
กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่การใช้งาน Mobile Application “Clean City”
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนบูรณาการขยะและสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
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ภาพรวมการด าเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบงานติดตามประเมินผลโครงการด้านการ

จัดการขยะมูลฝอย และน ้าเสีย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรายงานสถานภาพปัจจุบันของ
การด้าเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย
และน ้าเสีย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาพรวมการด าเนินโครงการ

ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ได้ด้าเนินโครงการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการโครงการ
ภายใต้แผนบูรณาการขยะและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย
การพัฒนาระบบ 3 ส่วนหลักคือ
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1. ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับ
งบประมาณจากแผนจังหวัดฯ

และกองทุนสิ่งแวดล้อม

2. เว็บแอปพลิเคชั่นรายงาน
ติดตามผลการด้าเนิน

โครงการ

3.โมบายแอปพลิเคชั่น
น้าเสนอข้อมูลท่ีทันสมัย



1. การจัดท าข้อมูลโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
(ระบบจัดการขยะและระบบจัดการน  าเสีย)
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ข้อมูลจากการส ารวจ
ภาคสนาม

ข้อมูลจากการศึกษา
รายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

รายงานจากสสภ.

ข้อมูลจากการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล เช่น กองทุน
สิ่งแวดล้อม / คพ. / สส.
กรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
กรมการปกครอง

3. การจัดท าระบบฐานข้อมูล 

4. การจัดท าWeb Application

5. การจัดท า Mobile Application

ผู้บริหาร
สผ.

เจ้าหน้าที่ 
สผ.

ประชาชน
ทั่วไป

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร
ทส.

• ข้อมูลการจัดการขยะและน  าเสียของ
อปท.

• ข้อมูลชื่อโครงการ ประเภท/ลักษณะ
และรายละเอียดของโครงการ 
งบประมาณ สถานภาพโครงการ
จ าแนกตามกลุ่มประเภทโครงการ

• ข้อมูลภูมิสารสนเทศและภาพถ่าย 
• ข้อมูลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายงานเรื่องร้องเรียน ข้อมูลรายงาน
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

• แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)

• แผนแม่บทการจัดการน  าเสียชุมชน 

• สถานภาพปัจจุบันของการด้าเนินโครงการ /
• การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 

เน้น

การรายงานสถานะภาพโครงการ / การก่อสร้าง / การเบิกจ่ายงบประมาณ
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บทบาทของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการข้อมลู
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บทบาทของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการข้อมูล

อปท.

สสภ.
ทสจ. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ท้องถิ่น ปกครอง ปชส. วธ. 

โยธาธิการและผังเมือง ที่ดิน สถิติ)

• ระบบรายงานผลการด้าเนินโครงการ
(จัดซื อจัดจ้าง >> ลงนาม >> ก่อสร้าง-เบิกจ่าย 
>> เปิด/ไม่เปิดด้าเนินการ)

• ระบบติดตามระบบบ้าบัดน ้าเสีย
หรือระบบจัดการขยะ

• ระบบติดตามระบบบ้าบัดน ้าเสียหรือระบบจัดการขยะ
• ระบบการประเมินโครงการ

แสดงข้อมูลผ่านเว็บไซต์
Waste.onep.go.th
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บทบาทของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการข้อมูล

อปท.

1. ระบบรายงานผลการด าเนนิโครงการ (อปท.) เฉพาะสถานะล่าสดุของโครงการ
* แบบฟอร์มก่อนลงนามในสัญญา (แบบฟอร์ม 1)
* แบบฟอร์มภายหลังลงนามในสัญญา (แบบฟอร์มที่ 2)
* แบบฟอร์มรายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (แบบฟอร์มท่ี 3)

2. ระบบติดตามระบบบ าบดัน  าเสียหรือระบบจดัการขยะ
* ระบบบ้าบัดน ้าเสีย
* ระบบการจัดการขยะ
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สผ.จัดท้า 
username + 
password 

ส้าหรับแต่ละ
อปท.

อปท.ได้รับ 
username + 
password ใน
การรายงาน

จากสผ.

อปท. Login 
น้าเข้าข้อมูลตาม
แบบฟอร์มการ

รายงาน

อปท. ตรวจสอบ
ข้อมูลและบันทึก

ข้อมูลเข้าสู่
ระบบ

บทบาทของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการข้อมูล

อปท.
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บทบาทของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการข้อมูล

1. ระบบติดตามระบบบ าบัดน  าเสียหรือระบบจัดการขยะ
* ระบบบ้าบัดน ้าเสีย
* ระบบการจัดการขยะ

รายงานเฉพาะโครงการที่ปรากฎในระบบ
ในพื นที่ตนเอง

สสภ.

2. ระบบการประเมินโครงการ

3. ปัญหา / อุปสรรค / แนวทางแก้ไข ฯ
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สผ.จัดท้า 
username + 
password 

ส้าหรับแต่ละ
สสภ.

สสภ.ได้รับ 
username + 
password ใน
การรายงาน

จากสผ.

สสภ. Login 
น้าเข้าข้อมูลตาม
แบบฟอร์มการ

รายงาน

สสภ. ตรวจสอบ
ข้อมูลและบันทึก

ข้อมูลเข้าสู่
ระบบ

บทบาทของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการข้อมูล

สสภ.



17/10/61 11

ข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง

1. ข้อมูลพื นฐานโครงการ การประเมินโครงการ 
2. ข้อมูลอปท. / ข้อมูลจังหวัด
3. ข้อมูลชั นแผนที่

1. ข้อมูลโครงการ
2. ภาพถ่ายดาวเทียม / ชั นความสูง / ทางเดินน ้า
3. พื นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
4. เขตควบคุมมลพิษ
5. คุณภาพลุ่มน ้า
6. ลุ่มน ้า 25 ลุ่มน ้า / แหล่งน ้า
7. การแบ่งคลัสเตอร์
8. ผังเมือง
9. สถานที่ (สถานีต้ารวจ ดับเพลิง วัด มัสยิดถ์ โบสถ์ โรงเรียน) การวัด

ระยะทางและการวัดพื นที่

เข้าถึงข้อมูลผ่าน waste.onep.go.thทสจ.
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ข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง

1. ข้อมูลพื นฐานโครงการ การประเมินโครงการ 
2. ข้อมูลอปท. / ข้อมูลจังหวัด
3. ข้อมูลชั นแผนที่

1. ข้อมูลโครงการ
2. ภาพถ่ายดาวเทียม / ชั นความสูง / ทางเดินน ้า
3. การแบ่งคลัสเตอร์
4. ผังเมือง
5. สถานที่ (สถานีต้ารวจ ดับเพลิง วัด มัสยิดถ์ โบสถ์ โรงเรียน) การวัด

ระยะทางและการวัดพื นที่

เข้าถึงข้อมูลผ่าน waste.onep.go.thท้องถิ่น / 
ปกครอง
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ข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง

1. ข้อมูลพื นฐานโครงการ การประเมินโครงการ 
2. ข้อมูลอปท. / ข้อมูลจังหวัด
3. ข้อมูลชั นแผนที่

1. ข้อมูลโครงการ
2. ภาพถ่ายดาวเทียม / ชั นความสูง / ทางเดินน ้า
3. การแบ่งคลัสเตอร์
4. ผังเมือง
5. สถานที่ (สถานีต้ารวจ ดับเพลิง วัด มัสยิดถ์ โบสถ์ โรงเรียน) การวัด

ระยะทางและการวัดพื นที่

เข้าถึงข้อมูลผ่าน waste.onep.go.th
ข้อก าหนดเรื่องการตั งสถานที่ห่างไกลโบราณสถาน

วัฒนธรรม
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ข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง

1. ข้อมูลพื นฐานโครงการ การประเมินโครงการ 
2. ข้อมูลอปท. / ข้อมูลจังหวัด
3. ข้อมูลชั นแผนที่

1. ข้อมูลโครงการ
2. ภาพถ่ายดาวเทียม / ชั นความสูง / ทางเดินน ้า
3. พื นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
4. เขตควบคุมมลพิษ
5. คุณภาพลุ่มน ้า
6. ลุ่มน ้า 25 ลุ่มน ้า / แหล่งน ้า
7. การแบ่งคลัสเตอร์
8. ผังเมือง
9. สถานที่ (สถานีต้ารวจ ดับเพลิง วัด มัสยิดถ์ โบสถ์ โรงเรียน) การวัด

ระยะทางและการวัดพื นที่

เข้าถึงข้อมูลผ่าน waste.onep.go.thโยธาธิการ
และผังเมือง
/ ที่ดิน / 

สถิติ
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บทบาทของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการข้อมูล

1. ข้อมูลพื นฐานโครงการ การประเมินโครงการ 
2. ข้อมูลอปท. / ข้อมูลจังหวัด
3. ข้อมูลชั นแผนที่

1. ข้อมูลโครงการ
2. ภาพถ่ายดาวเทียม / ชั นความสูง / ทางเดินน ้า
3. สถานที่ (สถานีต้ารวจ ดับเพลิง วัด มัสยิดถ์ โบสถ์ โรงเรียน) การวัด

ระยะทางและการวัดพื นที่

เข้าถึงข้อมูลผ่าน waste.onep.go.thปชส.
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แนะน าระบบฐานข้อมูลฯ 
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แนะน าระบบฐานข้อมูลฯ 

• ระบบฐานข้อมูลพัฒนาโดยภาษา PHP ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MYSQL 
บนระบบปฏิบัติการ Windows Server 

• ออกแบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผา่น web service
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยง่าย

• ออกแบบให้เข้าถึงได้หลายระดับ 
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การออกแบบระบบฐานข้อมูลหลักประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูลย่อย

ระบบฐานข้อมูลการจัดการ
ขยะมูลฝอยและน ้าเสีย 

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

1. ฐานข้อมูลโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ

1. โครงการจัดการขยะมูลฝอย

1.2 โครงการจัดการน ้าเสีย

2.ฐานข้อมูลผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและเรือ่งรอ้งเรียน

2.1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.2 เรื่องร้องเรียน

3. .ฐานข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม

4. ฐานข้อมูลการประเมินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ

4.1 การประเมินโครงการ

4.2 ปัญหา อุปสรรค

4.3 ข้อเสนอแนะ
5. ฐานข้อมูลพื นฐาน (จังหวัดและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น)

6.ฐานข้อมูล
สนับสนุน

6.1 ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน  า
เสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.2 ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS Shape File)

6.3.ระบบรายงานส้าหรับผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐานโครงการ
ข้อมูลการรายงานสถานะภาพโครงการ / 
การก่อสร้าง / การเบิกจ่ายงบประมาณ
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แนวคิดการออกแบบและฟังก์ชั่นการใช้งาน
Mobile Application “Clean City”



สามารถดาวน์โหลดตัวทดสอบได้โดยพิมพ์ Clean City 
ในระบบ IOS และ Android 

ICON Application ออกแบบสื่อถึงเมืองสะอาด
มีสุขตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการจัดการขยะและน  าเสีย 
ใช้ชื่อ Clean City
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แนวคิดการออกแบบ
Mobile Application “Clean City”
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แนวคิดการออกแบบ
Mobile Application “Clean City”

Clean City

โครงการบริเณนี 
ค้นหาข้อมูล
โครงการ

สรุปข้อมูล
โครงการ

แผนที่ส่วน
ภูมิภาค

แผนที่ส่วนจังหวัด ข้อมูลแผนที่ น้าเข้าข้อมูล

Login
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ค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Clean City 
ในระบบ IOS และ Android
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เปิดหน้าแรก จะแสดงโครงการบริเวณนี  
เป็นข้อมูลโครงการก้าจัดขยะมูลฝอยและน ้าเสีย
ในรัศมี 20 กิโลเมตร ใกล้จุดที่อยู่
โดยสามารถซูมออกเพื่อดูภาพรวมได้
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เมนูแอปพลิเคชั่น

กลับหน้าหลัก



 ปุ่
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กดที่สัญลักษณ์โครงการ
แสดงชื่อโครงการ ที่ตั งของโครงการ

1. ดูข้อมูลทั งหมด กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการ

2. ขอเส้นทาง กดเพื่อน้าทางไปยังที่ตั งโครงการ

หน้าโครงการบริเวณใกล้เคยีง
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1. ดูข้อมูลทั งหมด กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการ

เลื่อนขึ นลงได้

หน้าโครงการบริเวณใกล้เคยีง >> สถานที่ >> ดูข้อมูลทั งหมด
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1. ดูข้อมูลทั งหมด กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการ

เลื่อนขึ นลงได้

หน้าโครงการบริเวณใกล้เคยีง >> สถานที่ >> ดูข้อมูลทั งหมด
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1. ดูข้อมูลทั งหมด กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการ

เลื่อนขึ นลงได้

หน้าโครงการบริเวณใกล้เคยีง >> สถานที่ >> ดูข้อมูลทั งหมด
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2. ขอเส้นทาง กดเพื่อน้าทางไปยังที่ตั งโครงการ
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1

2 3

4

5

พิมพ์ช่ือโครงการ

เลือกประเภทโครงการ

เลือกจังหวัด (ถ้าทราบ)สถานะโครงการ (ถ้าทราบ)

กดค้นหาโครงการ

หน้าค้นหาข้อมูลโครงการ



17/10/61 31

ผลการค้นหา แสดงชื่อโครงการ และสถานะโครงการ

กดแล้วจะแสดงรายละเอียดโครงการ

หน้าค้นหาข้อมูลโครงการ >> ผลการค้นหา
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เลื่อนขึ นลงได้

หน้าสรุปข้อมูลโครงการ
แสดงข้อมูลสรุปโครงการแบบ One Page
เช่น ภาพรวมสถานะโครงการ 
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หน้าแผนที่ส่วนภูมิภาค แสดงการค้นหาจาก ภูมิภาค และ จังหวัด 
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หน้าแผนที่ส่วนจังหวัด แสดงการค้นหาจากจังหวัด 
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หน้าข้อมูลแผนที่แสดงรายละเอียดของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
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หน้าน้าเข้าข้อมูล สสภ. / อปท. สามารถ Login น้าเข้าข้อมูลได้


