
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๑- 

คำนำ 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการ
น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ และใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน้ำเสีย 
โดยกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ ดำเนินงานภายใต้นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
แผนงานที ่สำคัญ เช ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒                      
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ย ุทธศาสตร ์การว ิจ ัยแห่งชาติ  ฉบ ับท ี ่  ๙ (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายและ                           
แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม นโยบายประเทศไทย ๔.๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นโยบายคณะกรรมการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)   
ทีก่ำหนดเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management 
and Innovation Management) เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินงานต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ศักยภาพองค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงาน และความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือให้การ
ดำเนินงานการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสียมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมใน         
๓ องค์ประกอบ ได้แก่ พัฒนาคน พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาองค์กร ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ในที่สุด 

กระบวนการจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสียให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน อจน. ทุกระดับ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้น ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง พนักงาน อจน. หลักที่เกี ่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม       
ไปจนถึงพนักงานรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีหน้าที่ในการ
ดำเนินงานการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้  กิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร  
แผนแม่บทฯ ประกอบด้วย ๓  ยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์ และ 11 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 
       

        

คณะทำงานการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย 
คณะทำงาน KM WMA Team  

มีนาคม ๒๕๖๓ 
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นโยบายของคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย 
 

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

1.1 เขตพื้นที่ลุ ่มน้ำวิกฤติ ซึ ่งประกอบด้วย พื้นที่ลุ ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และพื้นที่ลุ ่มน้ำ               
ท่าจีนตอนล่าง  

1.2 ระบบบำบ ัดน ้ำเส ียของช ุมชนทั ่วประเทศในพื ้นท ี ่องค ์กรปกค รองส ่วนท ้องถิ่น                           
จำนวน 105 แห่ง  

1.3 เพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่บั ่นทอนความเป็นอยู่ของประชาชน
บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำตามแนวนโยบายของรัฐบาล               
โดยพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการนำน้ำเสียที ่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reclaim Water)                           
และเป็นการลดปริมาณน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำสาธารณะ อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาส
การเข้าถึงการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาองค์กร และสมรรถนะบุคลากร เพื ่อให้เป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู ้และสอดคล้อง                            
กับหลักธรรมาภิบาล 

4. ปรับปรุงภาพลักษณ์องค์การจัดการน้ำเสีย เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ควบคู่กับ               
การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีที่ดำเนินการ 

5. รักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำและสุขภาพในชีวิตประจำวันของประชาชน  
6. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที ่เกี ่ยวข้องกับภารกิจขององค์การจัดการน้ำเสีย                        

ให้มคีวามเหมาะสมและสามารถดำเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์การจัดการน้ำเสีย 
7. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสีย เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว 

ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0”   
 

 

 

 

 

 





 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๕- 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563-2565 
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารองค์กร และได้รับความร่วมมือจากพนักงานโดยการมีส่วนร่วมให้การจัดการความรู้
ของ อจน. ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาคน พัฒนากระบวนงาน พัฒนาองค์กร รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้ตอบสนองต่อความความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 
บริการ และการบริหารงานของ อจน.  อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ซึ่งแผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ จัดทำขึ้น  เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง และแนวทาง
สำหรับดำเนินงานที่ชัดเจนด้านการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” โดยคำนึงถึงองค์ประกอบ
สำคัญ ๓ ประการ ได้แก่ 
                 ๑. คน (People) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นำความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 
                 ๒. กระบวนการจัดการความรู้ (Process) เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็น
สำคัญสำหรับองค์กร โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในหน่วยงาน เอกสาร ตัวบุคคล มาจัดให้เป็น
ระบบ เพื ่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถนำความรู ้จากแหล่งความรู ้ไปให้ผู ้ใช้ เพื ่อทำให้เกิดการปรับปรุง                 
และนวัตกรรมขององค์กร 
                 ๓. เทคโนโลยี (Technology) เป็นเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวมทั้งนำความรู้ใปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น 
 

ทั้งนี้ สาระสำคัญของแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย  
พ.ศ. 2563-2565 เป็นการนำเสนอ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ การวิเคราะห์ SWOT ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์  
 “การจัดการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” 
 
พันธกิจ 
๑. พัฒนาระบบการจัดการความรู ้ตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กร รวมทั ้งฐานข้อมูล         

องคค์วามรู้ที่สำคัญเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์องค์กรและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒. สร้างสรรค์นวัตกรรมจากการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

และสร้างคุณค่า 
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-๖- 

๓. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู ้ สร้างผู ้เช ี ่ยวชาญความรู ้ด ้านต่าง ๆ                        
เพ่ือตอบสนองภารกิจ     

๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์ความรู้สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร 
เป้าประสงค์ 
๑. สร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการของ อจน. ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
๒. มีการเรียนรู้ระดับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กร สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ    

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๓. ยกระดับความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมของบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร                

และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
๔. มีทำเนียบผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่สำคัญกับการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
๕. ทีมการจัดการความรู้พัฒนาศักยภาพตามแผนงานที่กำหนด 
๖. มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลองค์กร ซึ่งจะสนับสนุน   

การปฏิบัติงานของ อจน.  
 

การวิเคราะห์ SWOT 
จุดแข็ง (Strength)  
1. คณะกรรมการ อจน. และผู้บริหารระดับสูง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนการ

พัฒนาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อจน. เป็นอย่างดียิ่ง 
2. หน่วยงานและพนักงาน อจน. มีความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองเพื่อนำความรู้และนวัตกรรม    

ต่าง ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนภารกิจ การดำเนินงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมรองรับการจัดเก็บและเข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้  
4. มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่นำมาสนับสนุนภารกิจหลักของ อจน. สนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

อจน. และการให้บริการแก่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5. มีโครงสร้างองค์กรและคณะทำงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อจน. ที่รองรับ    

การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม  
6. มีความสัมพันธ์ และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเครือข่ายพันธมิตรต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้              

ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
7. มีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที ่เอื ้อประโยชน์และต่อยอดในการ

ดำเนินงานตามภารกิจของ อจน. 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
2. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา

และจัดการงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ของ อจน. โดยเฉพาะที่สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
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-๗- 

3. ขาดเครื่องมือสนับสนุน รวมถึงระเบียบข้อบังคับสำหรับการวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรม   

4. การสร้างบรรยากาศและแนวทางเพื่อกระตุ้น ให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา 
ยังไม่ต่อเนื่อง 

5. องค์กรยังขาดความรู้ที ่จำเป็นต้องมีหรือองค์กรไม่ได้รวบรวมความรู้ที ่มีอยู่ให้เห็นเป็นระบบ             
เพ่ือง่ายต่อการนำไปใช้ 

โอกาส (Opportunities) 
1. นโยบาย Thailand ๔.๐ ให้ความสำคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาประเทศ    
2. เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นแรงขับให้ อจน. ต้องปรับคุณภาพการให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว 

และตอบสนองได้ทันท่วงท ี
3. คนไทยมคีวามตื่นตัวในการใช้ด้านนวัตกรรมมากข้ึน 
4. ความรู้และนวัตกรรมด้านการบำบัดน้ำเสียรวมไปถึงการประหยัดพลังงานมีการพัฒนาและ           

ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีราคาถูกลง  
5. นโยบายการพ ัฒนาประ เทศส ู ่  Knowledge-based society และ Knowledge-based 

economy ทำให้โอกาสในการเข้าถึงสื ่อทางการศึกษามีมากขึ ้น (การเรียนรู ้ตลอดชีวิต) สะดวกทั่วถึงและ
ตลอดเวลา 

ข้อจำกัด (Threats) 
1. การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ทำให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน  

ถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 
2. การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มีการเปลี ่ยนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร็วส ่งผลให้บ ุคลากร                   

ด้านนวัตกรรมต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
3. ความคาดหวังจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วจาก 

อจน. ผ่านนวัตกรรมใหม่ ๆ 
แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563-256๕ 

กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนนิงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ สร้างคลังความรู ้ดิจิทัลเพื ่อเป็นฐานสร้างนวัตกรรมที่ยั ่งยืนและก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้พนักงานใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์ความรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ให้สะดวก รวดเร็ว 
กลยุทธ์ที่ 3 ศูนย์ความรู้ของ อจน. ผ่านระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ 
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เป้าประสงค์ 
องค์ความรู้สำคัญที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร และใช้เป็นฐาน

สร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ตัวช้ีวัด 
ฐานข้อมูลความรู้สำคัญขององค์กรสำหรับจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ที่พร้อมใช้ในรูปแบบของ

คลังความรู้ดิจิทัลแพลดฟอร์ม  โดยสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ จำนวนอย่าง
น้อย ๑ ฐานข้อมูล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้าง

คุณค่าให้กับองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 4 ทีมงานจัดการความรู้ได้มีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
เป้าประสงค์ 
ความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าจากการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

ด้านกิจการการบำบัดน้ำเสีย 
ตัวช้ีวัด 
มีนวัตกรรมที่ขยายผลใช้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการองค์ความรู้ที่สะสมไว้ จำนวน 

๓ นวัตกรรม ที่สามารถสร้างคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
กลยุทธ์ที่ 5 ทบทวนกระบวนการจัดการความรู้ของ อจน. 

  เป้าประสงค์ 
  1. เส้นทางการเติบโตในอาชีพสำหรับรองรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  2. บุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และทิศทางองค์กร 
  3. บุคลากรมีค่านิยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ตำแหน่งงานด้านความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
  2. ร้อยละ ๒๐ ของบุคลากรมีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
ทิศทางขององค์กร  
  3. กฎระเบียบในการดำเนินงานด้านวิจัย พัฒนา นวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ 
และด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
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บทที่ ๑ 
บทนำ 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ 
                 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศในหลายมิติที ่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก 
รวมถ ึงการผล ักด ันให ้ประเทศไทยปร ับเปล ี ่ยนโครงสร ้างเศรษฐก ิจไปส ู ่  “ Value-Based  Economy”                        
หร ือ“เศรษฐก ิจท ี ่ข ับเคล ื ่ อนด ้วยนว ัตกรรม” เพ ื ่อส ู ่การเป ็นประเท ศท ี ่ม ั ่นคง ม ั ่ งค ั ่ ง  และย ั ่ งยืน                                      
ด้วยกระบวนการพัฒนาประเทศภายใต้ “Thailand  ๔.๐” ด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้และ
นวัตกรรม เพื ่อนำประเทศให้หลุดพ้นจาก “กับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)” รัฐบาลจึงให้
ความสำคัญกับ “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม” อันเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล ซึ่งระบุถึงการเร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยให้หน่วยงาน
ภาครัฐปรับปรุงและจัดเตรียมพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรม  ซึ่ งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทาง
ปัญญาที่สำคัญในการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ ให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้เอง 
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานจะต้องพัฒนาการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ให้มีศักยภาพที่จะ
ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมปีระสิทธิภาพให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ก.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา ๑๑ ได้กล่าวถึง “ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้” ของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้  “ส่วนราชการมีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข่าวสาร               
และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการ...” 
               ประกอบกับการประเมินผลรัฐวิสาหกิจระบบประเมินผลใหม่ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management and Innovation Management) ของระบบประเมินผลใหม่ 
(State Enterprise Assessments Model : SE-AM) ที่มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้
ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นฐานการพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยบูรณาการกับ
การบริหารจัดการองค์กรด้านอื่นอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
                องค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘   และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘   ในมาตรา ๖ 
(หน้า ๔) คือ “การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม สำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที ่จัดการน้ำเสีย                       
และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือ
กิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มขึ้นจาก
เดิม คือ มีการให้บริการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย เพ่ือให้องค์การจัดการ



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๑๐- 

น้ำเสียมีอำนาจครอบคลุมในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีระบบอยู่แล้ว สามารถ
เดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี ๒๕๕๘ แก้ไข ในมาตรา ๒๖ วรรคสอง โดยให้ผู ้ร ักษาการแทน
ผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อำนวยการ 

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

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารองค์กรในการดำเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคน พัฒนากระบวนงาน พัฒนาองค์กร รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้ตอบสนองต่อความความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 
บริการ และการบริหารงานของ อจน.  อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  ซึ่งแผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทาง และแนวทางสำหรับ
ดำเนินงานที่ชัดเจนด้านการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” 
               แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
เป็นกรอบทิศทางการจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร ภารกิจ นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการองค์กร ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมองค์ก ร 
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน คุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณภาพการบริการด้านการบริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสีย พัฒนาองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า เชื่อมโยงการจัดการความรู้ รวมทั้ง
สอดคล้องกับนโยบาย THAILAND ๔.๐ ของรัฐบาล  
 
๑.๒ กรอบแนวคิดในการจัดการความรู้ 
                การจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรม พ.ศ.  ๒๕๖๓-๒๕๖๕  กำหนดแนวคิดในการ
จัดทำให้ครอบคลุมกิจกรรมที่เหมาะสมตามภารกิจขององค์กร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการดำเนินงานให้  
ครอบคุลมทัง้ด้านบุคลากร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน บริหารจัดการ ขีดความสามารถขององค์กร รวมถึง
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานทุกด้านเชื่อมโยงกันในเชิงเหตุและผล คำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ       
๓ ประการ ได้แก่   
                 ๑. คน (People) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นำความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 
                 ๒. กระบวนการจัดการความรู้ (Process) เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็น
และสำคัญสำหรับองค์กร โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในหน่วยงาน เอกสาร ตัวบุคคล มาจัดให้



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๑๑- 

เป็นระบบ เพื ่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถนำความรู ้จากแหล่งความรู ้ไปให้ผู ้ใช้ เพื ่อทำให้เกิดการปรับปรุง                 
และนวัตกรรมขององค์กร 
                 ๓. เทคโนโลยี (Technology) เป็นเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถค้นหา 
จัดเก็บ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวมทั้งนำความรู้ใปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น 
 
๑.๓ วัตถุประสงค ์
               1. ด้านกระบวนการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันองค์กร ด้วยการสร้างกระบวนการจัดการ
ความรู้ การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เช่น เพ่ิมผลผลิต ลดความผิดพลาด ลดต้นทุน  ลดกระบวนการผลิต   
               2. ด้านพนักงาน ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีม พัฒนาความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้เกิด               
การเปลี่ยนแปลงความรู้ พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจในการทำงาน  เมื่อพนักงานและผู้บริหาร
มาร่วมกันทำงานเป็นทีมจะทำให้เกิดผลดีต่อองค์กรในระยะยาว  
               3. ด้านลูกค้า เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า                  
ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ิมคุณภาพสินค้าและบริการ ลดการตอบคำถามของลูกค้าโดยการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลือ 
              4. ด้านการเงิน ทำให้ลดต้นทุนในการจัดการ ลดความเสี่ยงในการจัดการ การพัฒนาบุคคลกรใน
หน่วยงาน 
              5. ด้านนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและบริการในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งเกิดจาก      
ตัวของผู้บริหารและพนักงานร่วมใจกันทำ ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบัน 
              ๖. ด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ/คู่มือการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรมของ อจน. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านการจัดการความรู้ 
 
๑.๔ ขั้นตอนการดำเนินงาน  
               การดำเนินงานการจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการ     
น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ มุ ่งเน้นการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้บุคลากรของ อจน.                         
เข้ามามีส ่วนร่วมในการระดมความคิดการให้ข ้อมูล ข้อคิดเห็น ร ่วมปรับแก้ไข เพื ่อให้เกิดความเข้าใจ                    
ในศักยภาพขององค์กร สภาพปัญหา ข้อจำกัด ตลอดจนความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งข้อดี                           
ของกระบวนการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมนั้น จะทำให้เกิดการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์
ได้อย่างแท้จริง โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา อจน. ยังไม่มีการดำเนินงานการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม เป็น
ระบบที่มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน ดังนั้น แผนแม่บทฯ ฉบับนี้  จึงเป็นการดำเนินงานที่จะเป็นกรอบทิศทางในการ
จัดการความรู้ที่เป็นระบบ ชัดเจน  
               ผู ้บริหารสูงสุดได้ออกนโยบายการจัดการความรู ้และสร้างนวัตกรรมของ อจน. และได้แต่งตั้ง
คณะทำงานดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม โดยมีผู ้บริหารสูงสุด ระดับรองผู้อำนวยการเป็น



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๑๒- 

ประธานคณะทำงาน ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการจัดการความรู้องค์กร และแต่งตั้งคณะทำงาน 
KM Team โดยมีพนักงานทุกสายงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความรู้ มีรองผู้อำนวยการ เป็นประธาน
คณะทำงานทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ขององค์กร ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ซึ่งต่อมาได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดความรู้ของ อจน. (KM Action Plan)    โดยมีกระบวนการการจัดการ
ความร ู ้  (Knowledge Management Process) และกระบวนการบร ิหารการ เปล ี ่ ยนแปลง  (Change 
Management Process) ที่มีองค์ประกอบการจัดการความรู้ที่ครบถ้วน ครอบคลุมทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องในการดำเนินการ และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน สร้างพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  สร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ภายในองค์กร บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของบุคลกรอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การสร้างชุมชน  นักปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of Practice: CoP) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(Action learning) เวท ี เฉพาะกล ุ ่ม (Focus Group) การทบทวนหล ังปฏิบ ัต ิงาน (After Action Review)          
การตั้งเป้าหมายก่อนทำกิจกรรม (Before Action Review)  การเป็นพี่เลี ้ยง การจัดตลาดนัดความรู้ เป็นต้น      
ซึ่งทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมของทุกหน่วยงานล้วนเป็นพลังขับเคลื่อนให้ อจน. ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่ง     
การเรียนรู้ 
 

แนวทางการจัดการความรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑.การแต่งตั ้งคณะทำงาน KM มีตัวแทนของทุกสายงาน เพ่ือ
ขับเคลื ่อนกระบวนการ และสนับสนุนการเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ขององค์กร 

อจน. ม ีการจ ัดการความร ู ้ท ี ่ เป ็นระบบ        
มีหน่วยงานเฉพาะกิจที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อน
การดำเน ินงานให ้ เก ิดผลเป ็นร ูปธรรม     
และเป็นส่วนหนึ ่งในการปฏิบัติงานปกติ   
โดยมีการระบุตัวชี้วัด เป้าหมาย มีระบบการ
ตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อปรับปรุง 

๒. ผู ้บริหารให้ความสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุน มอบนโยบาย 
วิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมายการจัดการความรู้ 
รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ แรงกระตุ้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ และส่วนร่วมผลักดันให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และเป็นผู้นำการจัดการความรู้   

ผู ้บร ิหารสร้างความเช ื ่อมั ่น กระตุ ้นให้
บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้ ผลักดันให้
องค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๓. การจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู ้ รวมทั ้งการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้/คู่มือการจัดการความรู้ โดยนำการ
บริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้สู่
ระด ับบ ุคคล ม ีการกำหนดกระบวนการทำงานท ี ่ สำคัญ                
(หลักสนับสนุน) มีระบบตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน   
มีกระบวนการขั ้นตอนผู ้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  โดยกำหนด
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Outcome) 

องค ์กรม ีองค์ความร ู ้ท ี ่ จำ เป ็นต ่อการ
ปฏิบัติงาน มีกระบวนการที่ชัดเจนที่พัฒนา
คน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน  



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๑๓- 

แนวทางการจัดการความรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ 
4. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี
วัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ บริบทขององค์กร 
ในด้านทัศนคต ิแนวความคิดเห็นและกระบวนทัศน์ในการจัดการ
ความรู้นำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน  

วัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะขององค์กร แห่งการเรียนรู้            
ในเรื่อง Mental Model (ทัศนคติ 
แนวความคิดเห ็นและกระบวนทัศน ์ใน
ดำเนินการจัดการความรู้  

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อเป ็นเครื ่องมือ
สนับสนุนการจัดการความรู ้ในองค์กร สนับสนุนกระบวนการ
จัดการความรู้แต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม และนำมาปรับปรุง
กระบวนงานต่าง ๆ การปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน 

มีแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
ในองค์กร 

6. เผยแพร่ การนำกระบวนการจัดการความรู้สู ่การปฏิบัติให้
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 

บุคลากรเรียนรู้แนวปฏิบัติการจัดการความรู้
ขององค์กร เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
องค์กรในระยะยาว 

7. สร้างเครือข่าย เชื่อมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
จัดการความรู้ที่จำเป็นสำหรับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

องค์กรได้เครืองข่ายที่จำเป็นในการต่อยอด
การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย 
เพ่ือความร่วมมือกันในอนาคต 

๘. การประเมินผล วัดผลการดำเนินงานการจัดการความรู้เชิง
ผลผลิต (Output)  เช่น จำนวนองค์ความรู้ที่จัดเก็บ  จำนวนคน
เข้าใช้ระบบ KM  เป็นต้น 

มีแนวทางการการปรับปรุงที่จะพัฒนาให้
องค์กรมีการจัดการความรู ้ที ่ถูกต้อง เป็น
ระบบ มีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสม
และต่อเนื่อง 

 
๑.๕ แนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ อจน. 

อจน. ได้ศึกษา วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีเป็นเลิศของหน่วยงานอื่นมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมขององค์กร ดังแผนภาพที่ 1-1 กระบวนการจัดการความรู้  



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๑๔- 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge 
Identification) 

 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 

 

4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู ้
(Knowledge Codification and 

Refinement) 
 

5. การเข้าถึงความรู ้
(Knowledge 

Access) 
 

6. การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู ้

(Knowledge 
Sharing) 

 

7. การเรียนรู ้
(Learning) 

 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๑๕- 

บทท่ี ๒ 
การสร้างการจัดการความรู้ในองค์กร 

 
๒.๑ ความหมายของการจัดการความรู้ 
 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร. 2548)  
“การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว

บุคคลหรือเอกสารเพื่อพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องคก์รมคีวามสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด” 
 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) (2548)  
“การจัดการความรู้เป็นความท้าทายสองประการ ประการแรก คือ การจัดการข้อมูลข่าวสารและ

กระบวนการและประการที ่สอง คือ การจัดการบุคลากรและสภาพแวดล้อมเพื ่อให้ความรู้ถูกสร้าง แบ่งปัน               
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (WHO considers KM to be the dual 
challenge of, first, managing information and processes and, second, managing people and their 
environment so that knowledge is created, shared and applied more systematically and 
effectively.)” 

 
วิจารณ์ พานิช (2547)  
“การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพ่ือใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 

ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ ๑. บรรลุเป้าหมายของงาน 2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 3. บรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และ 4. บรรลุความเป็นชุมชนเป็นหมู่คณะ มีความเอ้ืออาทร
ระหว่างกนัในที่ทำงาน”              

การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการ (Process) ที่ดำเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือ
หน ่วยงานย ่อยขององค ์กร เพ ื ่อสร ้างและใช้ ความร ู ้ ในการทำงานให ้ เก ิดผลส ัมฤทธ ิ ์ด ีข ึ ้นกว ่ า เดิม 
การจ ัดการความร ู ้ ในความหมายนี ้จ ึงเป ็นกิจกรรมของผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน ไม ่ใช ่ก ิจกรรมของนักทฤษฎ ีแต่  
นักวิชาการหรือนักทฤษฎีอาจเป็นประโยชน์ในฐานะแหล่งความรู ้ (Resource Person) การจัดการความรู้                  
เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่องเกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เป้าหมาย คือการพัฒนางานและ
พัฒนาคน โดยมีความรู้เป็นเครื่องมือ “การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ (Tools) ไม่ใช่เป้าหมาย(Goal)” 
 

สรุปการจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งอยู่ในตัวบุคคล หรือ
เอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ สามารถ



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๑๖- 

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้        
โดยความรู้มี ๒ ประเภท คือ (๑) ความรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) หรือความรู้แบบนามธรรม เป็นความรู้ที่
ได้จากประสบการณ์ ความสามารถพิเศษ หรือพรสวรรค์ของแต่ละบุคคล ในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็น
ความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ 
การคิดเชิงวิเคราะห์ มนุษยสัมพันธ์ หรือการเป็นผู้นำ (๒) ความรู้ชัดเจน (Explicit Knowledge) หรือความรู้แบบ
รูปธรรม เป็นความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่าง เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือ
ต่าง ๆ  

แนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทบการจัดการความรู้ของ อจน. ได้นำแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการ 
การความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการแผนแม่บทการจัดการความรู้  

กระบวนการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ อจน. เข้าใจถึงกระบวนการ/ขั้นตอน            
ที่ทำให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้น ภายในองค์กร ประกอบด้วย ๗ 
ขั้นตอน คือ 

๑. การระบุความรู้ขององค์กร เช่น พิจารณาจากวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย และในการบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องรู้อะไร และขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 

๒. การคัดเลือกความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การคัดเลือกหรือแสวงหาความรู้ภายนอก  
การรักษาความรู้เก่า หรือการกำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

๓. การจัดระบบการจัดเก็บความรู้ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
                 ๔. การประมวลและกลั ่นกรองความรู ้ เป็นการปรับปรุงเอกสารให้เป็นมาตรฐาน การปรับปรุง 
เนื้อหาให้สมบูรณ์ ตลอดจนจัดกลุ่มองค์ความรู้ 
                 ๕. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์ความรู้ โดยเป็นการ
เน้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้อย่างง่ายและสะดวก เช่น การรวบรวมองค์ความรู้ในเว็ปไซด์ เป็นต้น 
                 ๖. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทั้งในองค์กรและภายนอกองค์กร เป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จาก
การรวบรวมและสังเคราะห์ไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เช่น Explicit Knowledge อาจตัดเป็นเอกสาร
ฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทำเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรม
กลุ่มคุณภาพ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน เป็นต้น  
                 ๗. การเรียนรู้หรือการสร้างบรรยากาศ และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร เป็นการกระตุ้น              
ให้บุคคลเกิดจิตสำนึกในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และทำให้การเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบ
การเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ไปสู่การนำความรู้ไปใช้ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวยีน
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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-๑๗- 

๒.๒ ประเภทของความรู้ 
ประเภทการความรู้ แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

                1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด
หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการเล่นดนตรี เล่นกีฬา การทำอาหาร การทำงานฝีมือหรือ                 
เป็นประสบการณ์การทำงาน(จริง)ที่สะสมในตัวของผู้ปฏิบัติงานจนเกิดความเชี่ยวชาญในงานด้านนั้น ๆ บางครั้ง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม ความรู้ประเภทนี้ถ่ายทอดยาก ต้องลงมือทำ โดยสามารถจัดการความรู้ใน
รูปแบบทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ (Expert) หรือคลังความรู้เรื่องต่าง ๆ 
               2. ความรู ้ที ่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู ้ที ่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ง่าย                
โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นคลิปวิดิโอ ความรู้ประเภทนี้ ได้แก่ ทฤษฎี คู่มือ ตํารา      
เป็นต้น โดยสามารถจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 2. ทีมข้ามสายงาน ถอดความรู้
จากผู้รู ้ ผู ้มีประสบการณ์ ระบบพี่เลี ้ยง การสับเปลี ่ยนงาน เวทีแลกเปลี ่ยนความรู้ ตลาดนัดความรู ้ เป็นต้น 
 
๒.๓ เป้าหมายของการจัดการความรู้ 
               “การจัดการความรู้” ที่นำมาใช้ในงาน มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการบรรลุผลใน 3 ประการ คือ 

1. เพ่ือการพัฒนาคน ให้สามารถทำงานไดส้ำเร็จตามภารกิจ ถ้าองค์กรใดบอกว่า มีการจัดการความรู้
แล้วได้มีการพัฒนาคนในองค์กรนั้น ต้องสามารถบอกได้ว่าคนในองค์กรนั้นเก่งขึ้น ในด้านใดบ้าง KM ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร 

2. เพื่อการพัฒนางาน ถ้าใช้กระบวนการจัดการความรู้บนเนื้องานที่ทำ งานจะมีการพัฒนาดีขึ้น             
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน มีคำพูดว่า “ถ้าบอกว่าทำ KM ในงาน 
ให้ไปดูที่ผลงานหรือผลลัพธ์ เพราะงานต้องดีขึ้น อย่างน้อยต้องไม่ผิดพลาดซ้ำเดิม” 

3. เพื่อการพัฒนาองค์กร หรือหน่วยงาน เมื่อมีการพัฒนาทั้งคนและพัฒนางานแล้ว ย่อมส่งผลให้
องค์กรหรือหน่วยงานก็ได้รับการพัฒนา จนบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ตั้งไว้ 
 

ทั้งนี้กระบวนการจัดการความรู้ได้กำหนดกลุ่มความรู้ (Level of Knowledge) เป็น ๓ ระดับ คือ  
๑. ความรู้ระดับบุคคล (Individual) 
๒. ความรู้ระดับทีมงาน หรือกลุ่มคน (Team / Group)  
๓. ความรู้ระดับองค์กร (Organization) 
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-๑๘- 

Before + Sharing + After = ความย่ังยืนขององค์กร 

๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ (KM Tools) 
เครื ่องมือในการจัดการความรู ้หลายประเภทถูกสร้างขึ ้นมาเพื ่อนำไปใช้ในการถ่ายทอดและ

แลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  
1. เครื ่องมือที ่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู ้ ซึ่ งเหมาะสำหรับความรู ้ประเภทความรู้ที ่ชัดแจ้ง 

(Explicit Knowledge) มักเป็นแบบทางเดียว เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น 
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  

2. เครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู้ ซึ่งเหมาะสำหรับความรู้ประเภทที่ฝังอยู่ในคน (Tacit 
Knowledge) อาศัยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก เป็นความรู้ที ่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด
หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย 
ประเภทเครื่องมือใช้ในการจัดการความรู้ (KM Tools) 

๑. การทบทวนก่อนและหลังปฏิบัติหรือถอดบทเรียนความรู้ “ก่อน” และ “หลัง” การปฏิบัติงาน 
หรือ Before & After Action Review และการแลกเปลี ่ยนประสบการณ์ (Sharing)  โดยออกมาเป็นสมการ
จัดการความรู้เพ่ือความยั่งยืนขององค์กร ดังนี้     
                                
                                

 
จากสมการจัดการความรู้จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์กันของความรู้ขั้นที่ 1 (Before) เมื่อนำมารวมกับ

ความรู้ขั้นที่ 2 (Sharing) จากนั้นนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการปฏิบัติงาน (After) ถ้าทุกคนในองค์กร
สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงาน ก็ย่อมจะทำให้เกิดการพัฒนางานต่อยอด
ความรู้ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน โดยมีวิธีการดังนี้ 

 ๑.๑ BAR : Before Action Review (ความรู้ Before) เป็นกระบวนการเรียนรู้หรือเตรียมตัว
ก่อนการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งที่ต้องเรียนรู้อาจเป็นข้อมูล ความรู้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการ รวมถึงการ
ประชุมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และการสะท้อนถึงความคาดหวังในการปฏิบัติงานว่าผลงานที่ต้องการเป็น
อย่างไร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า “การเริ่มต้นที่ดีก็เปรียบเหมือนเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง” 

 ๑.๒ การแลกเปลี ่ยนประสบการณ์  (Sharing) ในการบร ิหารจ ัดการ โดยการนำข้อมูล                      
จาก Before มาทำการ Sharing ซึ ่งอาจจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญผู ้ปฏิบัติ งานตัวจริงมาร่วมประชุม                   
เพื่อจัดทำ Success Story ในด้านการบริหารจัดการ เพื่อสร้างแผนการสร้างองค์กรแห่ งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) เพื ่อรวบรวมความรู ้ / ประสบการณ์เพิ ่มเติม และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้เข้าร่วมประชุม                     
เล่าเรื่องราว / ถ่ายทอด ประสบการณ์ความสำเร็จของตนเอง (Story Telling)  
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-๑๙- 

๑.๓ AAR : After Action Review (ความรู ้ After) เป็นการเร ียนรู ้หลังการปฏิบัต ิงานหรือ                
เมื่อทำงาน/กิจกรรม /โครงการ เสร็จแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง ซึ่งสิ่งที่ต้องเรียนรู้อาจเป็นการสรุปผลการดำเนินงาน 
สรุปข้อมูล ความรู้ หรือการปฏิบัติงานที่ได้ปฏิบัติจริงแล้วเกิดปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง มีวิธีการแก้ไขปัญหา
อย่างไร จากนั้นจะนำปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข รวมทั้งการสะท้อนถึงความรู้ที่ได้รับว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
และจะนำความรู้ที ่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไรต่อไป พร้อมทั้งจัดทำเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน / 
ดำเนินโครงการ  

๒. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) คือ กลุ่มคนที่มาจากกลุ่มงานเดียวกัน
หรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันรวมตัวกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน 

๓. ทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) คือ การจัดตั้งทีมงานหรือคณะทำงานเพ่ือมาทำงาน
ร่วมกันในเรื่องใดเรื ่องหนึ ่งที่กำหนดขึ้นภายใต้ความเชื่อที ่ว่าการทำงานในแต่ ละเรื ่องต้องอาศัยผู้เชี ่ยวชาญ                
จากหลายๆ ด้านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำงานร่วมกัน จึงจะประสบความสำเร็จ 

4. เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา) คือ การจัดกลุ่มพูดคุยกันเพื่อเอาสิ่งดี ๆ ที่แต่ละคน 
มีอยู่ในตัวเองหรือในการปฏิบัติออกมา โดยไม่ขีดวงที่ชัดเจนมากเกินไป มีเพียงการกำหนดประเด็นกว้างๆ ในเรื่อง
ที่จะสนทนากัน ไม่รู้คำตอบสุดท้ายว่าคืออะไร ไม่กำหนดเวลาสนทนาของแต่ละคน เปิดกว้าง ด้านเวลา สถานที่
บุคคลและเปิดกว้างทางใจของทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมกัน บรรยากาศสบายๆ บรรยากาศเชิงบวก 

5. เพื ่อนช่วยเพื ่อน (Peer Assist) คือ การให้หรือขอรับคำแนะนำหรือประสบการณ์ที่มีคุณค่า               
จากบุคคลหรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนั้น ๆ เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 

6. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) คือ การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้
เข้าใจถึงสาเหตุและนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยสามารถพัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 

7. การสอนงาน (Coaching) คือ การถ่ายทอดจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือรุ่นพี่ที่มีผลงานดี 
มาแนะนำ สอนให้คนที่มาใหม่หรือคนที่ต้องการเรียนรู้ได้ปรับปรุงวิธีการทำงาน 

8. พ่ีเลี้ยง (Mentoring) คือ การให้คนทำงานที่อยู่คนละฝ่าย/กลุ่มงาน/แผนกหรือแผนกเดียวกันก็ได้ 
มาช่วยแนะนำวิธีการทำงาน ช่วยเหลือสนับสนุน คอยให้คำปรึกษาชี้แนะ มักใช้ในการเรียนรู้ในกลุ่มผู้บริหาร                   
หรือผู้ที่จะก้าวไปเป็นผู้บริหาร 

9. การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned) คือ การเรียนรู้โดยอาศัยข้อมูลความสำเร็จ
และความผิดพลาดจากการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางในการวางแผนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดหรืออย่างน้อย ไม่เกิดความผิดพลาดในประเด็นที่เคยผิดพลาดมาแล้ว 

10. แฟ้มงานเพื ่อการพัฒนา (Portfolio) คือ การบันทึกผลงานดี ๆ นวัตกรรมในการทำงาน                    
คำชื่นชมความภาคภูมิใจทั้งระดับบุคคล ระดับแผนกหรือระดับองค์การ เรียกอีกอย่างว่าบัญชีความสุข 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
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-๒๐- 

11. การถ่ายทอดความรู ้โดยการเล่าเร ื ่อง (Storytelling) คือ การถอดความรู ้ฝ ังล ึกโดยการ
มอบหมายให้ผู้ที่มีผลงานดีหรือมีวิธีการทำงานที่ดี มาเล่าให้คนอ่ืน ๆ ฟังว่าทำอย่างไร ผู้เล่าจะเล่าให้เห็นการปฏิบัติ
ใช้ภาษาเชิงปฏิบัติจริง และมีการบันทึกเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 

12. การศึกษาดูงาน (Study tour) คือ การเรียนลัดจากประสบการณ์ของผู้อื่นโดยเข้าไปดูสถานที่
จริง การปฏิบัติจริง เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ 

13. เวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) คือ การจัดการประชุมหรือกิจกรรม
อย่างเป็นกิจจะลักษณะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเปิดพื้นที่ให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน เป็นอีกวิธีหนึ่ง
ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ ซึ่งอาจทำได้ในหลายลักษณะ เช่น การสัมมนาและ
การประชุมทางวิชาการท่ีจัดอย่างสม่ำเสมอ 

14. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence-CoE) คือ การกำหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center 
of Excellence) ให้สามารถติดต่อสอบถามผู้รู้ได้ 

15. ฐานความรู ้ (Knowledge Bases) คือ การเก็บข้อมูลความรู ้ต่าง ๆ ที ่องค์กรมีไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลและให้ผู้ต้องการใช้ค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ตลอดเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอ่ืน ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

16. Intranet, Web คือ ระบบเครือข่ายสื ่อสารที ่รองรับสำหรับการจัดเก็บองค์ความรู ้ที ่ทำให้
สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่ ทุกเวลา 

17. Webblog คือ เครื่องมือสื่อสารรูปแบบใหม่ 2 ทาง ที่สะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร อาจเป็นการ
ประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ 

18. IQCs (Innovation & Quality Circles) คือ กลุ่มที่พัฒนามาจากกลุ่ม QCs (Quality Circles) 
ซึ่งสมาชิกของกลุ่มจะมาจากต่างหน่วยงานหรือต่างระดับในองค์กรหรืออาจจะมาจากต่างองค์กรก็ ได้ กลุ่ม IQCs 
จะรวมตัวกันเพื่อค้นหาวิธีการที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานต่าง ๆ 
การทำกลุ่ม IQCs นี้จะเป็นการระดมสมองเพื่อกำหนดแนวคิดต่าง ๆ ที่หลากหลายในการพัฒนาองค์กรตามหัวข้อ
เรื่องท่ีตั้งไว้และค้นหาทางเลือกที่ดีทีสุ่ด ช่วยแก้ปัญหาในการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กร 

19 สภากาแฟ (Knowledge Café) คือ การเล่าเรื ่องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนั่ง
รับประทานกาแฟ ในเรื่องานที่สนใจและงานที่เกิดปัญหาเพื่อแสวงหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

20. การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) คือ การย้ายบุคลากรไปทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งอาจ
อยู่ภายในสายงานเดียวกันหรือข้ามสายงานเป็นระยะ ๆ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลในการกระตุ้นให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย ทำให้ผู้ถูกสับเปลี่ยนงานเกิดการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย
มากขึ้น 
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-๒๑- 

21. วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) คือ การเรียนรู้จากวิธีการทำงานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้น ๆ 
เพื่อใช้เป็นต้นแบบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งอาจจะเป็นระบบบริหารเทคนิควิธีการต่าง  ๆ ที่ทำให้ผล
งานบรรลุเป้าหมายระดับสูงสุด 
๒.๕ กระบวนการบริหารจัดการความรู้ไปสูก่ารปฏิบัต ิประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ 
๑ กำหนดเป้าหมายร่วม 

 (Share Vision) 
กำหนดสร้างทีมจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management 
Team)ทำหน้าที่รับผิดชอบ ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้องค์กร 
ประสานการดำเนินงานกับพนักงานภายในหน่วยงาน  แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
ระดมความค ิดเห ็นองค์ความร ู ้ เฉพาะด ้าน  (Subject Manager)                      
ผู้เชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลายกลุ่ม ผู้ถ่ายทอด/ผู้เชี่ยวชาญไปยังกลุ่ม     
ผู้ต้องการ (KM Coordinator) และท่ีปรึกษา (KM Project Consultant) 

๒ ประเมินตนเอง         
(Self-Assessment) 
 

ประเมินสถานการณ์ สถานภาพองค์กร องค์ความรู้ที่สำคัญ และจำเป็น
สำหรับองค์กรรวมทั้งทรัพยากรที่ต้องการ เพื่อให้การจัดการความรู้บรรลุ
ตามเป้าหมาย  

๓ การวางกลยุทธ์การ
จัดการความรู้ 

กำหนดกลยุทธ์การจัดการความรู้ด้วยการวิเคราะห์ ความสำคัญ เร่งด่วน 
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน สอดคล้องกับภารกิจองค์กร โดย
คำนึงถึงองค์ประกอบ ๓ กลุ ่ม คือ ความรู ้ระดับบุคคล ( Individual) 
ความรู้ระดับทีมงาน หรือกลุ่มคน (Team / Group) และความรู้ระดับ
องค์กร (Organization) 

๔ ออกแบบและบูรณา
การเข้าสู่งานประจำ 
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

โดยกำหนดแผนปฏิบัติการและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู ้ตาม
บริบทองค์กร ออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ ซึ ่งเน้นการ
เชื่อมโยงกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีอยู่เดิม รวมทั้งคำนึงถึง
การประยุกต ์ใช ้ในการต่อยอดความร ู ้ต ่อยอดปัจจ ุบ ัน โดยทั ่วไป
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กิจกรรม แผนงาน ปัจจัยเสี่ยง วิธีป้องกัน 
รวมถึงทีมงานพร้อมบทบาทหน้าที่ ความร ับผ ิดชอบ การประเมิน  
ปรับปรุงแก้ไข  

     ๕ บริหารจัดการความรู้
ตามแผนปฏิบัติการ/
คู่มือการจัดการความรู้ 
 

ดำเนินงานบริหารจัดการความรู้ ต้องมีวิธีการขั้นตอนที่จะบรรลุผลสำเร็จ
ที่ต้องคำนึงถึง คือ  
-  การบริหารโครงการ ประกอบด้วย การสร้างต้นแบบให้ความรู้กับ
บุคลากรที ่เกี ่ยวข้อง การรายงานความก้าวหน้า การติดตามผลการ
ดำเนินงาน การจัดเตรียมพื ้นที ่แลกเปลี ่ยนเร ียนรู้  การประเมินผล        
การจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร  
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-๒๒- 

ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ 
- การบริหารความเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย เยี่ยมชมงานการจัดการ
ความรู้ในองค์กรที่เป็นเลิศ การสร้างต้นแบบการเปลี่ยนแปลง การสื่อสาร
สร้างเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย  

     ๖ การประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

การวัดความสำเร็จตามกลุ่มความรู้ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้/คู ่มือการจัดการความรู้ ทั ้ง ๓ กลุ่ม (บุคคล ทีมงาน  องค์กร)             
การวัดผลใน ๒ ลักษณะ คือ  
   ๑.วัดทางตรง โดยวัดจากจำนวนความรู ้ที ่ได้รับการจัดการ ตั ้งแต่              
การจัดเก็บ การเผยแพร่ การนำไปปฏิบัติ การแลกเปลี่ยน 
   ๒. วัดผลลัพธ์ประสทิธิภาพการบริหารจัดการความรู้ 
ระดับบุคคล : การถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ เป็นหลักฐาน 
                 อย่างน้อย ๑ เรื่อง : คน : ปี 
ระดับหน่วยงาน : มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจ   
                      อย่างน้อย ๓ เรื่องต่อปี 
ระดับองค์กร : มีคลังความรู้สำหรับการใช้ปฏิบัติงาน  
                  เป็นประโยชน์ต่อการภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

     ๗ การเรียนรู้ขององค์กร การยกระดับการจัดการความรู้สู่การบริหารจัดการองค์กรผ่านเครื่องมือ
การจัดการความรู้ รวมทั้งมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  

 
๒.๖ กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

เป็นกรอบความคิด เพื่อให้ อจน. มีการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 

๑) การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ผู้บริหารทีมงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบบติดตามและประเมินผล กำหนดปัจจัยความสำเร็จอย่างชัดเจน 

๒) การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน 
และแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างไร 

๓) กระบวนการและเครื่องมือช่วยให้การค้นหาเข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ สะดวก              
รวมเร็วขึ ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื ่องมือ ขึ ้นกับชนิ ดของความรู ้ ลักษณะขององค์กร (ขนาด                 
สถานที่ตั้ง) ลักษณะการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากรที่มีอยู่ 

๔) การเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการความรู้ 
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผล และปรับปรุง 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๒๓- 

๕) การวัดผลเพื่อให้ทราบว่า การดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการนำผลของการวัด
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น มีการนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคคลในทุกระดับ              
ให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าวัดผลที่ขั้นตอนไหน ได้แก่ วัดระบบ 
(System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) 

๖) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรม               
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจ
ระยะสั้น ระยะยาว การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำให้แต่ละช่วงเวลา 

จากการพิจารณาปัจจัยที่จะสร้างองค์ความรู้ในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ อจน. พบว่า  
อจน. มีองค์ความรู้มากมายทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
อจน. จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการความรู้ภายใน (Knowledge Management Process)  อันหมายถึง 
กระบวนการในการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ภายในองค์กรต่าง ๆ ที่ยังคงกระจายอยู่ไม่ว่าจากตัวบุคคล หรือที่

บันทึกเป็นเอกสาร แล้วนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาผ่านกระบวนการจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคคลกรสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เกิดการพัฒนาตนเองจนเป็นผู้ รู ้ แล้วนำความรู้ที ่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน     
เพ่ือพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทำให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้เป็นทุนปัญญาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) เพ่ือให้สามารถเพ่ิมสมรรถนะในเชิงแข่งขัน
ได้อย่างสูงสุด 





 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๒๔- 

บทที่ ๓ 
การวิเคราะห์ ประเมินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการจัดการ 

ความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
 

การกำหนดแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่จะดำเนินการในอนาคตจำเป็นต้อง
คำนึงถึงความสอดคล้องและความเชื ่อมโยงกับแผนและนโยบายของชาติที ่สำคัญ ตลอดจนการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ (Scenario)  ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสีย และการศึกษาข้อมูล       
คู่เทียบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อให้แนวทางการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรมของ อจน. ที่จะดำเนินการในอนาคต สามารถสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายระดับชาติ      
ที่สำคัญ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากล 

แผนและนโยบายของชาติสำคัญที่ได้นำมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนว ัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที ่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔)                 
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ และแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

 
๓.๑ แผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 จัดทำเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง และกลไก 
ในการขับเคลื่อนการทำงานตามพันธกิจขององค์การจัดการน้ำเสียให้บรรลุผลสำเร็จ  โดยดำเนินการให้มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 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 
 

ค่านิยมองค์กร  
มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่  



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๒๕- 

วัฒนธรรมองค์กร  
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และเน้นให้บุคลากรขององค์กรเป็นทรัพยากรที่มี

ค่าท่ีสุด 
 
พันธกิจ  

1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการจัดการน้ำเสียภายในเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย  
2. การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง ในและนอกเขตพื้นที่จัดการ            

น้ำเสีย  
3. บริการหรือกิจการต่อเนื ่องที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพใน         

เชิงเศรษฐกิจ 
โดยนำไปพิจารณาประกอบเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ อจน. 

ในอนาคต ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์สูค่วามยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

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

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 
๔.๐ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน”  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้มุ่งเน้นเรื่องการนำผลงานวิจัยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ใช้ได้จริงใน
องค์กร เช่น ลดค่าใช้จ่าย ลดการนำเข้าเทคโนโลยี และสร้างรายได้จากการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงธุรกิจ รวมทั้ง
ให้ความสำคัญในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั ้งนี ้ จากการวิเคราะห์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ พบว่า มีประเด็น ๒ ยุทธศาสตร์หลัก ที่เกี ่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของ อจน. และควรนำไปพิจารณาประกอบเพื ่อกำหนดแนวทางการจัดการความรู ้และการสร้าง
นวัตกรรมของ อจน. ในอนาคต ดังนี้  
 
 
 
 
 
 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๒๖- 

 ตาราง ๓-1 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)    
ยุทธศาสตร์  

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ แนวการดำเนินงานการจัดการ

ความรู้ของ อจน.  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔:   
การเติบโตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับ
แรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำสำคัญของ
ประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

การมีองค์ความรู ้ และนวัตกรรม
ด้านการบริหารจัดการระบบบำบัด
น้ำเสีย เพื ่อให้น้ำเสียที ่บำบัดได้
สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ได้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๘:   
การพัฒนาวิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม 

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

เน ้นการจ ัดการองค์ 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) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์การวิจัยของชาติให้มีและเกิดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
อย่างมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ดังนี้  

“ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมีการนำ
องค์ความรู้ และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านสังคมและเศรษฐกิจและมีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่าง
ยั่งยืน”  

นอกจากนี้ เป้าหมายของยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ได้มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างและใช้ประโยชน์
งานวิจัย ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ เพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มากขึ้น โดยสนับสนุนให้ทุกองค์กร
ดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ในการแก้ปัญหาและสามารถนำไปใช้ได้จริง ลดการ



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๒๗- 

นำเข้าเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้สามารถเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อใช้งานวิจัยในการขับเคลื่อน
ประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้พบว่า มีประเด็นหลักซ่ึงกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ อจน. และต้องนำไปพิจารณาประกอบเพ่ือกำหนดแนวทางการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
ของ อจน. ในอนาคต ดังแสดงในตารางที่ ๓-๒ 

 
ตารางที ่๓-๒ ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์การวิจัยฯ 
ฉบับท่ี ๙ 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ แนวการดำเนินงานการจัดการ
ความรู้ของ 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 
ทั้งภาคร ัฐและภาคเอกชน ภาค
การศึกษา ภาคสังคม/ ชุมชุน และ
เพิ ่มการลงทุนเพื ่อการวิจัยและ
พัฒนาของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

จัดทำยุทธศาสตร์และแผนการวิจัย
และพัฒนาและจัดสรรงบประมาณ
การวิจัยของหน่วยงาน โดยมุ่งเป้า
สนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ เพื ่อให้ประเทศไทยเป็น
สังคมนวัตกรรมบนฐานความรู้ด้าน
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 ีค ุณภาพในจำนวนเพ ี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



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๒๘- 

ยุทธศาสตร์การวิจัยฯ 
ฉบับท่ี ๙ 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ แนวการดำเนินงานการจัดการ
ความรู้ของ อจน. 

จ ัดการและการสน ับสน ุนว ิจัย 
รวมทัง้มคีวามร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
ระหว่างเครือข่ายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

 
๓.4 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)  

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาและสร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพ ยืดหยุ่น มีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก พร ้อมทั ้งการพัฒนาด้านทร ัพยากรมน ุษย ์ ส ังคม ช ุมชน ท้องถิ ่น ความมั ่นคงทางพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือนำ 

ไปสู่การพัฒนาที่ยั ่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน โดยเน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีประเด็นวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ คือ “นวัตกรรมสีเขียวเพ่ือ
สังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ”  

นอกจากนี้ เป้าหมายหลักของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ    
ฉบับที่ ๑ ยังมุ่งเน้นให้แต่ละองค์กรมีการวิจัยเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์กร
บนฐานความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) อย่างสมดุลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ จาก
ต่างประเทศ โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัยและพัฒนา เป็นระบบภูมิคุ ้มกัน 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 แนวการดำเนินงานการจัดการความรู้
ของ อจน. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑:  
การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่นด้วย วทน.   

พัฒนาความสามารถของท้องถิ่น
ชุมชนในการบริหารจัดการพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ชุมชน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม

สร้างนวัตนกรรมที่ใช้งานได้ง่าย แต่มี
ประสิทธิภาพ สามารถให้ประชาชนทั่วไป
ได้มีส่วนร่วมในการใช้งาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๒๙- 

นโยบายและแผน วทน. 
ฉบับท่ี ๑ 

เป้าหมาย แนวการดำเนินงานการจัดการความรู้
ของ อจน. 

ในการแก้ไขปัญหาในชุมชนของตน
ตลอดจนการพัฒนา วทน. เพื่อความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวิตของ
ประชาชนคนไทย 

ยุทธศาสตร์ ๔:  
การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศด้วย วทน.   

การพัฒนากำลังคน ยกระดับ
สมรรถภาพและเพ่ิมขีดความสามารถ 
ทางวิชาชีพ ทักษะ และองค์ความรู้
กำลังคน วทน. 

พัฒนากำลังคนของ อจน. ให้มีศักยภาพ
ด้าน วทน. เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและ
การบริการใหม่ เพื่อให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ด้วยการมีองค์ความรู้ มีความ
เชี่ยวชาญ มีการนำ วทน. มาใช้ในองค์กร 
และสร้างองค์กรให้มคีวามเข้มแข็งด้าน
การวิจัยและพัฒนา และการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์ ๕:  
การส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือต่อ 
การพัฒนา วทน. ของ 
ประเทศ 

การสร้างความเข้มแข็งของ 
โครงสร้างพื้นฐาน วทน.  และ 
สนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย  
กฎระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ือต่อ 
การพัฒนา วทน. 

สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
การสร้างองคค์วามรู้ที่สำคัญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำองค์
ความรู้ไปผลักดันให้เกิดการวิจัยและ
พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมใน อจน.  
รวมทั้งการการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่
สำคัญของ อจน. ในรูปแบบของ  
e-Information เพ่ือเผยแพร่และให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและต่อประเทศ 

 
๓.๔ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถสร้างสรรค์
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน นวัตกรร ม ข้อมูล          
ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใดก็ตาม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง  
มั่งคั่ง  และยั่งยืน โดยกำหนดประเด็นวิสัยทัศน์ คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ภายใต้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวได้กำหนดเป้าหมายในภาพรวมไว้ ๔ ประการ คือ   
               - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล  เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตการบริการ  
               - สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๓๐- 

               - เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ ่มมีความรู ้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและ         
การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  
               -   ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำดิจิตอลเข้ามาสนับสนุนการจัดการองค์วามรู้และ
นวัตกรรมซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่ อจน. ควรนำไปพิจารณา
ประกอบเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ อจน. ในอนาคต ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๓-๔  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 

สังคม 

แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการนำ 
ดิจิตอลเข้ามาสนับสนุนการจัดการ 

องค์ความรู้และนวัตกรรม 

แนวการดำเนินงานการจัดการความรู้
ของ อจน. 

ยุทธศาสตร์ ๔:  
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การ 
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ปรับเปลี ่ยนการทำงานของภาครัฐ
ด ้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ย ี ด ิ จ ิ ท ั ล ใ ห ้ มี
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
ต้องการที่หลากหลายตามสายงานหรือ
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 

 

-๓๑- 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 

สังคม 

แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการนำ 
ดิจิตอลเข้ามาสนับสนุนการจัดการ 

องค์ความรู้และนวัตกรรม 

แนวการดำเนินงานการจัดการความรู้
ของ อจน. 

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)  

มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้  ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นฐาน       

การพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยบูรณาการกับการบริหารจัดการองค์กรด้านอื่น

อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

๓ .๖ สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การจัดการน้ำเสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
 เพื ่อให้การดำเนินงานด้านพัฒนานวัตกรรมของ อจน. ในอนาคตสอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติ          
ที่สำคัญข้างต้น และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสำหรับ
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ นำมาสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ อจน. ในประเด็นดังต่อไปนี้   

1. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการตลอดห่วงโซ่การบำบัดน้ำเสีย ที่มุ่งเน้น
การปรับปรุงกระบวนการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการบริการของ อจน. ให้เกิดความ
พึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ การขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่ ที่รองรับการเติบโตของประเทศ 
ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้ภายนอกประจักษ์ว่า อจน. สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาสร้างโอกาสในการแข่งขัน   



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๓๒- 

มาใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และนำมาสร้างความความยั่งยืนและ
ขยายผลให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร สังคม และประเทศ 

2. การสร้างระบบบริหารจัดการและปัจจัยเกื้อหนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาระบบและวิธีการดำเนินงานให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

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

4. การพัฒนากำลังคนของ อจน. ให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา การจัดการความรู้ และการ
สร้างนวัตกรรรม เพ่ือเป็นฐานในการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
และสร้างนวัตกรรมให้องค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังและจูงให้ให้บุคลากรมีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาใช้ใน
วิถีการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5. การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลตามความต้องการที่
หลากหลายตามสายงานหรือกระบวนงานต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนทักษะในลักษณะของสหวิทยา
(interdisciplinary) ควบคู่กับการสร้างทัศนคติของบุคลาการ อจน. ให้เห็นความสำคัญในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัยสามารถ
นำมาใช้พัฒนางานให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง  

6. พัฒนาผู้บริหารให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนเพื่อนำความรู้ นวัตกรรม ไปพัฒนาภารกิจ
ของหน่วยงาน และสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลองคค์วามรู้ที่มีอยู่ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๓๓- 

บทที่ ๔ 
การวิเคราะห์องค์กรด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

 
การจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู ้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย                 

พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อนำผล
วิเคราะห์มาใช้ในการวางแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ อจน.  ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ในการพัฒนาองค์กร มุ่งสู ่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่ เป็นเลิศ อีกทั้งให้ความสำคัญกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในประเทศและของสากล เพื่อเตรียมองค์ความรู้และนวัตกรรมให้
สามารถตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต และเพ่ือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 
๔.๑ การวิเคราะห์องค์การจัดการน้ำเสียตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ .ศ. 2538  

องค์การจัดการน้ำเสีย จัดตั้งขึ ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2538                     
และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ในปี พ.ศ.2540 ปี พ.ศ.2548 ในมาตรา 6 (หน้า 4) คือ “การจัดให้มีระบบบำบัด            
น้ำเสียรวม สำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการ                
ระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการ
น้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มขึ้นจากเดิม คือ มีการให้บริการหรือจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เพื่อให้องค์การจัดการน้ำเสียมีอำนาจครอบคลุมในการ
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีระบบอยู่แล้ว สามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และในปี 2558 แก้ไข ในมาตรา 26 วรรคสอง โดยให้ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับ
ผู้อำนวยการ 
 

“เขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย” หมายความว่า พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด                   
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 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) ให้คำเสนอแนะหรือเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการประกาศ
กำหนดเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย 

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



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๓๔- 

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และการผลิตพลังงานจากน้ำเสีย  
เพื่อให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติและตามข้อตกลงร่วม 

 (4) ทำข้อตกลงร่วม เพื ่อให้การจัดการน้ำเสียในเขตพื้นที ่จัดการน้ำเสียบรรลุเป้าหมายและ            
มีประสิทธิภาพ 

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

น้ำเสีย 
(8) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 
(9) จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบกิจการจัดการน้ำเสียในเขตพื้นที่จัดการ

น้ำเสีย 
 (10) เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื ่นไม่ว ่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐ ทั ้งในและนอก

ราชอาณาจักร หรือกับองค์การระหว่างประเทศ หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์แก่กิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ขององค์การจัดการน้ำเสีย 

(11) ตั้งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้าในกิจการตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
จัดการน้ำเสีย 

(12) ว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลใดประกอบกิจการส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์การจัดการน้ำเสีย 
(13) ประสานงานกับราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการน้ำเสีย 
(14) กระทำการอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ องค์การ

จัดการน้ำเสีย 
 
ในการจัดเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการจัดการสำหรับการบำบัดน้ำเสีย ตามข้อ (5) 

องค์การจัดการน้ำเสีย อาจมอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
จัดเก็บหรือเรียกเก็บเพื่อ องค์การจัดการน้ำเสีย ก็ได้ ทั้งนี้โดยให้คิดค่ าใช้จ่ายตามอัตราที่องค์การจัดการน้ำเสีย             
ตกลงร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดเก็บหรือเรียกเก็ บนั้น 
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 ปัจจุบันได้มีการปรับโครงสร้าง
องค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อให้สอดรับกับภารกิจหน้าที่ และแนวโยบายการบริหารตามทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๓๕- 

องค์การจัดการน้ำเสียได้ทำการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างการบริหารใหม่ โดยโครงสร้างองค์กรใหม่ยังคงจัด
โครงสร้างการบริหารแบบหน้าที ่ (Function Structure) ซึ ่งแบ่งตามงานหลักขององค์การ โดยมีโครงสร้าง
อัตรากำลังรวม 167 อัตรา ตามแผนผังที่ 4-1 
 
แผนผังที่ 4-1 โครงสร้างองค์การจัดการน้ำเสีย (167 อัตรา) 

๔ .๒  การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
การจัดทำแผนการจัดการความรู ้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)                 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับการพิจารณา
สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความสามารถขององค์กรที่มีผลต่อการจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรมจากการดำเนินงานที่ผ่านมา อีกทั้งให้ความสำคัญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
และในระดับสากล เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ อจน. ให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงได้ต่อไป โดยพิจารณาในเชิงความสัมพันธ์ของ SO-ST-WO-WT ดังนี้ 

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



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๓๖- 

หลังจากได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคแล้วก็จะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ แบบเมตริกซ์ โดยใช้ตารางที ่เรียกว่า               
TOWS Matrix 

 
 

 
การใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC)   
                  องค์การจัดการน้ำเสียได้ใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard ในการเป็นกรอบที่ช่วยให้องค์กรแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนทั้งพฤติกรรมและผลงานที่ครอบคลุมประเด็น/มุมมองด้าน
ต่าง ๆ ที่ครบถ้วน จำนวน 4 ด้าน คือ   

1. ด้านการเงิน   
2. ด้านลูกค้า   
3. ด้านกระบวนการ   
4. ด้านการเรียนรู้และการเติบโต  
หลังจากได้กำหนดประเด็น/มุมมองด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานของ

องค ์กร  จ ึ ง ได ้ จ ั ดทำแผนท ี ่ ย ุทธศาสตร ์  (Strategy Map) โดยกำหนดเป ้ าประสงค ์  (Goal) ต ั วชี้ วัด                                
(Key Performance Indicators : KPI)  เป้าหมาย (Target) กลยุทธ์ (Strategy) ก่อนนำมาทำแผนที่ยุทธศาสตร์ 
โดยแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกัน 4 ด้าน ดังนี้   

1. ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ (ปัจจัยที่นำไปสู่สิ่งที่สังคมชุมชนพึงมีพึงได้)  
2. คุณภาพการให้บริการ (ปัจจัยที่นำไปสู่ความคุ้มค่าท่ีคาดหวัง) 
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องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๓๗- 

3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ปัจจัยที่นำไปสู่ความมีระบบ ระเบียบ มาตรฐานภายในองค์กรที่
พึงมี)  

4. การพัฒนาองค์การ (ปัจจัยของนวัตกรรม ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีที่บุคลากรและองค์กรพึงมี) 
 

การวิเคราะห์ SWOT ในภาพรวม 
จุดแข็ง (Strength) 
1. คณะกรรมการ อจน. และผู้บริหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนการพัฒนา

ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อจน. เป็นอย่างดียิ่ง 
2. หน ่วยงานและพน ักงาน อจน .  มี ความต ื ่ นต ัว ในการพ ัฒนาต ั ว เองเพ ื ่ อนำ ความรู้                                  

และนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนภารกิจ การดำเนินงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมรองรับการจัดเก็บและเข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้  
4. มีการพัฒนาองค์ความรู้ที ่นำมาสนับสนุนภารกิจหลักของ อจน. สนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

อจน. และการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5. มีโครงสร้างองค์กรและคณะทำงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อจน. ที่รองรับการ

ดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม  
6. มีความสัมพันธ์ และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเครือข่ายพันธมิตรต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้               

ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
2. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา

และจัดการงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ของ อจน. โดยเฉพาะที่สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา 
3. ขาดเครื่องมือสนับสนุน รวมถึงระเบียบข้อบังคับสำหรับการวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์ผลงาน

นวัตกรรม   
4. การสร้างบรรยากาศและแนวทางเพื่อกระตุ้น ให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา 

ยังไม่ต่อเนื่อง 
5. องค์กรยังขาดความรู้ความรู้ที่จำเป็นต้องมีหรือองค์กรไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ให้เห็นเป็นระบบ 

เพ่ือง่ายต่อการนำไปใช้ 
โอกาส (Opportunities) 
1. นโยบาย Thailand ๔.๐ ให้ความสำคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาประเทศ    
2. เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นแรงขับให้ อจน. ต้องปรับคุณภาพการให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว 

และตอบสนองได้ทันท่วงท ี
3. คนไทยมคีวามตื่นตัวในการใช้ด้านนวัตกรรมมากข้ึน 
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-๓๘- 

4. ความรู้และนวัตกรรมด้านการบำบัดน้ำเสียรวมไปถึงการประหยัดพลังงานมีการพัฒนาและ           
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีราคาถูกลง  

5. นโยบายการพ ัฒนาประเทศส ู ่  Knowledge-based society และ Knowledge-based 
economy ทำให้โอกาสในการเข้าถึงสื ่อทางการศึกษามีมากขึ ้น (การเรียนรู ้ตลอดชีวิต) สะดวกทั่วถึงและ
ตลอดเวลา 

ข้อจำกัด (Threats) 
1. การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ทำให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน  

ถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 
2. การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มีการเปลี่ ยนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร ็วส ่งผลให้บุคลากร                   

ด้านนวัตกรรมต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
3. ความคาดหวังจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วจาก 

อจน. ผ่านนวัตกรรมใหม่ ๆ 
การนำผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ไปกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์    

ผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis จะถูกนำมาใช้เป็นแนวทางจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมจุดแข็งและปรับแก้ไขจุดอ่อน รวมทั้งการเสริมสร้างโอกาส และการลดวิกฤติการดำเนินงานของ
องค์กรต่อไป 

กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็ง 
1. ส่งเสริมให้พนักงานใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์ความรู้ 
กลยุทธ์การปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน   
2. ศูนยค์วามรู้ของ อจน. ผ่านระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ 
กลยุทธ์การเสริมสร้างโอกาส 
3. ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ให้สะดวก รวดเร็ว 
กลยุทธ์การลดวิกฤติและภัยคุกคาม 
4. ทีมงานจัดการความรู้ได้มีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

ทัง้นี้ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก. 
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-๓๙- 
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-๔๐- 

4.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย 
พ.ศ. 2563-2565 
                 การจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)                 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลทำให้การดำเนินงานตามไม่บรรลุ                 
ตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
             อจน. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการความรู ้ (KM)                  
ขององค์กร โดยได้ทำการศึกษาและว ิเคราะห์ความเส ี ่ยงที ่อาจมีผลทำให้การดำเน ินงานตามไม่บรรลุ                            
ตามวัตถุประสงค์  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ รวมถึงมาตรฐานการควบคุมภายใน ซึ ่งจะช่วยเพิ ่มโอกาสและช่วยให้ อจน. บรรลุเป้าประสงค์                   
และพันธกิจที่ตั้งไว้  และเพื่อพัฒนาผลงานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับ เช่น การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้กับ
ลูกค้า ประชาชน พัฒนากระบวนงานภายในองค์กรที ่ส ่งผลต่อความพึงพอใจของคู ่ค้า ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย                   
การส่งมอบบริการให้ลูกค้า ประชาชน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น โดยมีหลักการดำเนินงาน 
ดังนี้ 
                 ๑. การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญ (exposure to risks)      
ซึ่งจะช่วยให้องค์กรตัดสินใจกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  

 ๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยกระบวนการระบุหาความเสี่ยงที่สำคัญของ
องค์กร ประเมินผลกระทบของความเสี่ยง พัฒนาแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
โดยมีการบูรณาการ และความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ บุคลากร กระบวนงานและเทคโนโลยี  เพื ่อเพ่ิม           
คุณค่าสูงสุดให้กับองค์กร  

 
ประเภท ปัจจัยเสี่ยง 

Strategic Risk: S 1. การเตรยีมความพร้อมขององค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการด้านการ
จัดการความรู้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
Operational Risk: O 3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 
Financial Risk: F 4. รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
Compliance Risk: C 5. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการ       

น้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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-๔๑- 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง 

RF1 การเตรียมความพร้อมขององค์การ
จัดการน้ำเสียดำเนินการด้านการจัดการ
ความรู้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
 

RC1.1 ขาดอำนาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ 
ความร่วมมือ 
RC1.2 ขาดการวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็น
เป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
RC1.3 ขาดอัตรากำลังในการติดต่อประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

RF2 การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

RC2.1 พนักงานขาดความรู้เฉพาะด้าน 
RC2.2 ขาดการทบทวนแผน HRD และ HRM 
RC2.3 ขาดการนำแผนทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติและติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง 
RC2.4 ขาดการใช้ระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนอย่างเป็น
ระบบ 

RF3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประจำปี
ประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

RC3.1 ไม่มีหน่วยงานควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางผิดปกติ 
RC3.2 ค่าใช้จ่ายผันแปรผิดปกติ (อุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ) 
RC3.3 ขาดการใช้ระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนอย่างเป็น
ระบบ  

RF4 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

RC4.1 ขาดการตั ้งงบประมาณล่วงหน้า เพื ่อแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
RC4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับ
ค่าใช้จ่ายที่องค์การจัดการน้ำเสียเรียกเก็บ 
RC4.3 ขาดความต่อเนื่องในการติดตามเร่งรัดงาน เช่น 
ติดตามหนี้ ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน 

RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

RC5.1 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ 
RC5.2 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
RC5.3 คู่สัญญาดำเนินการตามสัญญาล่าช้า 
RC5.4 ไม่ได้รับอนุมัติการปรับแผนการเบิกจ่ายฯ จาก สศช. 
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-๔๒- 

Risk Profile แสดงค่าระดับความเสี่ยงขององค์การจัดการน้ำเสีย มีโอกาสไม่มีกระบวนการจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

      

      

      

      

    
① 

 

      

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 
มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีหน้าทีร่ับผดิชอบ
ด้านการจดัการความรู้ขององค์กร 

ระดับ 2 ต่ำ มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงานภายในองคก์ร 

ระดับ 1 ต่ำมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงานภายในองค์กร 
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โอกาสในการเกิดความเสี่ยง 

เป้าหมาย 

 หมายเหตุ:  คือ ระดับความเสี่ยงที่ค้นพบครั้งแรก   
               ① คือ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง            
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-๔๓- 

บทที่ ๕ 
แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ .ศ .  ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 
จากแนวคิดและหลักการการจัดการความรู ้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรตาม

ยุทธศาสตร์พันธกิจขององค์การจัดการน้ำเสีย ดังนั้นการกำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area)  
ขององค์การจัดการน้ำเสียให้มีความสอดคล้องตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ขององค์กร มีขอบเขตที่สอดคล้องกับนโยบาย
สำคัญ อาทิ  นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายคณะกรรมการบริหาร นโยบายผู้บริหาร
ระดับสูง รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขอบเขตการจัดการความรู้ ต้องมีตัวชี้วัด (KPI)      
ทีจ่ะบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ ประสิทธิผล การพัฒนาองค์กร  ดังแสดงตามภาพ  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานที่ส าคัญต่าง   กระทรวงมหาดไทย นโยบาย

คณะกรรมการ 

นโยบายผู้บริหารองค์กร สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปจากสถานการณ์ป จจุบัน 

ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) 

ยุท  าสตร์ KM  

ยุทธศาสตร์ 2 
 สร้างกระบวนการเรียนรู้ 
บูรณาการองค์ความรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่

สร้างคุณค่า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
 พัฒนาบุคลากรและสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง 

ต่อเนื่อง 
 

พัฒนาคน 

พัฒนางาน 

พัฒนาองค์กร 

ยุท  าสตร์ที่ 1 

สร้างคลังความรู้ดิจิทัล
เพ่ือเป็นฐานสร้าง

นวัตกรรมที่ยั่งยืนและก้าว
ทันการ 

เปลี่ยนแปลง 
 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๔๔- 

๕.๑  กรอบการจัดการความรู้ความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย                   
องค์ประกอบของการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ อจน.  ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ

หลัก ไดแ้ก่  
                (๑) การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้  เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเพราะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้             
เพื ่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีเครื ่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อให้บุคลากรสามารถจัดเก็บ ค้นหา 
แลกเปลี่ยน  รวมทั้งนำความรู้ไปใช้อย่างสะดวก และรวดเร็ว  
                (๒) การบูรณาการองคค์วามรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม  เป็นการบริหารจัดการเพื่อนำความรู้จากแหล่ง
ความรู้ไปผ่านการบูรณาการเพ่ือทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาไปสู่การเกิดเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้องค์กร 
สังคม และประเทศ  
                (๓) การพัฒนาบุคลากร   เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นทั้งแหล่งความรู้ และเป็นผู้นำ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์   
           
๕.๒ วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-
๒๕๖๕ ในกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
อจน. เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นจากหลากหลายมุมมองและให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจต่อเป้าหมายและทิศทางการ
ดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
           

วิสัยทัศน์  
 “การจัดการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” 

 
พันธกิจ 
๑. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งฐานข้อมูลองค์

ความรู้   ที่สำคัญให้รองรับยุทธศาสตร์องค์กรและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒. สร้างสรรค์นวัตกรรมจากการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

และสร้างคุณค่า 
๓. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู ้ สร้างผู ้เช ี ่ยวชาญความรู ้ด ้านต่าง ๆ                        

เพ่ือตอบสนองภารกิจ     
๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์ความรู้สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๑. สร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการของ อจน. ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๔๕- 

๒. มีการเรียนรู้ระดับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กร สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๓. ยกระดับความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมของบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร                
และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๔. มีทำเนียบผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่สำคัญกับการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
๕. ทีมการจัดการความรู้พัฒนาศกัยภาพตามแผนงานที่กำหนด 
๖. มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลองค์กร ซึ่งจะสนับสนุน

การปฏิบัติงานของ อจน.  
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
๑. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน รวมทั้งเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดการ

ความรู้ เพ่ือเสริมสร้าง อจน. ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๒. พนักงานรับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้  

รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้  เพื่อสร้างองค์กรให้ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๓. มีเครือข่ายสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารในการจัดการความรู้ รวมทั้งมเครือข่ายบุคลากร               

ด้านการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน ภายนอก  
๔. มีระบบกำรติดตำมประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

 
5.๓ ยุทธศาสตร์ 
                การกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ อจน. เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กร โดยกำหนดแนวทางการสร้างนวัตกรรมจาก
การบูรณาการฐานความรู ้ที ่ อจน. จัดเก็บไว้ ตอบสนองความต้องการขององค์กรในด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และบริการให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับนโยบายประเทศไทย  ๔.๐  และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจมากระทบการดำเนินงานขององค์กร  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ มีดังต่อไปนี้ 
 
                  ยุทธศาสตร์ที่ ๑    สร้างคลังความรู้ดิจิทัลเพ่ือเป็นฐานสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและก้าวทันการ  
                                         เปลี่ยนแปลง 
                   มุ่งเน้นการกำหนดองค์ความรู้ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและจำเป็นต่อการดำเนินงานของ อจน. 
ในอนาคต และมีกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสะดวกในการเข้าถึงผ่านระบบดิจิทัล 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
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-๔๖- 

                  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการองคค์วามรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้าง 
                                       คุณค่าให้กับองคก์ร  
                  มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้
ไปสู่การต่อยอด ขยายผล สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่เพ่ิมคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการ 
 
                  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง 
                                       ต่อเนื่อง  
                  มุ ่งเน้นการเพิ ่มศักยภาพบุคลากร และสร้างเส้นทางอาชีพ ควบคู ่กับการสร้างแนวทางและ
บรรยากาศที่ทำให้บุคลากรมีค่านิยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันให้
ผลงานด้านนวัตกรรมของ อจน. เป็นที่ประจักษ์ต่อภายนอก 
 
5.4 เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
          ยุทธศาสตร์ได้กำหนดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่มีวิธีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้    
โดยต้องมีการดำเนินงานภายใต้ข้อจำกัดตา่ง ๆ ใน ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
และการสร้างนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างคลังความรู้ 
ดิจิทัลเพื่อเป็นฐานสร้างนวัตกรรม
ที่ยั่งยืนและก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 

- องคค์วามรู้สำคัญท่ีจัดเก็บไว้ใน
รูปแบบดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์องค์กร และใช้เป็นฐาน
สร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

- ฐานข้อมูลความรู้สำคัญของ
องค์กรสำหรับจัดเก็บและเผยแพร่
ความรู้ที่พร้อมใช้ในรูปแบบของ
คลังความรู้ดิจิทัลแพลดฟอร์ม    
โดยสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อยจำนวน ๑ 
ฐานข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ บูรณาการองค์ความรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า
ให้กับองค์กร  
 

-  ความสำเร็จในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าจากการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านกิจการการบำบัดน้ำเสีย 

- มีนวัตกรรมที่ขยายผลใช้ทั่วทั้ง
องค์กร ซึ่งเป็นผลจากการบูรณา
การองคค์วามรู้ที่สะสมไว้ จำนวน 
๓ นวัตกรรม ที่สามารถสร้างคุณค่า
ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
บริการ กระบวนงาน  



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๔๗- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากร
และสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- เส้นทางการเติบโตในอาชีพ
สำหรับรองรับบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
- บุคลากรที่มีความรู้และทักษะ
ด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และทิศทางองค์กร  
- บุคลากรมีค่านิยมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- ตำแหน่งงานด้านความรู้และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
- ร้อยละ ๒๐ ของบุคลากรมี
ความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
ทิศทางขององค์กร  
- กฎระเบียบในการดำเนินงานด้าน
วิจัย พัฒนา นวัตกรรม การสร้าง
องค์ความรู้ ผลงานวิชาการ และ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 
5.5 นงานกรอบการดำเนิ  

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ
องค์การจัดการน้ำเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  โดยในแต่ละปีจะมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และเป็นลำดับ
ขั้นตอนประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ได้แก่ 
 

               ขั้นตอนที่ ๑ สร้างเครือข่าย (Excellence People)  
มีจุดเน้นที่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ ให้มีความเข้าใจกระบวนการจัดการ

ความรู้ การนำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน สามารถใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ได้หลากหลายและเหมาะสม 
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนกระบวนการจัดการความรู้ของ อจน. ให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ ้น และส่งเสริม พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยให้พนักงานนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กระบวนการจัดการความรู้ 
 
              ขั้นตอนที่ ๒ ขยายความรู้ (Excellence Network) มีจุดเน้นที่การขยายผลการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการจัดการความรู้ให้ทำงานเป็นเครือข่าย (Excellence Network) โดยดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องจาก
ปีที่ผ่านมา และสร้างฐานรากฐานที่มั่นคงให้แก่การจัดการความรู้ของ อจน. ที่ประกอบด้วย ทีมการจัดการความรู้ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้  ทั้งนี้ เพื่อให้ทำงานเป็นระบบ มีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา กลั่นกรององค์ความรู้  
 
               ขั้นตอนที่ ๓ มุ่งบูรณาการ (Excellence System) มีจุดเน้นที่การบูรณาการการจัดการความรู้เข้า
กับการปฏิบัติงานของ อจน.  เพ่ือสร้างระบบการทำงานท่ีเป็นเลิศ (Excellence System) สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจด้านการจัดการความรู้ 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๔๘- 

 
                ขั้นตอนที่ ๔ ผสานสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Navy) มีจุดเน้นที่การสร้างให้พนักงาน อจน.            
มีศักยภาพ สมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ (Personal Mastery) มีวัฒนธรรม
การแบ่งปันความรู ้ เพื ่อพัฒนาองค์กร การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น โดยมีระบบสารสนเทศเป็น               
คลังความรู้ของ อจน.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๔๙- 

ประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย (พ.ศ.25๖๓ – 256๕) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑    สร้างคลังความรู้ดิจิทัลเพ่ือเป็นฐานสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
                       วัตถุประสงค์  เพื ่อมุ ่งเน้นการกำหนดองค์ความรู ้ที ่ก้าวทันต่อการเปลี ่ยนแปลงและจำเป็นต่อการดำเนินงานของ อจน. ในอนาคต                
และมีกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสะดวกในการเข้าถึงผ่านระบบดิจิทัล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ (O) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(KPI) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย KPI 
ระดับโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงาน
(ผลผลิต/ผลลัพธ์) 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
สร้างคลังความรู้
ดิจิทัลเพื่อเป็นฐาน
สร้างนวัตกรรมที่
ยั่งยืนและก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง   
 
 
 
 
 
 
 
 

O1 เกิดศูนย์คลัง
ความรู้ของ อจน.  
 
KPI 1 ร้อยละของ
พนักงานทราบเกี่ยวกับ
นำระบบสารสนเทศมา
ใช้ในการจัดการความรู้
ภายในองค์กร โดยมี
การเผยแพร่ที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 

 
 
 
๑. ออกแบบ
วิเคราะห์เครื่องมือ
สารสนเทศที่
เหมาะสมกับองค์กร 
เพ่ือเป็นคลังความรู้
ของ อจน.  
 
 
 
 
 

 
 
 
๑. สร้าง KM Storage   
เพ่ือเป็นคลังความรู้ของ 
อจน. 
๒. การนำระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ Mailgo 
.Thai ใช้ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ  
๓. ออกแบบ KM 
Homepage ในเว๊บไซด์
ของ อจน.  
 

 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คณะทำงาน
ดำเนินงานด้านการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรมของ อจน. 
2. คณะทำงาน  KM 
Team ของ อจน. 
๓. ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง อจน. 
 

1. หน่วยงานภายใน 
อจน. พิจารณานำ
ข้อมูลบรรจุในคลัง
ความรู้ อจน. 
2. พนักงานได้มีแนว
ทางการสร้างนวัตกรรม
ที่ยั่งยืน 
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-๕๐- 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ (O) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(KPI) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย KPI 
ระดับโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงาน
(ผลผลิต/ผลลัพธ์) 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KPI ๒ จำนวนเรื่องท่ี
บันทึกความรู้ในระบบ
สารสนเทศต่อปี 
 
 
 
KPI ๓ จำนวน
หน่วยงานที่บันทึกองค์
ความรู้ในระบบ
สารสนเทศต่อปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. อจน. มีแผน
แม่บท KM และ
แผนปฏิบัติการ KM 
ของ อจน.  
 
 
๓. อจน.โดย
คณะทำงาน KM มี
ส่วนร่วมในการ
จัดการความรู้ 

๔. ส่งเสริมให้พนักงาน 
อจน. ได้รับทราบข่าวสาร
เผยแพร่ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๕. พนักงานรับทราบการ
จัดการองคค์วามรู้ KM 
WMA และนำข้อมูลบันทึก
ในคลังความรู้ระบบ
สารสนเทศมีหลากหลาย
ประเภท  
๖. คณะทำงานฯ ร่วมกัน
จัดทำกระบวนการ KM 
WMA ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 
 
 
 
 
 

๗ 
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-๕๑- 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ (O) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(KPI) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย KPI 
ระดับโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงาน
(ผลผลิต/ผลลัพธ์) 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
ให้พนักงานใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการองค์ความรู้ 
 
 

KPI 4 ร้อยละพนักงาน
และกลุ่มเป้าหมาย
สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศของ อจน.    
ได้หลายช่องทาง 

๔. จัดทำช่องทาง
การเผยแพร่องค์
ความรู้ KM ผ่าน
ระบบสารสนเทศ
ของ อจน.  

๗. จัดหา เผยแพร่ KM 
WMA ให้พนักงานได้ทราบ
และใช้ประโยชน์องค์
ความรู้มากที่สุด 
๘. นำแผนแม่บทการ
จัดการความรู้ อจน. ไป
จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
๙. ทำหลักเกณฑ์/คู่มือการ
ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ KM 
WMA ครบถ้วน 
๑๐. เผยแพร่แผนแม่บท 
และแผนปฏิบัติการฯให้
พนักงานได้ทราบและ
ปฏิบัติ 
๑๑. ประเมินผลการใช้งาน
และนำมาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

80 90 100  1. พนักงาน อจน. 
สามารถนำองค์ความรู้
ที่มีเข้าไปบรรจุในคลัง
ความรู้ของ อจน.  

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุง
พัฒนาระบบ
สารสนเทศการ

KPI ๕ จำนวน
เครื่องมือในการจัดการ
ความรู้ในระบบ

๕. ส่งเสริมให้
พนักงานมคีวามรู้
ความเข้าใจในการ

๑๒. เผยแพร่คู่มือการใช้
งานให้พนักงานได้ทราบ
และปฏิบัติ 

๒ 4 5   



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๕๒- 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ (O) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(KPI) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย KPI 
ระดับโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงาน
(ผลผลิต/ผลลัพธ์) 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 
จัดการความรู้ให้
สะดวก รวดเร็ว 

สารสนเทศต่อปี เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการเรียนรู้
องค์กร 

นำระบบ
สารสนเทศมาใช้ใน
การจัดการความรู้ 
ผ่านการประเมินผล
การใช้งานและ
รายงาน 

๑๓. จัดทำแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ความรู้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

กลยุทธ์ที่ 3 ศูนย์
ความรู้ของ อจน. 
ผ่านระบบสารสนเทศ
การจัดการความรู้ 

KPI ๖ ระดับศูนย์รวม
องค์ความรู้กลางเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหารเพ่ือใช้
ประกอบการทำงาน
ของหน่วยงานภายใน 

๖.กำหนดองค์
ความรู้และจัดเก็บ
ในระบบสารสนเทศ 

๑๔. กำหนดลำดับชั้น
ข้อมูลและจัดหมวดหมู่
ข้อมูล  
๑๕. สนับสนุนการใช้
ข้อมูลประกอบการทำงาน 
๑๖. บันทึกความรู้เข้า
ระบบสารสนเทศ 
๑๗. รายงานจำนวน
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
 

๒ 4 5   

 

 

 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๕๓- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒    สร้างกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการองค์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร  

                        วัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การต่อยอด    
ขยายผล สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่เพ่ิมคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ (O) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(KPI) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย KPI 
ระดับโครงการ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

(ผลผลิต/ผลลัพธ์) 
63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ บูรณาการ
องค์ความรู้เพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่สร้างคุณค่า 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 4 ทีมงาน
จัดการความรู้ได้มี
การพัฒนาความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ 

O1 ทีมงานจัดการ
ความรู้ของ อจน. มี
ความเชี่ยวชาญ 
 
KPI1 ร้อยละจำนวน
พนักงานร่วมกันจัดทำ
ระบบ/กระบวนการ 
การจัดการความรู้ของ 
อจน.  
 
KPI2 จำนวนกิจกรรม
ส่งเสริมสร้างสรรค์
นวัตกรรม อจน. โดย
ทีมงานจัดการความรู้
เป็นพี่เลี้ยงต่อปี 

๑.พัฒนาศักยภาพ
การจัดการความรู้ 
โดยสร้างความรู้
ความเข้าใจ แผน
แม่บท และ
แผนปฏิบัติการ
จัดการความรู้ของ  
อจน. 
 
๒. จัดกิจกรรม
ประกวดการ
เผยแพร่องคค์วามรู้
และนวัตกรรม
องค์การจัดการ   
น้ำเสีย 

๑. ทำกระบวนการจัดการ
องค์ความรู้ อจน. โดยนำ
วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
มาประยุกต์ (Best 
Practice) 
๒ .พัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการ
จัดการความรู้ และ
ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข 
 ๓. จัดกิจกรรมประกวด 
ส่งเสริมพนักงานให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ มี
ระบบแรงจูงใจ สร้าง
วัฒนธรรมเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

๑ 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

๓ 

1. คณะทำงานด้าน
การจัดการความรู้และ
นวัตกรรมขององค์การ
จัดการน้ำเสีย 
2. คณะทำงานด้าน
การบริหารทุนมนุษย์ 

๓. ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้างองค์การจัดการ   
น้ำเสีย 

1. จัดกิจกรรม “ชุมชน
นักปฏิบัติการ 
(Community of 
Practice” เพ่ือแบ่งปัน
องค์ความรู้ให้แก่
พนักงานใน อจน. 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๕๔- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

                     วัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพบุคลากร และสร้างเส้นทางอาชีพ ควบคู่กับการสร้างแนวทางและบรรยากาศที่ทำให้บุคลากร        
มีค่านิยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันให้ผลงานด้านนวัตกรรมของ อจน. เป็นที่ประจักษ์ต่อภายนอก 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ (O) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(KPI) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย KPI 
ระดับโครงการ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

(ผลผลิต/ผลลัพธ์) 
63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนาบุคลากรและ
สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 
 
กลยุทธ์ที่ 5 ทบทวน
กระบวนการจัดการ
ความรู้ของ อจน. 

O๑ อจน. มีการจัดทำ
องค์ความรู้หลัก 
 
KPI1 จำนวนองค์
ความรู้หลักของ อจน. 
ต่อปี 
 
KPI2 จำนวน
คณะทำงานที่สร้าง
กระบวนการปฏิบัติงาน
เป็นแบบแผนวิธีการ 
 
 
 

๑.จัดทำ
กระบวนการ
ขั้นตอนการได้มาซึ่ง
องค์ความรู้หลัก 
๒. มีการจัดทำ
ความรู้ที่เป็นระบบ
เดียวกัน โดย
คำนึงถึงบุคลากร 
อจน. ลูกค้า 
ประชาชน รวมถึงผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์กร 

๑. จัดทำแบบฟอร์มการ
จัดการองคค์วามรู้ อจน. ที่
สอดคล้องกับภารกิจ 
ยุทธศาสตร์องค์กร  
๒. จัดทำคู่มือหรือ
แผนปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ขององค์กร 
๓. พัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการ
จัดการความรู้ และ
ประเมินผลองคค์วามรู้ 
ติดตาม ประเมินผล 
๔. ประเมินผล รายงานผล
การดำเนินงานตามลำดับ
ชั้น 

 
 
 

3 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

1. คณะทำงานด้าน
การจัดการความรู้และ
นวัตกรรมขององค์การ
จัดการน้ำเสีย 
2. คณะทำงานด้าน
การบริหารทุนมนุษย์ 
๓. ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้างองค์การจัดการ
น้ำเสีย 

1. มีการจัดทำแผนการ
ฝึกอบรมพนักงานทั้ง
ในระยะสั้นและระยะ
ยาว 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๕๕- 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ (O) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(KPI) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย KPI 
ระดับโครงการ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

(ผลผลิต/ผลลัพธ์) 
63 64 65 

KPI3 มีการทบทวน
ประเมินผล
กระบวนการจัดการร
ความรู้ที่เป็นระบบ 

๑ ๑ ๑ 

 





 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๕๖- 

บทที่ ๖  
หลักเกณฑ์การพิจารณาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับองค์กร 

 

๖.๑  วิเคราะห์เกณฑ์การดำเนินงานจัดการความรู้ 
                องค์การจัดการน้ำเส ีย ได้เร ิ ่มมีการจัดการความรู ้ขององค์กรอย่างเป็นระบบ กระบวนการ                       
โดยนำแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากลมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ทั้งในด้านภารกิจ 
หน้าที่ บุคลากร โครงสร้างองค์กร ทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุม
หลักเกณฑ์การประเมินในมุมมองมิติต่าง ๆ โดยนำแนวปฏิบัติที่ดีมาประกอบการดำเนินงาน ได้แก่  
                ๑. การนำองค์กร (KM Leadership)  โดยผู้บริหารได้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายการดำเนินงานการ
จัดการความรู้ขององค์กรที่ชัดเจน รวมถึงการสนับสนุนและมีส่วนร่วมให้หน่วยงานภายในเกิดความเข้าใจ เรียนรู้ให้
มีการจัดการความรู้อย่างจริงจัง เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
      ๒. การวางแผนทรัพยากรและทรัพยากรสนับสนุน  (Planning & Resources)  การพิจารณา
ทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่ให้สามารถดำเนินงานการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์กร โดยได้จัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้เพื่อเป็นกรอบทิศทางการจัดการความรู้ และมีการถ่ายทอดแผน 
สู ่การปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกระบวนการรวมทั้งมีการติดตามประเมินผล ทบทวนปรับปรุงให้มีการพัฒนา                  
อย่างต่อเนื่อง 

     ๓. บุคลากร (People)  การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความเข้าใจ ตระหนัก ให้ความสำคัญใน
การจัดการความรู้ เพื่อเป็นหน่วยสนับสนุน ขับเคลื่อนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการจัดกิจกรรม สร้างแรงจูงใจ เปิดโอกาสให้ทุกคนในหน่วยง าน                     
ได้มีส่วนร่วม 

     ๔.กระบวนการจัดการความรู้ (People)  โดยการพิจารณาการสร้างกระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้
ที ่สำคัญขององค์กรจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร และได้นำเครื ่อ งมือ/เทคโนโลยีที ่เหมาะสม                      
กับทรัพยากรที่มีอยู่ตามบริบทขององค์กร และสารสนเทศหรือความรู้ต้องการจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพ่ือง่ายต่อการค้นหาและใช้งาน  

      ๕.กระบวนการปฏิบัติงาน (Operational Process)  การนำการจัดการความรู ้มาปรับใช้ใน
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุน เพื ่อพัฒนาคน พัฒนา
กระบวนงาน และพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ต้องมีการคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการจัดการความรู้ให้มี
ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

      ๖.ผลลัพธ์การจัดการความรู้  (KM Results) เพื่อต่อยอดให้เกิดเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรม
องค์กร ทั้งนวัตกรรมบริการ กระบวนงาน การวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือการจัดการความรู้ สร้างคุณค่า
ให้กับองค์กรในอนาคตต่อไป 
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-๕๗- 

๖.๒  การพิจารณาองค์ความรู้ที่สำคัญขององค์กร     
           องค์การจัดการน้ำเสีย ได้รวบรวมองค์ความรู้ที ่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาความรู้จาก ๒ แหล่ง คือ   

            (๑)  ความรู้ท ี ่ฝ ังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท ี ่ได ้จากประสบการณ์ พรสวรรค์  
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด
ลายลักษณ์อักษรได้ เช่น ทักษะในการทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย เทคนิค กลยุทธ์การบำบัดน้ำเสีย                
การบริหารจัดการลูกค้า กระบวนงานการเบิกจ่ายงบลงทุน การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผล เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยตรง เช่น การสอนงาน (Coaching) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) การฝึกอบรม 
ในงาน (On the Job Training) เป็นต้น   

           (๒) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการ
จดบ ันท ึกเป ็นลายล ักษณ์อ ักษร ทฤษฎ ี ค ู ่ม ือต ่าง  ๆ เช่น ค ู ่ม ือการใช ้งาน WMA Storage  ผ ่านแอป                              
บนโทรศัพท์มือถือคู่มือการใช้งาน MailGoThai ผ่านโทรศัพท์มือถือ แนวปฏิบัติการบริหารจัดการระบบบำบัด              
น้ำเสีย เป็นต้น  

              ทั้งนี้ องค์การจัดการน้ำเสียได้มีการปรับเปลี่ยนและการสร้างความรู้ ๒ ประเภท ออกเป็น ๔ รูปแบบ  
Socialization, Externalization, Combination และ Internalization เกิดเป็นเกลียวความรู้ ดังนี้  

               ๑ .  Socialization (S) กา รแบ ่ ง แล ะกา รส ร ้ า ง  Tacit Knowledge จ าก  Tacit Knowledge                     
ของผู้สื่อสารระหว่างกันโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง มีการสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การฝีกอบรมในงาน 

               ๒. Externalization (E) การแปลง  Tacit Knowledge ให ้กลายเป ็น Explicit Knowledge เช่น     
วิธีทำงานจากหัวหน้างานแล้วจดบันทึกความรู้หรือเขียนเป็นรายงานความรู้ เพ่ือเป็นแหล่งความรู้สำหรับบุคลากร
อ่ืนต่อไป 

               ๓. Combination (C) การสร้าง Explicit Knowledge จาก Explicit Knowledge ด้วยการรวบรวม
ข้อมูลความรู้ประเภท Explicit Knowledge จากแหล่งต่าง ๆ มาสร้างใหม่ เพ่ือนำมาใช้ในการทำงาน เช่น หัวหน้า
งานทำการรวบรวมข้อมูลความรู้จากแหล่างต่าง ๆ ทั้งในและนอกองค์กร รวมความรู้ที่มีอยู่เดิม มาสรุปเป็นความรู้
ใหม่และเผยแพร่ หรือทำการเรียบเรียงความรู้จากตำราต่างประเทศ เป็นต้น 

               ๔. Internalization (I) การแปลง Explicit Knowledge มาเป ็น Tacit Knowledge โดยการนำ
ความรู้เชิงทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติงานทำให้เกิดความรู้เพิ่ม เช่น หัวหน้างานค้นคว้าศึกษาวิธีการทำงานจากเอกสาร
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-๕๘- 

ต่าง ๆ นำมาปรับใช้กับงานของตนเองจนเกิดเป็นทักษะและความชำนาญในเรื่องนั้น เกิดเป็น Tacit Knowledge   
ของตนเอง ซึ่งสามารถบันทึกออกเป็นลายลักษณ์อักษร และแลกเปลี่ยนกับคนอื่น ๆ ต่อไปได ้

แผนภาพ ๖-๑ เกลียวความรู้  (SECI Model) เป็นการอธิบายการถ่ายทอดความรู้และการเปลี่ยนรูปแบบของ
ความรู้ทั้งสองประเภท ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit) และความรู้ฝังลึก (Tacit) เกิดเป็นความรู้ใหม่ 

        กระบวนการจัดการความรู ้ที ่นิยมใช้คือ เกลียวความรู ้  (SECI Model) ของ Nonaka และ Takeuchi 
(1995)  โดยความรู้แบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit) และความรู้ฝังลึก (Tacit) ซึ่งความรู้
ทั ้งสองประเภทมีความสำคัญต่อองค์กร โดยเฉพาะความรู้ที ่เกิดจากประสบการณ์ในการทำงาน หากมีการดึง
ความรู้ที่ฝังลึกออกมาใช้หรือเปลี่ยนให้เป็นความรู้ใหม่เกิดขึ้น และเกิดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ซึ่ง SECI Model  
 

 
๖.๓  รูปแบบการจัดการความรู้ 
               ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กร คือ บุคลากร ข้อมูล เทคโนโลยี ทรัพยากร 
และปัจจัยพื้นฐานนำสู่กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

               ๑. Knowledge Assessment คือ การประเมินองค์กรว่าองค์ความรู ้ใดจำเป็นต่อองค์กรในการ
ดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 
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-๕๙- 

               ๒. Knowledge Generation คือ การสร้าง แสสงหาความรู้ที่สำคัญจากแหล่งความรู้ ทั้งความรู้ที่ชัด
แจ้ง ความรู้ที่ฝังลึก (Explicit & Knowledge) 

               ๓. Knowledge Capture คือ การจัดเก็บองค์ความรู้โดยใช้เครื่องมือที่สามารถจัดเก็บ และถ่ายทอด
ได้อย่างสะดวดและง่ายต่อการค้นหา รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

               ๔. Knowledge Synthesis คือ การรวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากรภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกองค์กรโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

               ๕. Knowledge Sharing คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยวิธีการต่าง ๆ 
โดยกระบวนการทั้ง ๕ ขั้นตอน จะช่วยสร้างการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
ที่เข้มแข็งซึ่งนำไปสู่ผลผลิต / ผลลัพธ์ ทั้งในเรื่องการสร้างความตระหนักเรียนรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจที่จะเรียนรู้ 
โดยบุคลากร ในระยะกลาง การจัดการความรู้จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรรวมถึงระยะยาว จะทำให้เกิดการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่เกิด
จากการจัดการความรู้ 
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-๖๐- 
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ภาคผนวก ก. 

กระบวนการวิเคราะห์ SWOT 

ประเด็นที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินการองค์การจัดการน้ำเสีย แล้วจัดลำดับความสำคัญของประเด็น

ที่มีผลกระทบ 10 ลำดับ โดยประเด็นที่มีผลกระทบมากที่สุด มีคะแนน = 10 ส่วนประเด็นที่มีผลกระทบ

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

ที ่ ประเด็นปัจจัย  
1 คณะกรรมการ อจน. และผู้บริหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนการ

พัฒนาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อจน. เป็นอย่างดียิ่ง 
S 

2 หน่วยงานและพนักงาน อจน. มีความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองเพื่อนำความรู ้และ
นวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนภารกิจ การดำเนินงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 

S 

3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมรองรับการจัดเก็บและเข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้  S 

4 มีการพัฒนาองคค์วามรู้ทีน่ำมาสนับสนุนภารกิจหลักของ อจน. สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของ อจน. และการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

S 

5 มีโครงสร้างองค์กรและคณะทำงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อจน. ที่
รองรับการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม  

S 

6 มีความสัมพันธ์ และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเครือข่ายพันธมิตรต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

S 

7 การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

W 

8 บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ไม่เพียงพอต่อ
การพัฒนาและจัดการงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ของ อจน. โดยเฉพาะที่
สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา 

W 

9 ขาดเครื่องมือสนับสนุน รวมถึงระเบียบข้อบังคับสำหรับการวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรม   

W 

10 การสร้างบรรยากาศและแนวทางเพ่ือกระตุ้น ให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนา ยังไม่ต่อเนื่อง 

W 

11 องค์กรยังขาดความรู้ความรู้ที่จำเป็นต้องมีหรือองค์กรไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ให้เห็น
เป็นระบบ เพ่ือง่ายต่อการนำไปใช้ 

W 

12 นโยบาย Thailand ๔.๐ ให้ความสำคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ    

O 
 

13 เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นแรงขับให้ อจน. ต้องปรับคุณภาพการให้บริการให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และตอบสนองได้ทันท่วงที 

O 
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ที ่ ประเด็นปัจจัย  

14 คนไทยมคีวามตื่นตัวในการใช้ด้านนวัตกรรมมากข้ึน O 
15 ความรู้และนวัตกรรมด้านการบำบัดน้ำเสียรวมไปถึงการประหยัดพลังงานมีการพัฒนา

และขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีราคาถูกลง  
 

O 

16 นโยบายการพัฒนาประเทศสู่ Knowledge-based society และ Knowledge-based 
economy ทำให้โอกาสในการเข้าถึงสื่อทางการศึกษามีมากขึ้น (การเรียนรู้ตลอดชีวิต) 
สะดวกทั่วถึงและตลอดเวลา 

O 

17 การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ทำให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน  ถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 

T 

18 การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากร                   
ด้านนวัตกรรมต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา 

T 

19 ความคาดหวังจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
จาก อจน. ผ่านนวัตกรรมใหม่ ๆ 

T 

 

การจัดลำดับความสำคัญประเด็น SWOT ขององค์การจัดการน้ำเสีย 

1. ให้นำหมายเลขข้อของประเด็น SWOT โดยแยกตาม S W O T ที่มีผลกระทบต่อองค์การจัดการน้ำเสียมาก

ที่สุด 3 ลำดับแรก ลงในช่องตามการจัดกลำดับควาสำคัญของท่าน 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) ภัยคุกคาม (T) 
ข้อที่ 3 ข้อที ่9 ข้อที ่14 ข้อที่ 18 
ข้อที่ 1 ข้อที ่8 ข้อที ่13 ข้อที่ 17 
ข้อที่ 6 ข้อที ่7 ข้อที ่15 ข้อที่ 19 

 

2. ให้นำหมายเลขข้อของประเด็น SWOT ที่ได้เลือกไว้จาก ข้อ 1 มาจัดลำดับความสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อ

องค์การจัดการน้ำเสีย มากท่ีสุด 10 ลำดับแรก 

คะแนน 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ข้อที่           

หมายเหตุ 

1. คะแนน = 10 มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสียมากท่ีสุด และคะแนน = 

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



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 
2. น้ำหนักของคะแนน หมายถึง ระดับความสำคัญของปัจจัย SWOT แต่ละข้อ ที่มีผลกระทบต่อการ

ดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย อาจจะมีผลกระทบเชิงบวกหรือลบก็ได้ 

SWOT ที่มีผลกระทบต่อองค์การจัดการน้ำเสีย มากที่สุด 3 ลำดับแรก 

ที ่ ประเด็นปัจจัย  
3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมรองรับการจัดเก็บและเข้าถึงฐานข้อมูลองค์

ความรู้ 
S1 

1 คณะกรรมการ อจน. และผู้บริหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและให้การสนับสนุน
การพัฒนาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อจน. เป็นอย่างดียิ่ง 

S2 

6 มีความสัมพันธ์ และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเครือข่ายพันธมิตรต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

S3 

9 ขาดเครื่องมือสนับสนุน รวมถึงระเบียบข้อบังคับสำหรับการวิจัยพัฒนา และ
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม   

W1 

8 บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ไม่เพียงพอ
ต่อการพัฒนาและจัดการงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ของ อจน. โดย
เฉพาะที่สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา 

W2 

7 การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้
และนวัตกรรม 

W3 

14 คนไทยมคีวามตื่นตัวในการใช้ด้านนวัตกรรมมากข้ึน O1 

13 เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นแรงขับให้ อจน. ต้องปรับคุณภาพการให้บริการให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองได้ทันท่วงที 

O2 

15 นโยบายการพัฒนาประเทศสู่ Knowledge-based society และ Knowledge-
based economy ทำให้โอกาสในการเข้าถึงสื่อทางการศึกษามีมากข้ึน (การเรียนรู้
ตลอดชีวิต) สะดวกทั่วถึงและตลอดเวลา 

O3 

18 การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากร                   
ด้านนวัตกรรมต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา 

T1 

17 การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ทำให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน  ถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 

T2 

19 ความคาดหวังจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการการตอบสนองอย่าง
รวดเร็วจาก อจน. ผ่านนวัตกรรมใหม่ ๆ 

T3 

 

 

 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

 

ค วามได้เปรียบเชิ งยุทธศ าสตร์  = 3.10 : 1  จากเดิม 3.10 : 1 ค วามได้เปรียบเชิ งยุทธศ าสตร์  = 3.10 : 1
ล าดั

บท่ี

น  าหนัก

ผลกระทบ
ประเด็นจุดแข็ ง

ระ ดับการใช้ จุดแข็ ง 1 13.82% 03 มีระบบเทค โนโลยีสารสนเทศ ท่ีพร้อมรองรับการ จัดเก็บและเข้ าถึงฐานข้ อมูลองค์ ค วามรู้  

เดิม SO : WT 2 5.64% 01 ค ณะกรรมการ  อจน. และ ผู้บริหาร  ได้ตระหนักถึงค วามส าคั ญและให้การสนับสนุนการ พัฒนาด้านการจัดการค วามรู้ และนวัตกรรมข อง อจน . เป็นอย่างดี ย่ิง

3.10                3.10                : 1.00 3 4.50% 06 มีค วามสัมพันธ์  และได้ รับการสนับสนุนท่ีดีจากเค รือข่ ายพันธ มิตร ต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านการจัดการค วามรู้ และนวัตกรรม

4 4.23% 02 หน่วยงานและพนักงาน อจน. มีค วามต่ืนตัวในการ พัฒนาตัวเองเพ่ือน าค วามรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ เพ่ือสนับสนุนภาร กิจ การด าเนินงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน

26.09% 5 3.77% 05 มีโค รงสร้ างองค์ กรและค ณะท างานด้านการ จัดการค วามรู้ และนวัตกรรมข อง อจน. ท่ีรองรับการด าเนินงานด้านการ จัดการค วามรู้ และนวัตกรรม 

  6 2.82% 04 มีการ พัฒนาองค์ ค วามรู้ ท่ีน ามาสนับสนุนภาร กิจหลักข อง อจน. สนับสนุนการปฏิ บัติงานข อง อจน . และการให้บริการแก่ประช าช นอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง

 ลั 7 0.00%

29.05%   34.77% 8 0.00%

  9 0.00%

10.09% 10 0.00%

ล าดั

บท่ี

น  าหนัก

ผลกระทบ
ประเด็นจุดอ่อน

ระดับการข จัดจุดอ่อน 1 8.73% 09 ข าดเค ร่ื องมือสนับสนุน รวมถึงระเบียบข้ อบังคั บส าหรับการ วิจัยพัฒนา และสร้างสรร ค์ ผลงานนวัตกรรม  

เดิม SO : WT 2 6.50%
08 บุค ลากร ท่ีมีค วามรู้ ค วามสามารถด้านการ จัดการค วามรู้ และนวัตกรรม ไม่เพียงพอต่อการ พัฒนาและจัดการงานด้านการจัดการค วามรู้ และนวัตกรรม ข อง 

อจน. โดยเฉพาะ ท่ีส านักงานจัดการน  าเสียสาข า

3.10                3.10                : 1.00 3 5.55% 07 การ จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อค วามต้องการ พัฒนาระบบการ จัดการค วามรู้ และนวัตกรรม

4 4.45% 11 องค์ กร ยังข าดค วามรู้ ค วามรู้ ท่ีจ าเป็นต้องมีหรือองค์ กร ไม่ได้รวบรวมค วามรู้ ท่ีมีอยู่ให้เห็นเป็นระบบ เพ่ือง่ายต่อการน าไปใช้

26.09% 5 3.82% 10การสร้ างบรรยากาศ และแนวทางเพ่ือกระ ตุ้น ให้บุค ลากร เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพัฒนา ยังไม่ต่อเน่ือง

  6 0.00%

 ลั 7 0.00%

29.05%   34.77% 8 0.00%

  9 0.00%

10.09% 10 0.00%

การ ท้าทายเชิ งยุทธศ าสตร์

O

W

T

S

O

W

T

S



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 
ล าดั

บท่ี

น  าหนัก

ผลกระทบ
ประเด็นโอกาส

ระดับการ ช้ อนโอกาส 1 12.59% 14 ค นไทยมีค วามต่ืนตัวในการใช้ ด้านนวัตกรรมมากขึ น

เดิม SO : WT 2 6.55% 13 เศ รษฐกิจดิจิทัล เป็นแรงขับให้ อจน . ต้องปรับคุ ณภาพการให้บริการ ให้มีค วามสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองได้ทันท่วงที

3.10                3.10                : 1.00 3 4.95% 15 ค วามรู้ และนวัตกรรมด้านการบ าบัดน  าเสียรวมไปถึงการประหยัดพลังงานมีการ พัฒนาและข ยายตัวอย่างรวดเร็ว มีราค าถูกลง 

4 2.00% 12 นโยบาย Thailand ๔.๐ ให้ค วามส าคั ญกับการใช้ วิทยาศ าสตร์และเทค โนโลยีเป็นเค ร่ื องมือในการ พัฒนาประเทศ    

26.09%
5 0.00%

16 นโยบายการ พัฒนาประเทศ สู่ Knowledge-based society และ Knowledge-based economy ท าให้โอกาสในการ เข้ าถึงส่ือทางการ ศึ กษามีมากขึ น (การ

เรียนรู้ ตลอดชี วิต ) สะดวกท่ัวถึงและตลอดเวลา

  6 0.00%

 ลั 7 0.00%

29.05%   34.77% 8 0.00%

  9 0.00%

10.09% 10 0.00%

ล าดั

บท่ี

น  าหนัก

ผลกระทบ
ประเด็นภัยคุ กค าม

ระดับการ จัดการ ภัยคุ กค าม 1 6.73% 18 การ พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มีการ เปล่ียนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุค ลากร ด้านนวัตกรรมต้องเรี ยนรู้ เทค โนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา

เดิม SO : WT 2 2.95% 17 การ รับและแบ่งปันข้ อมูลผ่านส่ือออนไลน์ท าให้ข้ อมูลข่ าวสารและค วามรู้ ท่ีไ ม่ถูกต้องค รบถ้วน  ถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว

3.10                3.10                : 1.00 3 0.41% 19 ค วามค าดหวังจากประช าช นและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วจาก อจน. ผ่านนวัตกรรมใหม่ ๆ

4 0.00%

26.09% 5 0.00%

  6 0.00%

 ลั 7 0.00%

29.05%   34.77% 8 0.00%

  9 0.00%

10.09% 10 0.00%

O

W

T

S

O

W

T

S



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

 

ต าแหน่งยุทธศาสตร์ ในปัจจุบัน

1 (12.59%)14 คนไทยมีความต่ืนตัวในการใช้ด้านนวัตกรรมมากข้ึน277      
2 (6.55%)13 เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นแรงขับให้ อจน. ต้องปรับคุณภาพการให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองได้ทันท่วงที144      

 3 (4.95%)15 ความรู้และนวัตกรรมด้านการบ้าบัดน้้าเสียรวมไปถึงการประหยัดพลังงานมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีราคาถูกลง 109       
 11 รวม 574      ลั

รวม % 26.09   20

1 (8.73%)09 ขาดเคร่ืองมือสนับสนุน รวมถึงระเบียบข้อบังคับส้าหรับการวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม  192     ชือ่: 1 (13.82%)03 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพร้อมรองรับการจัดเก็บและเข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้ 304      

2 (6.50%)08 บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและจัดการงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ของ อจน . โดยเฉพาะท่ีส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา143     2 (5.64%)01 คณะกรรมการ อจน. และผู้บริหาร ได้ตระหนักถึงความส้าคัญและให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อจน . เป็นอย่างดีย่ิง124      
3 (5.55%)07 การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม122     3 (4.50%)06 มีความสัมพันธ์ และได้รับการสนับสนุนท่ีดีจากเครือข่ายพันธมิตรต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม99        

รวม 639 จ านวนผู้ประเ มิน= 40   รวม 765

รวม % 29.05   รวม % 34.77   

 1 (6.73%)18 การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มีการเปล่ียนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรด้านนวัตกรรมต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา148      
2 (2.95%)17 การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์ท้าให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ท่ีไม่ถูกต้องครบถ้วน  ถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว65        

 3 (0.41%)19 ความคาดหวังจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วจาก อจน . ผ่านนวัตกรรมใหม่ ๆ9          
รวม 222
รวม % 10.09   

######

ท้ังหมด

แผนแม่บท KM WMA

SO : WT
3.10          : 1.00

           

        

   

               

          

           

                



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 
TOWS Analysis 

TOWS เป็นวิธีการพัฒนายุทธศาสตร์ที่เป็นระบบให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กรและสภาพแวดล้อมขอองค์กร นำมาสร้างประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 

 

1 1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพร้อมรองรับการจัดเก็บและเข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้ 1. ขาดเคร่ืองมือสนับสนุน รวมถึงระเบียบข้อบังคับส้าหรับการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม

2

2. คณะกรรมการ อจน. และผู้บริหาร ได้ตระหนักถึงความส้าคัญและให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านการจัดการ

ความรู้และนวัตกรรมของ อจน. เป็นอย่างดีย่ิง

2. บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและจัดการงานด้านการจัดการ

ความรู้และนวัตกรรมของ อจน. โดยเฉพาะท่ีส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา

3

3. มีความสัมพันธ์ และได้รับการสนับสนุนท่ีดีจากเครือข่ายพันธมิตรต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการ

ความรู้และนวัตกรรม

3. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม

4

4. หน่วยงานและพนักงาน อจน. มีความต่ืนตัวในการพัฒนาตัวเองเพ่ือน้าความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้เพ่ือ

สนับสนุนภารกิจ การด้าเนินงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน

4. องค์กรยังขาดความรู้ความรู้ท่ีจ้าเป็นต้องมีหรือองค์กรไม่ได้รวบรวมความรู้ท่ีมีอยู่ให้เห็นเป็นระบบ เพ่ือง่ายต่อการน้าไปใช้

5

5. มีโครงสร้างองค์กรและคณะท้างานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อจน. ท่ีรองรับการด้าเนินงานด้าน

การจัดการความรู้และนวัตกรรม

5. การสร้างบรรยากาศและแนวทางเพ่ือกระตุ้น ให้บุคลากรเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนา ยังไม่ต่อเน่ือง

6

6. มีการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีน้ามาสนับสนุนภารกิจหลักของ อจน. สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อจน. และการ

ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง78

SO Strategies WO Strategies

1 1. คนไทยมีความต่ืนตัวในการใช้ด้านนวัตกรรมมากข้ึน

2

2. เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นแรงขับให้ อจน. ต้องปรับคุณภาพการให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองได้

ทันท่วงที

3

3. ความรู้และนวัตกรรมด้านการบ้าบัดน้้าเสียรวมไปถึงการประหยัดพลังงานมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว มี

ราคาถูกลง

4

4. นโยบาย Thailand ๔.๐ ให้ความส้าคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศ

5

5. นโยบายการพัฒนาประเทศสู่ Knowledge-based society และ Knowledge-based economy ท้าให้โอกาสใน

การเข้าถึงส่ือทางการศึกษามีมากข้ึน (การเรียนรู้ตลอดชีวิต) สะดวกท่ัวถึงและตลอดเวลา

ST Strategies WT Strategies

1

1. การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มีการเปล่ียนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรด้านนวัตกรรมต้องเรียนรู้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา

2

2. การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์ท้าให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ท่ีไม่ถูกต้องครบถ้วน  ถูกส่งต่อถึงกันได้

อย่างรวดเร็ว

3

3. ความคาดหวังจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วจาก อจน. ผ่านนวัตกรรม

ใหม่ ๆ
4

ส่งเสริมให้พนักงานใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์ความรู้ ศูนย์ความรู้ของ อจน. ผ่านระบบสารสนเทศการจัดการความรู้

ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ให้สะดวก รวดเร็ว ทีมงานจัดการความรู้ได้มีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ

การ วิเคราะห์องค์การ : TOWS Matrix

INTERNAL
FACTORS

EXTERNAL

FACTORS

Strengths (S) Weaknesses (W)

Opportunities (O)

Threats (T)

                    



Evidence Base 

SWOT (Strengths) Evidence base 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. ที่พร้อมรองรับ
การจัดเก็บและเข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้ 

อจน. มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้จัดเก็บข้อมูล  
เป็นฐานข้อมูลองค์กร ได้แก่ 
1. คลังความรู้ อจน. แสดงผ่าน Website อจน.  
มีองค์ความรู้หลายด้าน จากหลายหน่วยงาน  
2. WMA Storage เป็นฐานข้อมูลจากทุกหน่วยงาน
ภายใน อจน. โดยพนักงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ไดทุ้กที ทุกเวลา เปิดผ่านเครื่องโทรศัพท์ หรือทาง
คอมพิวเตอร์  
3. สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Mail.go.th ภายใน อจน. 
เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยของข่าวสารภายใน  
อจน. เป็น Web-based e-mail service ชว่ยให้
สามารถใช้งานได้ทุกท่ีที่มีอินเทอร์เน็ต และมีระบบ 
เฝ้าระวังให้มีการตรวจไวรัสและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ขยะอย่างเต็มที่ ตลอดเวลา 

บุคลากรของ อจน. มีลักษณะบุคลิกภาพเป็น 
ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ จัดการปัญหาตรงหน้า
อย่างอุตสาหะ  สนใจใฝ่รู้ มีวินัยในตนเอง ไม่ละทิ้งงาน 
มองหาโอกาสและความท้าทาย เป็นต้น 

กองทรัพยากรบุคคลของ อจน. ได้ดำเนินการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้เชี่ยวชาญ 
การทำงาน การบริหารงาน การบริการประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ดังนี้ 
1. การอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้ำเสีย 
2. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
3. คู่มือพนักงาน 
4. การอบรมการรับรู้ค่านิยม วัฒนธรรมพฤติกรรมอัน
พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ 
5. การศึกษาดูงานหน่วยงานการบริหารจัดการดี 

ผู้บริหารสนับสนุนให้เกิดการสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
ผ่านกิจกรรม/โครงการ ตามแผนแม่บทและแผน
นวัตกรรมประจำปีที่สนับสนุนการสร้างความคิด
สร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม 

ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์
โดยจัดประกวดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดเป็น
นวัตกรรม อจน. โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 อจน. ได้จัดงาน WMA 
Showcase 2020 ให้ทุกฝ่าย/สำนัก นำเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ การนำความรู้สู่นวัตกรรมใหม่ ๆ   

อจน. มีการนำหลักการบริหารจัดการความรู้และการ
พัฒนานวัตกรรมตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

อจน. นำแนวทางการบริหารจัดการความรู้จากสถาบัน
เพ่ิมผลผลิต มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน
พัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร 



SWOT (Strengths) Evidence base 
แผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย มียุทธศาตร์ที่
สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร ของ
แผนพัฒนาองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ อจน. มีการบริหาร
จัดการตามหลักมาตรฐานสากล  

มีโครงสร้างองค์กรและคณะทำงานด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมของ อจน. ที่รองรับการ
ดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม  

ผอ.อจน. ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านจัดการ
ความรู้ และคณะทำงานบริหารจัดการนวัตกรรม ทั้ง 
2 ด้าน แบ่งเป็น 3 ระดับ 
1.คณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินผล ปีบัญชี 2563 ประกอบ ผู้บริหาร ระดับ 
8 และ 9 
2.คณะทำงานดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลฯ 
ประจำปีบัญชี 2563 ประกอบด้วย ผู้บริหาร และ
ผู้แทนพนักงานทุกสายงาน 
3.คณะทำงาน WMA KM Team และ WMA IM 
Team ประกอบด้วย ผู้แทนพนักงานทุกระดับ  
ทุกสายงาน 

ความสามารถพิเศษของ อจน. สามารถสร้างนวัตกรรม
ที่ยั่งยืนได้ 

อจน. มีนวัตกรรมการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน
ที่สามารถนำพ้ืนที่ด้านบนใช้ประโยชน์ เป็นศูนย์
บริหารจัดการคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
จากประชาชนในพ้ืนที่ได้ดี  เช่น ศูนย์บริหารจัดการ
คุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 
เป็นต้น 

มีความสัมพันธ์ และได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก
เครือข่ายพันธมิตรต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม 

การดำเนินงานโครงการพ่ีเลี้ยง ประจำปี 2563 อจน. 
ได้รับความช่วยเหลือจาก กปภ. ในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบริหาร
จัดการนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 



SWOT Weaknesses Evidence base 
อจน. ยังขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการ
พัฒนานวัตกรรม 

โครงสร้างของ อจน. ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้าน
นวัตกรรม การจัดการความรู้ใน อจน. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดำเนินงานการจัดการ
ความรู้ การบริหารนวัตกรรม ที่ดำเนินงานโดย
คณะทำงานที่มีผู้แทนจากทุกสายงานร่วมดำเนินงาน 

ปัจจัยขับเคลื่อน ทรัพยากรที่จะส่งเสริมด้านการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมของ
องค์กรยังมีอยู่จำกัด เช่น งบประมาณ บุคลากร เป็น
ต้น 

ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 สคร. ได้นำระบบ
ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจมาใช้ประเมิน 
ในปีบัญชี 2563 ซึ่ง อจน. ยังไม่ได้การเตรียมความ
พร้อมทรัพยากรในการสนับสนุนเท่าที่ควร เช่น 
งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น  

การสร้างบรรยากาศและแนวทางเพ่ือกระตุ้น ให้
บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนาเป็นนวัตกรรม ยังไม่ต่อเนื่อง 

อจน. ยังไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ และเป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร 

บุคลากรในองค์กรยังขาดการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักการเรียนรู้จากองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมองค์กรเท่าท่ีควร  

แผนพัฒนาบุคคลากร อจน. ยังไม่หลักสูตรหรือ
กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
พัฒนานวัตกรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม 

อจน. ยังมีระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป ขาด
ความยืดหยุ่นทำให้คนไม่กล้าแสดงซึ่งความคิดเชิง
สร้างสรรค ์

ระเบียบ กฎเกณฑ์ สภาพแวดล้อมการทำงาน ของ 
อจน.  ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เอ้ือต่อการแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 

กระบวนการนวัตกรรมขององค์กร ยังไม่เคย
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ  

โครงสร้าง อจน. ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง
นวัตกรรมองค์กร และยังไม่มีกระบวนการในการ
พัฒนาที่เป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 



SWOT Opportunities Evidence base 
ลูกค้า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการตลาดมุ่งหวังให้ 
อจน. มีนวัตกรรมที่ช่วยให้การบริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสียมีความคล่องตัว รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

จากผลการประเมินความต้องการ ความคาดหวังของ
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนานวัตกรรม 
อจน. คาดหวังว่านวัตกรรมการบริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสียจะช่วยทำให้ป้ญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำใน
พ้ืนที่ดีขึ้น 

ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี จะ มีช่วยสร้างความแตกต่าง
ให้กับคู่แข่งทางธุรกิจ ช่วยให้เกิดแนวทางการ
แก้ปัญหาและพัฒนามูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์กร 
สามารถแข่งขันกับโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในยุคปัจจุบันได้  

จากภารกิจของ อจน. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงาน
เดียวที่สามารถดำเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสีย  โดยมีนวักรรมด้านการบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดินที่สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับ 
อจน. ได้ 

ภาครัฐสนับสนุนให้หน่วยงานภารรัฐตื่นตัวให้เกิด
นวัตกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร
ในองค์กร 

นโยบายรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบวิจัยของ
ประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาของระบบการบริหารงานวิจัย
เทคโนโลยีเพ่ือนำไปสู่การผลิตและบริการของ
หน่วยงานที่ทันสมัย 

มีเครื่องมือ เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่องค์กรสามารถ
เลือกใช้ ทำให้คิดและเห็นโอกาสใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว 
เพ่ิมโอกาสและแก้ไขปัญหาซ้ำเดิมไม่ให้เกิดขึ้นอีกด้วย
วิธีการใหม ่

อจน. มีผลิตภัณฑ์ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำที่
สามารถแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพ้ืนที่ได้อย่างดี โดย
ลูกค้า(อปท.) ต่างๆ  มีความพึงพอใจอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SWOT Threats Evidence base 
การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ทำให้ข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน  ถูกส่งต่อถึง
กันได้อย่างรวดเร็ว 

ต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนส่งต่อ เพื่อ
ป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด  

การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
อย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากร ด้านนวัตกรรมต้อง
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา 

นวัตกรรมมีการเกิดข้ึนใหม่ตลอดเวลาต้องมีการ
ติดตามเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางช่องทางต่างๆ  
อยู่เสมอ   

ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของ
สังคมหรือสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่เปิดโอกาสให้ได้
ซักถามตามความอยากรู้อยากเห็น 

รัฐบาลได้ดำเนินการเร่งส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล โดยอาศัยการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ  

นโยบายภาครัฐยังขาดการสนับสนุนงบประมาณให้
หน่วยงานลงทุนด้านนวัตกรรม 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย และนวัตกรรม ยัง
สนับสนุนไม่เต็มที่เท่าท่ีควร ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ  

ความคาดหวังจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่
ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วจาก อจน. ผ่าน
นวัตกรรมใหม่ ๆ 

อจน. มีเป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง คือ การบริการ
ประชาชนด้านการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
ผ่านนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชา
ชนอย่างยั่งยืน  

 

 


