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 ก 

รายงานสรปุผูบ้รหิาร 
 

รัฐบาลให้ความส าคัญกับ “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม” อันเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล ซึ่งระบุถึงการเร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยให้
หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงและจัดเตรียมพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ ให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ 
เพ่ือเตรียมพร้อมรับนโยบาย THAILAND ๔.๐ ของรัฐบาล  

 
ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ กปภ. ต้องมีแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้าง

นวัตกรรมระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ส าหรับเป็นกรอบในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
สามารถสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการน้ าประปาให้ตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของลูกค้า เชื่อมโยงการจัดการความรู้ และสอดคล้องกับนโยบาย THAILAND ๔.๐ ของรัฐบาล และนโยบาย PWA 
๔.๐ ของ กปภ. 
 
๑. ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

กระบวนการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ฉบับนี้ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง 
บุคลากรหลักท่ีเกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ไปจนถึงพนักงานรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านการสัมภาษณ์ การจัดประชุมระดมความคิด และการ Site 
visit กปภ.สาขาที่เป็นต้นแบบ (Best practice) ในการจัดการความรู้และการผลิตผลงานวิจัยพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรม และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่
ผ่านมาของ กปภ. และข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายที่ส าคัญของ กปภ. 

นอกจากนั้น แผนฯ ฉบับนี้ได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔),  ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔),  นโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔), แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขา
สาธารณูปการ, แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ (Scenario) 
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ส าคัญของกิจการประปา ซึ่งล้วนเป็นนโยบายภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงานทั้งใน
ปัจจุบัน และอนาคตของ กปภ. มาเป็นข้อมูลน าเข้าในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือให้แผนการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ที่จัดท าขึ้นมีเป้าหมายและทิศทางสอดคล้องกับทิศทางของประเทศและ
ทิศทางการด าเนินงานด้านกิจการประปา การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในระดับสากล 
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ดังนั้น เพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ให้ได้ตามกรอบแนวคิดดังกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปขั้นตอนโดยรวมของการด าเนินงานได้
หลักๆ ดังแสดงในรูปที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      รูปที่ ๑ ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ระดมความคิด สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและ
บุคลากรหลักที่เกีย่วขอ้งด้านการจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรมของ กปภ. เพือ่รวมรวมข้อมูล

ระดับนโยบายและระดับปฏบิัต ิ

โครงการจดัท าแผนการจดัการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรม 
ของการประปาสว่นภมูภิาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 

ด าเนินการคัดกรอง วิเคราะห ์และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ขัน้ตอนที ่๔   จัดท าร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

และ ร่างแผนงานด้านการจัดการความรูแ้ละการสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ขั้นตอนที ่๕ น าเสนอแผนการด้านการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

ต่อคณะกรรมการวิจยั พัฒนาและ
นวัตกรรมของ กปภ. และบุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรมของ กปภ. เพือ่ร่วม

รับฟังข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ ๑  รวบรวมข้อมูล
และประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในของ กปภ. ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรม 

ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมข้อมูล
และประเมินสภาพแวดล้อม
ภาย นอ ก ข อ ง  ก ปภ .  ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรม 

ขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะห์องค์กร เพื่อจัดท า ROAD MAP ของการ
พัฒนาด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เชื่อมโยงการ
จัดการความรู้ของ กปภ. พร้อมก าหนดเป้าหมายและผลที่
คาดหวัง 

ขั้นตอนที ่๖  จัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
(ฉบับสมบูรณ์) 

แผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมระยะยาวของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
และ แผนงานดา้นการจดัการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรมของ กปภ. ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 (ฉบบัสมบรูณ)์ 
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๒. สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการความรูแ้ละการ
สร้างนวัตกรรม 

การจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยให้ความส าคัญกับการ พิจารณา
สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความสามารถขององค์กรที่มีผลต่อการจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรมจากการด าเนินงานที่ผ่านมา อีกทั้งให้ความส าคัญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
และในระดับสากล เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงได้ต่อไป 

โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์องค์กรในด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้วย SWOT 
Analysis ได้ดังนี ้

ตารางที ่๑ การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ 
กปภ. ตามแนวคิด SWOT Analysis 

จดุแขง็ (Strength) จดุออ่น (Weakness) 
๑) มีนโยบายและแผนองค์กรในด้านต่างๆ ที่สามารถรองรับ

และสนับสนุนงานด้านการจัดการความรู้ และสร้าง
นวัตกรรมในอนาคต  

๒) มีโครงสร้างองค์กรและคณะท างานท่ีรองรับการด าเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้และการวิจัยพัฒนา 

๓) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมรองรับการจัดเก็บ
และเข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้  

๔) มีองค์ความรู้และความเช่ียวชาญด้านผลิต-จ่าย-บริการ 
น้ าประปาสะสมมาอย่างยาวนาน  

๕) มีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายซึ่งเอื้อต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม 

๑) ขาดการจัดล าดับความส าคัญขององค์ความรู้ที่จ าเป็น 
เพื่อให้ตอบยุทธศาสตร์องค์กรและการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะแวดล้อมภายนอก 

๒) ระบบการน าองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรมที่เกิดคุณค่าให้
องค์กรยังมีการเช่ือมโยงไม่ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

๓) ขาดเครื่องมือสนับสนุน รวมถึงระเบียบข้อบังคับ
ส าหรับการวิจัยพัฒนา และสร้ างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรม  

๔) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเส้นทางอาชีพเพื่อ
รองรับเป้าหมายงานด้านจัดการความรู้และสร้าง
นวัตกรรมยังไม่ชัดเจน 

๕) การสร้างบรรยากาศและแนวทางเพื่อกระตุ้น ให้
บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนายังไม่
ต่อเนื่อง 

โอกาส (Opportunity) ภาวะคกุคาม (Threat) 
๑) นโยบาย Thailand ๔.๐ ให้ความส าคัญกับการใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ประเทศ   

๒) การเปิดเสรีการค้า การลงทุน และการแชร์ข้อมูลข่าวสาร 
เป็นโอกาสให้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ และส่งผล
ให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีท าได้สะดวกขึ้น 

๓) เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นแรงขับให้ กปภ. ต้องปรับคุณภาพ
การให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนอง
ได้ทันท่วงท ี

๑) (ร่าง) พรบ.ทรัพยากรน้ า กฎหมาย/มาตรการต่างๆที่
เกิดขึ้นใหม่ จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาความรู้และนวัตกรรม 
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต 

๒) การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ท าให้ข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ถูกส่งต่อถึง
กันได้อย่างรวดเร็ว 

๓) ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีผลอย่างมากต่อ
ปริมาณ คุณภาพน้ าดิบ  และต้นทุนการผลิตน้ าประปา 
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ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่กล่าวมาข้างต้น พบความท้าทายและความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความและการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ในประเด็นส าคัญดังนี ้

 
ตารางที่ ๒ ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความและการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 

ความไดเ้ปรยีบเชงิยทุธศาสตร ์
ดา้นการจดัการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรม 

ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร ์
ดา้นการจดัการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรม 

 มีองค์ความรู้และความเช่ียวชาญในการผลิต-จ่าย-
บริการ น้ าประปา สะสมอยู่ที่หน่วยงานย่อยและ
สาขา ซึ่งเป็น Core competency ขององค์กร 

 การก าหนดองค์ความรู้ส าคัญที่ควรจัดเก็บ และสร้างคลังความรู้
เพื่อจัดเก็บความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ตามเขตและสาขาต่างๆ ให้
พร้อมต่อการน าไปใช้สร้างนวัตกรรม และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต 

 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี พร้อมที่จะรองรับการจัดเก็บและ
เข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้ในอนาคต 

 มีหน่วยงาน คณะท างาน และทรัพยากรที่รองรับการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้ การ
วิจัยพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม 

 

 การก าหนดแนวทางที่สามารถเช่ือมโยงโครงสร้างการท างานและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ มาบูรณาการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
เพื่อใหเ้กิดการน าองค์ความรู้มาสร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงกับกิจการประปา และสามารถสร้างคุณค่าให้
องค์กร สังคม และประเทศ นอกจากนั้นระบบดังกล่าวยังต้อง
สามารถผลักดันให้เกิดบรรยากาศที่สามารถกระตุ้นให้บุคลากรมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
การวิเคราะห์ความท้าทาย ความได้เปรียบ ข้อจ ากัด และภัยคุกคามในด้านการจัดการความรู้และสร้าง

นวัตกรรมของ กปภ. ที่กล่าวมานั้น ถูกน าไปใช้เป็นข้อมูลน าเข้าในการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ความรู้และสร้างวัตกรรมของ กปภ. ทั้งนี้เพ่ือให้เป้าหมายการจัดการความรู้และสร้างวัตกรรมของ กปภ. สอดคล้อง
รับกันกับสภาพแวดล้อมองค์กร และเป็นอีกแรงขับเคลื่อนในการน า กปภ. ก้าวพร้อมไปกับประเทศไทย Thailand 
๔.๐ ต่อไป 
 

๓. แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เพ่ือสนับสนุนให้การประปาส่วนภูมิภาคมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้แและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือน า

องค์กรบรรลุสู่การท าให้ “ผู้ใช้น้ าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers are delighted with 
water quality and excellent services)” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของ กปภ. อีกทั้งยังมีกรอบทิศทางที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาต่างๆ กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปา
ส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จึงถูกก าหนดดังแสดงในรูปที่ ๒ 
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รปูที ่๒ กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 

 

องค์ประกอบของการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ “การ
พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้” ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญเพราะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ เพ่ือน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยมีเครื่องมือเพ่ือให้บุคลากรสามารถจัดเก็บ ค้นหา แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้อย่างสะดวก 
และรวดเร็ว ต่อมาคือ  “การบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม” เป็นการบริหารจัดการเพ่ือน าความรู้
จากแหล่งความรู้ไปผ่านการบูรณาการเพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาไปสู่การเกิดเป็นนวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าให้องค์กร สังคม และประเทศ และองค์ประกอบสุดท้าย คือ “บุคลากร” ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด 
เพราะเป็นทั้งแหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

 
จากกรอบแนวคิดการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. น ามาสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรของ กปภ. ได้ดังนี ้
 

 วิสัยทัศน์ของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ .ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕  

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่าง
ต่อเนื่องและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง” 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 ฉ 

 พันธกิจของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ .ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 
 พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ส าคัญให้รองรับยุทธศาสตร์องค์กรและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 สร้างสรรค์นวัตกรรมจากการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและ

สร้างคุณค่า 
 ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วน
ภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 สร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการของ กปภ. ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ยกระดับความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมของบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร และ

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อเป็นฐานสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 

มุ่งเน้นการก าหนดองค์ความรู้ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและจ าเป็นต่อการด าเนินงานของ กปภ. 
ในอนาคต และมีกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสะดวกในการเข้าถึงผ่านระบบดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 
มุ่งเน้นพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การต่อยอด ขยายผล สร้างสรรค์

ให้เกิดเป็นนวัตกรรมทีเ่พ่ิมคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร และสร้างเส้นทางอาชีพ ควบคู่กับการสร้างแนวทางและบรรยากาศที่ท า

ให้บุคลากรมีค่านิยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันให้ผลงานด้าน
นวัตกรรมของ กปภ. เป็นที่ประจักษ์ต่อภายนอก 

 

ซึ่งสามารถท าให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ . สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการน้ าประปาให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า เชื่อมโยง
การจัดการความรู้ และสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจโมเดล ๔.๐ ของรัฐบาล นโยบาย PWA ๔.๐ ของ กปภ. 
รวมถึงนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญต่างๆ ขององค์กรและของประเทศ ดังแสดงในรูปที่ ๓ 

 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 ช 

 
หมายเหต:ุ ตัวเลขในเครื่องหมายวงกลม  ○ หมายถึง ขอ้ยุทธศาสตร์ตามแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วน

ภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  

รปูที ่๓ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค  
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

 
โดยก าหนด ROAD MAP ของการสร้างนวัตกรรม เชื่อมโยงการจัดการความรู้ พร้อมก าหนดเป้าหมายและ

ผลที่คาดหวังจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 

 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 ซ 

 
รปูที ่๔ Roadmap การพัฒนาด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 

 
ระยะที่ ๑: ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป็นระยะที่ กปภ. ต้องวางรากฐานให้เอ้ือต่อการน าความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งเน้น การจัดท า

ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ส าคัญ การมีระบบดิจิทัลให้เอ้ือต่อการเข้าถึงความรู้ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลการให้มี
ศักยภาพและทักษะพ้ืนฐานในการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม และการสร้างบรรยากาศเพ่ือจูงใจ
และกระตุ้นให้บุคลากรสนใจในการเข้าถึงความรู้และสร้างนวัตกรรม  

ระยะที่ ๒: ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
เป็นระยะที่ กปภ. ต้องน าความรู้ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่งจัดท าไว้ในระยะที่ ๑ ไปสู่การต่อยอด ขยายผล 

เกิดเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้องค์กร ดังนั้นแนวทางในระยะที่ ๒ จึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจัดการที่
ท าให้เกิดวงจรการบูรณาการองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรม และกระตุ้นบุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพ่ือรองรับการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมในระยะยาว กปภ . ต้องสร้าง
ผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาเส้นทางอาชีพเฉพาะด้าน เพื่อเป็นก าลังในการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร 

ระยะที่ ๓: ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เป็นระยะที่ กปภ. น าผลที่ได้จากการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม ท าให้เป็นที่

ประจักษ์และยอมรับได้ในระดับสากล เพ่ือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแนวทางที่ด าเนินการเป็นแนวทางที่ เป็นที่ยอมรับ
ตามหลักสากลและสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจให้องค์กรได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการกระตุ้นองค์กรให้ความส าคัญกับ
การจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาส และเวทีให้แก่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
สร้างสรรค์ผลงานองค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์กร  



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 ฌ 

๔. เป้าประสงค์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปา
ส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
โดยยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ประเด็น ได้ก าหนดเป้าประสงค์ท่ีส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

 
ตารางที ่๓ เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค  
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ยทุธศาสตรด์า้นการจดัการความรู ้
และการสรา้งนวตักรรมของ กปภ. 

เปา้ประสงค ์ ตวัชี้วดัของเปา้ประสงค ์

ยทุธศาสตรท์ี ่๑  สร้างคลังความรู้
ดิจิทัลเพื่อเป็นฐานสรา้งนวัตกรรมที่
ยั่งยืนและก้าวทันการเปลีย่นแปลง 

 องค์ความรู้ส าคัญที่จัดเก็บไว้ใน
รู ป แ บ บ ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น
ยุทธศาสตร์องค์กร และใช้เป็นฐาน
สร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

 ฐานข้อมูลความรู้ส าคัญขององค์กร
ส าหรับจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ที่
พร้อมใช้ในรูปแบบของคลังความรู้
ดิจิทัลแพลดฟอร์ม โดยสามารถเข้าถึง
ได้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ จ านวน ๑ ฐานข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการ
องค์ความรู้ เพื่อสร้ างสรรค์
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 
 

 ความส าเร็จในการสรา้งสรรค์
นวัตกรรมทีส่ร้างคณุค่าจากการ
พัฒนาคุณภาพผลติภณัฑ์และ
บริการดา้นกิจการประปา 

 มีนวัตกรรมที่ขยายผลใช้ทั่วทั้งองค์กร 
ซึ่ ง เป็นผลจากการบูรณาการองค์
ความรู้ที่สะสมไว้ จ านวน ๓ นวัตกรรม 
ที่สามารถสร้างคุณค่าในการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ (วัดจาก
ประสิทธิภาพของกระบวนการที่ดีขึ้น 
หรือ สัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากฐาน
เดิมร้อยละ ๓๐ ) 

ยทุธศาสตรท์ี ่๓  พัฒนาบุคลากรและ
สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 เ ส้ นท า ง อา ชีพส า ห รั บ ร อ ง รั บ
บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน 

 บุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้าน
น วั ต ก ร ร ม ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์ และทิศทางองค์กร 

 บุคลากรมีค่านิยมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ต าแหน่งงานด้านความรู้และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 ร้อยละ ๒๐ ของบุคลากรมีความรู้และ
ทักษะด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และทิศทางขององค์กร 

 รางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์ การ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากลจ านวน ๑ 
รางวัล 

 กฎระเบียบในการด าเนินงานด้านวิจัย
พัฒนา นวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ 
ผลงานวิชาการ และด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
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๕.  แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปา
ส่วนภูมิภาค 
เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในแต่ละด้านสามารถขับเคลื่อนเชื่อมโยงเข้า

หากันได้อย่างเป็นระบบและบรรลุเป้าประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ ที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. เพ่ือสนับสนุนและเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. เข้าด้วยกัน โดยแนวทางที่ก าหนดนี้สามารถใช้เป็นกรอบในการ
ก าหนดแผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในแต่ละด้านให้
เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 

โดยแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ประกอบด้วย ๒ ส่วน 
ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑. การแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer: CKO)  และ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม (KM-RDI) 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ (Scenario) ที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา 
ตลอดจนการศึกษาข้อมูลคู่เทียบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม พบว่าปัจจัยสู่
ความส าเร็จของการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่เป็น Best practice ของหน่วยงานต่างๆ คือ การ
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมของผู้บริหารระดับสูง ผ่าน ๑.) การแต่งตั้งแต่งตั้ง
ผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) ขององค์กร และ ๒.) การจัดตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม (KM-RDI) ไว้ด้วยกัน เนื่องจาก
ทุกขั้นตอนการด าเนินการจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานที่รับผิดชอบ 
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

และจากผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ที่เป็นความท้าทายด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ของ กปภ. พบว่า กปภ. ยังไม่มีการแต่งตั้ง CKO ของค์กร และคณะท างานโดยตรงที่เชื่อมโยงการด าเนินงานด้าน
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของ กปภ. ครอบคลุมกระบวนการจัดการความรู้และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา กปภ. ไปสู่
การเป็น “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่าง
ต่อเนื่องและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง” จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief 
Knowledge Officer: CKO) และคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้าง
นวัตกรรม (KM-RDI) โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.) ผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer: CKO)   

มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์กร ให้เกิดการบูร
ณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ความรู้บรรลุเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมและองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม และ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ กปภ. 
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 แต่งตั้งทีมงาน คณะท างาน และคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์กร รวมถึงการด าเนินกิจกรรมเพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผน รวมถึงกิจกรรมอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนงานส าคัญต่างๆขององค์กร 

 ก ากับ ดูแล ติดตาม และสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้กิจกรรมการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมขององค์กรเกิดผลเป็นรูปธรรม  

 สร้างภาพลักษณ์และเป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการจัดการความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
 สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยน

ความรู้ ตลอดจนให้ความส าคัญกับความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมของบุคลากร 
 พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการ

สร้างนวัตกรรม 
 ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการบริหารการจัดการความรู้ และการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 ๒.) คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม (KM-RDI) 

มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ด าเนินการเพ่ือสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ

องค์กรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 สนับสนุนและผลักดันกิจกรรมการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนแผนงานส าคัญต่างๆขององค์กรและให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 สื่อสารและประสานงานเพ่ือสร้างความเข้าใจในด้านการจัดการความรู้ บรรยากาศการแบ่งปัน

และแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรมการเรียนรู้ และน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มงานและกระบวนงานต่างๆของ กปภ.  

 รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
น าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 

 ด าเนินงานด้านการบริหารการจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรม และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

หมายเหต:ุ ภายใตค้ณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม (KM-RDI) จะประกอบด้วย คณะกรรมการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม กปภ. และ คณะกรรมการการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงคณะกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม  ทั้งนี้ กปภ. อาจพิจารณาใช้วิธีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้าง
นวัตกรรม (KM-RDI) หรือใช้วิธีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และ คณะท างานที่มีอยู่เดิมตามความเหมาะสม 

 
ส่วนที่ ๒. การก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
สืบเนื่องจากความท้าทายด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ที่พบว่า กปภ. ยังไม่มี

แนวทางท่ีเชื่อมโยงการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาคนให้มีความรู้ การปลูกฝัง
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และจูงใจให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กรเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ดังนั้น
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ประจ าปี
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของ กปภ. โดยมีขั้นตอนและผู้รับผิดชอบตามที่แสดงในรูปที่ ๕ 

 

 
รปูที ่๕ แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
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แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ดังแสดงข้างต้น แบ่งเป็น ๓ 
ส่วนหลักที่ส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ได้แก่ 

 ส่วนที่ ๑: การสร้างคลังข้อมูลความรู้ในรูปแบบดิจิทัล (ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑-๕)  

 ส่วนที่ ๒: การพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร (ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๖-๙) 

 ส่วนที่ ๓: การสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร (ขั้นตอนที่ ๑๐-๑๓)  

ซ่ึงแนวทางท่ีก าหนดขึ้นนี้ได้น าไปใช้เป็นกรอบในการก าหนดแผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในแต่ละด้านให้เชื่อมโยงเข้าด้วยกันต่อไป 
 
๖. แผนงานและโครงการภายใตแ้ผนการจดัการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรมของการประปา

ส่วนภมูภิาค (กปภ.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ภายใตแ้ผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ได้ก าหนดแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
เพ่ือสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการให้ตอบสนองต่อภารกิจและยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบาย THAILAND ๔.๐ ของรัฐบาล จ านวนทั้งสิ้น ๕ 
แผนงาน ประกอบด้วย ๑๑ โครงการ (ดังแสดงในตารางที่ ๔) โดยมีงบประมาณคาดการณ์เพ่ือใช้สนับสนุน
แผนงาน/โครงการ ตลอดระยะเวลา ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๕๔.๐๐ ล้านบาท  
 
๗. ผลลพัธจ์ากการด าเนินงานตามแผนการจดัการความรูแ้ละการสร้างนวตักรรมของการประปา

ส่วนภมูภิาค (กปภ.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ที่ได้จากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ภายใต้แผนฯ เมื่อครบ

ระยะเวลา ๕ ปี ดังแสดงในตารางที่ ๕ โดยสรุปตัวชี้วัดส าคัญตามเป้าประสงค์ ได้ดังนี้ 
 ฐานข้อมูลความรู้ส าคัญขององค์กรส าหรับจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ที่พร้อมใช้ในรูปแบบของคลังความรู้

ดิจิทัลแพลดฟอร์ม โดยสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จ านวน ๑ 
ฐานข้อมูล 

 มีนวัตกรรมที่ขยายผลใช้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการองค์ความรู้ที่สะสมไว้ จ านวน ๓ 
นวัตกรรม ที่สามารถสร้างคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ (วัดจากประสิทธิภาพของ
กระบวนการที่ดีข้ึน หรือ สัดส่วนรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากฐานเดิมร้อยละ ๓๐ ) 

 ต าแหน่งงานด้านความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 ร้อยละ ๒๐ ของบุคลากรมีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และทิศทางขององค์กร 
 รางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

จ านวน ๑ รางวัล 
 กฎระเบียบในการด าเนินงานด้านวิจัยพัฒนา นวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ และด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 ฑ 

ตารางที ่๔ สรุปยุทธศาสตร์-แผนงาน-โครงการภายใตแ้ผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการ
ประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ยทุธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ 

ยทุธศาสตรท์ี ่๑  สร้างคลัง
ความรู้ดจิิทัลเพื่อเป็นฐานสรา้ง
นวัตกรรมทีย่ั่งยืนและก้าวทัน
การเปลีย่นแปลง 

แผนงานท่ี ๑.๑: พัฒนาคลังความรู้
ดิจิทัลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์และ
เป็นฐานในการสร้างนวัตกรรม 

โครงการ ๑.๑.๑:โครงการพัฒนาแผนท่ีความรู้
และเทคโนโลยีของ กปภ. (PWA Knowledge 
& Technology mapping) เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์องค์กร และใช้เป็นฐานสร้าง
นวัตกรรม 
โครงการ ๑.๑.๒: โครงการพัฒนาคลังความรู้
ดิจิทัล (KM PWA)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการ
องค์ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 
 

แผนงานท่ี ๒.๑: พัฒนาแนวทาง
การประเมินความเป็นไปได้ทาง
เทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการ
ขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรม 

โครงการ ๒.๑.๑: โครงการพัฒนาแนวทางการ
ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนคิและ
เศรษฐศาสตร์ในการขยายผลองคค์วามรู้และ
นวัตกรรม 

แผนงานท่ี ๒.๒: ขับเคลื่อน
การบูรณการองค์ความรู้สู่การ
สร้างสรรค์นวตักรรมที่สร้างคุณคา่ 

โครงการ ๒.๒.๑: โครงการพัฒนานวัตกรรมด้าน
การผลิตส่งจ่ายน้ าประปาเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart 
Water Management (SWM) 
โครงการ ๒.๒.๒: โครงการขับเคลือ่น PWA ๔.๐ 
ด้วยนวัตกรรมที่ยกระดับคณุภาพการให้บริการ 
โครงการ ๒.๒.๓: โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
สร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์ใหมสู่่เชิงพาณิชย์ 

ยทุธศาสตรท์ี ่๓  พัฒนา
บุคลากรและสร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

แผนงานท่ี ๓.๑: ปลูกฝังความรู้
และสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้น
ให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

โครงการ ๓.๑.๑: โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อสนับสนนุการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
โครงการ ๓.๑.๒: โครงการเสรมิสร้างบรรยากาศ
ให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
โครงการ ๓.๑.๓: โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อยกระดับความรู้และสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรม 

แผนงานท่ี ๓.๒: สร้างแรงจูงใจใน
การสร้างสรรค์องค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

โครงการ ๓.๒.๑: โครงการส่งเสรมิความคิด
สร้างสรรค์และการสร้างผลงานนวัตกรรม 
โครงการ ๓.๒.๒: โครงการสร้างเสน้ทางอาชีพ
ส าหรับบคุลากรผูม้ีความรู้และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

 

 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 ฒ 

ตารางที ่๕ ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการตามแผนงาน-โครงการ ภายใต้แผนการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ตวัชี้วดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย 
  ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 
แผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. 
(PWA Knowledge & Technology 
mapping) ที่สอดคล้องกับภารกิจและ
ยุทธศาสตร์องค์กร 

แผน ๑     

ระบบคลังความรู้ดิจิทลั (KM PWA) ที่ไดร้ับ
การพัฒนา 

ระบบ ๑     

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเป็นไป
ได้ทางเทคนิคและความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ในการขยายผลองคค์วามรู้
และนวัตกรรม 

เล่ม ๑     

นวัตกรรมทีส่ร้างคณุค่าให้องค์กรซึ่งเป็นผล
จากการบูรณาการองค์ความรู้ทีส่ะสมไว ้

นวัตกรรม   ๓   

สัดส่วนสาขาท่ีมีการน านวัตกรรมไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ   ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

คุณค่าที่เกดิจากนวัตกรรม  
(วัดจากประสิทธิภาพของกระบวนการที่ดีขึ้น 
หรือ สัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากฐานเดิม) 

ร้อยละ   ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จากการ
พัฒนานวัตกรรม 

องค์ความรู ้   ๓   

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอยื่นจด เรื่อง   ๓   
สัดส่วนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้าน
นวัตกรรมทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
ทิศทางขององค์กร 

ร้อยละ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนงานท่ี
ส าคัญของ กปภ. (๑๑ กระบวนงาน ที่จัด
กลุ่มตามระบบ SEPA)   

กระบวนงาน ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ 

คุณค่าที่เกดิจากนวัตกรรมกระบวนงาน  
(วัดจากประสิทธิภาพของกระบวนการที่ดีขึ้น) 

ร้อยละ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จาก
โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนงาน 

องค์ความรู ้ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ 

จ านวนช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(สะสม) 

ช่องทาง ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จาก
กิจกรรมและช่องทางการแลกเปลีย่นเรียนรู ้
 
 

องค์ความรู ้ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 ณ 

ตวัชี้วดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย 
  ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 
จ านวนโครงการความร่วมมือหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้และ
สร้างนวัตกรรม 

โครงการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จาก
โครงการความร่วมมือ 

องค์ความรู ้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

ประกาศใช้ กฎระเบียบในการด าเนินงาน
ด้านวิจัยพัฒนา นวัตกรรม การสร้างองค์
ความรู้ ผลงานวิชาการ และด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ได้รับการอนุมัติ 

ระเบียบ ๑     

รางวัลด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ 

รางวัล ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

รางวัลด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

รางวัล   ๑   

สัดส่วนบุคลากรผูม้ีความรู้และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นท่ีไดร้ับการแต่งตั้งตาม
ต าแหน่งงานส าหรับรองรับบุคลากรผู้มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
ได้รับการอนุมัต ิ

ร้อยละ  ๑๐    

 
๘. ปัจจยัสู่ความส าเรจ็ในการขบัเคลือ่นการจดัการความรูแ้ละการสร้างนวตักรรมของการประปา

ส่วนภมูภิาค 
ในการผลักดันให้การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการประปาส่วน

ภูมิภาคให้เป็น “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
อย่างต่อเนื่องและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง” ที่สามารถน าผลงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมมาเสริม
การด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น้ าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” ได้นั้น กปภ. มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุง และพัฒนากลไกการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนงานการ จัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมในมิติต่างๆ ดังนี้  

๑.) การมีแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการผลิตผลงานองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ แล ะ
นวัตกรรมของ กปภ. ในการส่งเสริมต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการประปา  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ 
และขับเคลื่อนองค์กรให้พร้อมรองรับการขับเคลื่อนตามโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐  

๒.) มีผู้น าระดับสูงขององค์กรที่เป็นต้นแบบในฐานะผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge 
Officer: CKO) ที่ให้ความส าคัญในการมีองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมส าหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผ่านการมีส่วนร่วมในการให้นโยบายและให้การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การ
สร้างองค์ความรู้ และการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
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๓.) ใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม (KM-RDI) ในการขับเคลื่อนที่
มุ่งเน้นให้หน่วยปฏิบัติ คณะกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมใน
ทุกระดับสามารถด าเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกันในโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือ
สร้างนวัตกรรมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีระบบการจัดการที่ชัดเจนเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานด้านการจัดการความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมขององค์กร   

๔.) ปรับให้มีรูปแบบการบริหารการวิจัยพัฒนา ผลิตองค์ความรู้  และสร้างผลงานนวัตกรรมที่เหมาะสม
กับลักษณะการท างานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบสากล คือ มุ่งเน้นให้มีความคล่องตัว โดยอาจมี
กองทุนวิจัย หรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมโดยเฉพาะ และ
มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา ผลิตองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และการขยายโอกาส
ทางธุรกิจขององค์กรเป็นหลัก  

๕.) การน าเครื่องมือเข้าใช้ในสนับสนุนกลไกการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
อาทิ เครื่องมือในการวิเคราะห์ Knowledge Roadmap และ Technology Roadmap  ส าหรับพิจารณา
ความส าคัญขององค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ กปภ. ต้องเตรียมจัดหาและพัฒนา เครื่องมือส าหรับประเมินองค์
ความรู้เพื่อขยายผลนวัตกรรม เครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ เป็นต้น 

๖.) การจัดสรรงบประมาณด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่มีความชัดเจนและต่อเนื่องบน
พ้ืนฐานการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  ทั้งนี้ กปภ. ต้องมีความชัดเจนใน Roadmap การพัฒนาด้าน
การจัดการองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่จะท าในแต่ละปี  

๗.) เนื่องจากการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมได้ต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความถนัด และ
มีองค์ความรู้เฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ การสร้างเส้นทางอาชีพส าหรับรองรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านจึงเป็นเรื่องท่ีจ าเป็น โดยก าหนดให้พนักงานสายความเชี่ยวชาญ สามารถเติบโตในหน้าที่การงานเทียบเท่ากับ
พนักงานสายบริหาร  นอกจากการสร้างเส้นทางอาชีพได้เติบโตแล้ว ยังต้องมีการสร้างแรงจูงใจ เช่น การให้รางวัล 
(ทั้งอยู่ในรูปแบบตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน) พร้อมกับจัดสรรทรัพยากร (เวลา และงบประมาณ) เพ่ือกระตุ้นให้
บุคลากรสนใจในการผลิตผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

๘.) การใช้เครือข่ายความร่วมมือของ กปภ. กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัย ตลอดจนพันธมิตร
ของ กปภ. ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ตลอดจน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ กปภ. เพ่ือช่วยท าให้เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ การพัฒนาผลการวิจัย บุคลากร 
และ ผลงานด้านนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดดได้  

การด าเนินการและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและบุคลากร กปภ. ในทุกระดับจะช่วยขับเคลื่อนให้
แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ .ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เกิดผลที่เป็น
รูปธรรม สามารถสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญใหม่ ส าคัญที่ สุดคือการท าให้ กปภ. เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

************************************************** 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๑-๑ 

บทที ่๑ 
บทน า 

 
๑.๑ หลกัการและเหตผุล 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศในหลายมิติที่ส าคัญ ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศเป็นอย่างมาก รวมถึงการผลักดันให้ประเทศไทยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เพ่ือสู่การเป็นประเทศที่
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยกระบวนการพัฒนาประเทศภายใต้ “Thailand ๔.๐” ด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือน าประเทศให้หลุดพ้นจาก “กับดักรายได้ปาน
กลาง (Middle Income Trap)”  

รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับ “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม” อันเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล ซึ่งระบุถึงการเร่ง
เสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงและจัดเตรียมพ้ืนฐานด้านการวิจัยและ
พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้
ประโยชน์ ให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ  

ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงานต่างๆจะต้องพัฒนาการจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรม ให้มีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ถ่ังโถมเข้ามา 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มีภารกิจในการให้บริการน้ าประปา มีพ้ืนที่ให้บริการครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ) มีการประปาส่วนภูมิภาค
เขต (กปภ.ข.) ในสังกัด จ านวน ๑๐ แห่ง ที่ก ากับดูแลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา (กปภ.สาขา) 
จ านวน ๒๓๔ แห่งทั่วประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ของ กปภ. คือ “ผู้ใช้น้ าประทับใจในคุณภาพและ
บริการที่เป็นเลิศ (Customers are delighted with water quality and excellent services)” 
ซึ่งสื่อให้เห็นว่า กปภ. ก าหนดบทบาทส าคัญในการเป็นองค์กรส าคัญของประเทศที่สร้างความยั่งยืน
ด้านการบริหารจัดการน้ า อันเป็นระบบสาธารณูปโภคที่เป็นปัจจัยสี่ซึ่งมีความจ าเป็นสูงสุดในการ
ด ารงชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาค  

โดยมีพันธกิจหลักประกอบด้วย  
๑.) ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา    
๒.) ส ารวจ จัดหาแหล่งน้ าดิบ และจัดหาให้ได้มาซึ่งน้ าดิบ เพ่ือจ าหน่ายและเพ่ือใช้ในการผลิต

น้ าประปา  
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๓.) ด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการประปา เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับการ
ให้บริการสาธารณูปโภค  

จากที่กล่าวมาข้างต้น กปภ. ได้ก าหนดเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังในพันธกิจของ
หน่วยงาน ประกอบด้วย 

 
 ผลิตจ่ายน้ าที่มีคุณภาพ 
 พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กร 
 
นอกจากวิสัยทัศน์และพันธกิจตามภารกิจองค์กรข้างต้นแล้ว กปภ. ได้บูรณาการเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์องค์กรให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมภายนอก อาทิ PWA ๔.๐ เพ่ือเตรียม กปภ. พร้อม
รับนโยบาย THAILAND ๔.๐ ของรัฐบาล, WSP (Water Safety Plan), DSM (Demand Side 
Management) และแผนการน าหลักการน้ าสูญเสียของ IWA (International Water Association) 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการประปาด้วยน้ าประปาที่สะอาด ทั่วถึง เพียงพอ,  ยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการประปาที่เป็นเลิศ,  ยกระดับการบริหารจัดการ CG และ CSR ในระดับแนว
หน้า, ยกระดับคุณภาพชีวิต (Quality of Work Life) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ  
สภาพแวดล้อม SHE (Safety Health and Environment), ยกระดับการสร้างความผูกพันของ
พนักงาน EE (Employee Engagement) และสร้างองค์กรผาสุก ตลอดจนน าระบบการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงบูรณาการมาใช้ให้เต็มประสิทธิผลเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมีความพร้อม
และแรงจูงใจที่จะผลักดันยุทธศาสตร์  

 
ซึ่งการที่จะบรรลุแผนยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญต่างๆข้างต้น องค์กรจ าเป็นต้องให้

ความส าคัญกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM เพ่ือเป็น
ฐานในการสนับสนุนให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้ประโยชน์ให้แก่องค์กร 
เกิดระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการท างานที่ดีและเหมาะสม เพ่ือให้องค์กรสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้จนกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน 

 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า กปภ. มีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภายใน กปภ. และ

หน่วยงานภายนอก ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการน้ าประปาให้ตอบสนองต่อความความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และการบริหารงานของ กปภ. แต่ปัจจุบัน กปภ. ยังไม่มีการจัดท าแผนการด้านการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมระยะยาว เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางส าหรับด าเนินงานที่
ชัดเจน  

  
  



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๑-๓ 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ กปภ. ต้องมีแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมระยะยาว (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ของ กปภ. สามารถสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการน้ าประปาให้
ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า เชื่อมโยงการจัดการความรู้ และสอดคล้องกับนโยบาย 
THAILAND ๔.๐ ของรัฐบาล และนโยบาย PWA ๔.๐ ของ กปภ. 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้  
๑.) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ กปภ. ด้วยการสร้างกระบวนการจัดการความรู้ 

และการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม  
๒.) เพ่ือจัดท าแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมระยะยาวของ กปภ. (พ.ศ.

๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๓.) เพ่ือจัดท าแผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑ 
 
๑.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑.) ได้กรอบแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมแบบบูรณา
การและสอดคล้องกับนโยบายด้านการด าเนินงานของ กปภ. 

๒.) ได้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ 
กปภ. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร กปภ. และยุทธศาสตร์ของประเทศในบริบทที่
เกี่ยวข้องกับ กปภ. พร้อมแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม  

๓.) ได้แผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลักในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของ กปภ. 

 
๑.๔  ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการ
ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  มุ่งเน้นการด าเนินงานจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา ดังนั้นในขั้นตอนของการจัดท าแผน จึงมุ่งเน้นให้บุคลากรของ กปภ. เข้ามามีส่วนร่วมใน
การระดมความคิด การให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ร่วมวิพากษ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในศักยภาพ สภาพ
ปัญหา ข้อจ ากัด ตลอดจนความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ซึ่งข้อดีของกระบวนการ
จัดท าแผนแบบมีส่วนร่วมนั้น จะท าให้เกิดการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์ได้
อย่างแท้จริง ดังนั้น เพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วน
ภูมิภาค (กปภ.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ให้ได้ตามกรอบแนวคิดดังกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุป
ขั้นตอนโดยรวมของการด าเนินงานได้หลักๆ ดังแสดงในรูปที่ ๑.๑ 
 
 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๑-๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่๑.๑ ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
ของการประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 
 
 

ระดมความคิด สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและ
บุคลากรหลักที่เกีย่วขอ้งด้านการจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรมของ กปภ. เพือ่รวบรวมข้อมูล

ระดับนโยบายและระดับปฏบิัต ิ

โครงการจดัท าแผนการจดัการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรม 
ของการประปาสว่นภมูภิาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 

ด าเนินการคัดกรอง วิเคราะห ์และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ขัน้ตอนที ่๔   จัดท าร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม  
 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

และ ร่างแผนงานด้านการจัดการความรูแ้ละการสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ขั้นตอนที ่๕ น าเสนอแผนการด้านการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

ต่อคณะกรรมการวิจยั พัฒนาและ
นวัตกรรมของ กปภ. และบุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรมของ กปภ. เพือ่ร่วม

รับฟังข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ ๑  รวบรวมข้อมูล
และประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในของ กปภ. ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรม 

ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมข้อมูล
และประเมินสภาพแวดล้อม
ภาย นอ ก ข อ ง  ก ปภ .  ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรม 

ขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะห์องค์กร เพื่อจัดท า ROAD MAP ของการ
พัฒนาด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เชื่อมโยงการ
จัดการความรู้ของ กปภ. พร้อมก าหนดเป้าหมายและผลที่
คาดหวัง 

ขั้นตอนที ่๖  จัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
(ฉบับสมบูรณ)์ 

แผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมระยะยาวของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
และ แผนงานดา้นการจดัการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรมของ กปภ. ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 (ฉบบัสมบรูณ)์ 
 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๑-๕ 

จากรูปที่ ๑.๑ สามารถระบลุ าดับขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ รวบรวมข้อมูลและประเมินสภาพแวดล้อมภายในของ กปภ. ที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรม 

ประกอบไปด้วยขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้าง

นวัตกรรมที่ผ่านมาของ กปภ. ในด้านต่างๆ  
- ผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปี พ.ศ. 

๒๕๕๗-๒๕๕๙  
- แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยและพัฒนาของกองวิจัยและพัฒนา และ

แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารองค์ความรู้ของกองบริหารองค์ความรู้ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

- นโยบายด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. (PWA Policy of 
Knowledge Management and Innovation : KM-RDI) โดยผู้ว่าการ การ
ประปาส่วนภูมิภาค (นายเสรี ศุภราทิตย์) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๒ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ กปภ. และนโยบายที่ส าคัญของ 

กปภ. และบทบาทหน้าที่ของ กปภ. 
- แผนยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. (ฉบับที่ ๓) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับ

เพ่ิมเติม) 
- แผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
- นโยบายส าคัญ เช่น WARNS  ๒P๑M  PWA ๔.๐  
- ยุทธศาสตร์ส าคัญ เช่น WSP (Water Safety Plan), DSM (Demand Side 

Management), SWM (Smart Water Management), การจัดการน้ าสูญเสียตาม
หลัก IWA (International Water Association) 

- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) 

- แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
- บทบาทหน้าที่ของ กปภ. 

 
ส่วนที่ ๓ ประชุมระดมความคิด สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรหลักที่

เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ตามแผนการด าเนินงาน 
และกรอบระยะเวลาการด าเนินงานในตารางที่ ๑.๑ ดังนี้ 

 
 
 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๑-๖ 

ตารางที ่๑.๑ กิจกรรมการด าเนินงานสัมภาษณ์และประชุมระดมความคิดบุคลากร กปภ. ที่เก่ียวข้อง
ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 

รายละเอยีดกจิกรรม วนัที ่ สถานที ่
กลุม่เปา้หมาย 

ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 
สัมภาษณผ์ู้บริหาร และบุคลากร กปภ. ๗-๑๙ ม.ิย.๖๐ กปภ. สนญ. ผู้ บ ริ ห า ร ร ะดั บสู ง แล ะบุ ค ล ากรที่

เกี่ยวข้อง จ านวน ๒๑ ท่าน 
จัดประชุมระดมความคิด ครั้งท่ี ๑   
(วิเคราะห์องค์กร ทิศทาง วิสัยทัศน์) 

๒๓ มิ.ย.๖๐ โรงแรมเอบีน่า ผู้แทนจากคณะกรรมการฯ ๕๕  ท่าน 
 คณะกร รมการ วิ จั ยพั ฒนาและ

นวัตกรรมของ กปภ. 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้และ

การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ผู้แทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดประชุมระดมความคิด ครั้งท่ี ๒  
(การก าหนดกลยุทธ์) 

๑๓ ก.ค.๖๐ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น ผู้แทนจากคณะท างานฯ ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ๕๖ ท่าน 
 คณะท างาน KM 
 คณะท างาน RDI 
 ผู้แทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดประชุมระดมความคิด ครั้งท่ี ๓  
(การก าหนดแผนงาน) 

๑๔ ก.ค.๖๐ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น  ผู้แทนจากคณะท างานฯ ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ๕๕ ท่าน 
 คณะท างาน KM 
 คณะท างาน RDI 
 ผู้แทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

Site visit สาขาที่เป็น best practice 
ดา้นการสร้างสรรค์นวตักรรม  

๒ ส.ค.๖๐ กปภ.สาขาเพชรบุรี   ผู้แทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๒๓ ส.ค.๖๐ กปภ.สาขาหาดใหญ่   ผู้แทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหต:ุ ดูรายละเอียดก าหนดการและกิจกรรมในภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข. 

 
จากกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานข้างต้น สามารถระบุรายละเอียดการ

ด าเนินงาน วัตถุประสงค์ และผลที่ได้รับของแต่ละกิจกรรม ได้ดังนี ้
 

- สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและบุคลกรหลักที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรมของ กปภ.  

วัตถุประสงค์ : เ พ่ือให้บุคลากร กปภ. ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
ข้อคิดเห็น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในศักยภาพ สภาพปัญหา ข้อจ ากัด ตลอดจน
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง 

ผลที่ได้รับ: ข้อมูลน าเข้าส าหรับน ามาประมวลและวิเคราะห์ประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในของ กปภ. ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๑-๗ 

- ประชุมระดมความคิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะท างาน 
รวมถึงบุคลกรที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
จ านวน ๓ ครั้ง โดยก าหนดหัวข้อการประชุม ดังนี้ 

 
ครั้งที ่๑. หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์องค์กรและก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการ

จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค” 
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้บุคลากร กปภ. ได้ร่วมกันรับทราบแนวทางการจัดการ

ความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. และได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความ
ต้องการและทิศทางการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ของ กปภ. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและบรรจุเปา้หมายขององค์กร 

ผลที่ได้รับ: วิสัยทัศน์การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้าง
นวัตกรรมที่ เหมาะสมกับบริบทของการประปาภูมิภาค เพ่ือน าไปใช้พิจารณา 
ประกอบการจัดท ากลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการ
ประปาส่วนภูมิภาค 

ครั้งที ่๒. หัวข้อเรื่อง “การก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค” 

วัตถุประสงค์: เพ่ือให้บุคลากร กปภ. ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์การ
จัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาคที่
เหมาะสมกับบริบทของการประปาภูมิภาค ผ่านการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วม  

ผลที่ได้รับ: กลยุทธ์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้
สอดคล้องตามบริบท ของ กปภ. แล้วน าแนวทางท่ีได้ไปพิจารณา ประกอบการการ
วิเคราะห์แผนงาน และแนวทางการขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 

ครั้งที่ ๓. หัวข้อเรื่อง “การก าหนดแผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนด้าน
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค” 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือให้บุคลากร กปภ. ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และ
ร่วมกันก าหนดแผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของ กปภ. ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมของ กปภ. เพ่ือให้สอดคล้องตามบริบท ของ กปภ. 

ผลที่ได้รับ: แผนงาน และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรมของ กปภ. เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
- การ Site Visit สาขาที่เป็น best practice ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษา Best practice และส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่เขต/สาขา
ที่มีผลงานนวัตกรรม และถูกน าไปขยายผล  

ผลที่ได้รับ: ตัวอย่างการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเป็น
ข้อมูลน าเข้าในการวิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของ กปภ. 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๑-๘ 

ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมข้อมูลและประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกของ กปภ. ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรม 

ประกอบไปด้วยขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์แผนและนโยบายของชาติที่ส าคัญ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   
- ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   
- นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 

๒๕๕๕-๒๕๖๔)  
- แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ 
- แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ส่วนที่  ๒ ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ  
(Scenario) ที่เก่ียวข้องกับนโยบายที่ส าคัญของ กปภ. ได้แก่ 

- ศึกษาแนวทาง WSP (Water Safety Plan), DSM (Demand Side 
Management), SWM (Smart Water Management), การจัดการน้ าสูญเสีย
ตามหลัก IWA (International Water Association) ของหน่วยงานภายนอก 

- ศึกษาแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับ
สากล 
 
 ขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะห์องค์กร เพื่อจัดท า ROAD MAP ของการพัฒนาด้านการ

วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เชื่อมโยงการจัดการความรู้ของ 
กปภ. พร้อมก าหนดเป้าหมายและผลที่คาดหวัง 

ประกอบไปด้วยขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 
- วิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือและเทคนิควิเคราะห์ที่เป็นสากลนิยม เช่น SWOT 

Analysis, TOWS Matrix  
- จัดท า ROAD MAP การพัฒนาด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ 

กปภ. ก าหนดเป้าหมายและผลที่คาดหวัง 
 
ขั้นตอนที ่๔ จัดท าร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้าง

นวัตกรรม ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และ ร่างแผนงาน
ด้านการจดัการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรม ป ี 

 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกอบไปด้วยขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 

ส่วนที่  ๑  จัดท าร่างแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ระยะยาว 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้  

- วิสัยทัศน์  
- พันธกิจ  



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๑-๙ 

- ยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมระยะ
ยาว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

- แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม โดย
ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 ระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่มีกระบวนการเป็น

ขั้นตอนต่อเนื่องที่แสดงการเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้และการ
มุ่งเน้นบุคลากร ตามข้อก าหนดของเกณฑ์การประเมิน SEPA ในหมวด ๔.๒ 
ก(๓) การจัดการความรู้ และ หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 

 แนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงานด้าน
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

 แนวทางการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม 

 แนวทางการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการท างานหลักของ กปภ. 
 
ส่วนที่  ๒  จัดท าร่างแผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้  
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ประมาณการงบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 
ขั้นตอนที่ ๕ น าเสนอร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการสรา้งนวตักรรม 

ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และร่างแผนงานด้านการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- น าเสนอร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ต่อ
คณะกรรมการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของ กปภ. และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. จ านวน ๕๕ คน เพ่ือร่วมรับ
ฟังข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยมีวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ของกิจกรรม ดังนี้ 

วัตถุประสงค์: เพ่ือน าเสนอ (ร่าง)แผนการด้านการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรม ต่อคณะกรรมการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของ กปภ. และ
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
เพ่ือร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผลที่ได้รับ: ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการได้รับ
ทราบและร่วมวิพากษ์แผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมระยะ
ยาวของ กปภ. ซึ่งท าให้ได้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมของ กปภ. และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมของ กปภ.  ส าหรับปรับแผนฯฉบับสมบูรณ์ 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๑-๑๐ 

ตารางที ่๑.๒ กิจกรรมการประชุมเพ่ือน าเสนอร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ของ กปภ. 

รายละเอยีดกจิกรรม วนัที ่ สถานที ่
กลุม่เปา้หมาย 

ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 
จัดประชุมน าเสนอร่างแผนการด้าน
การจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของ กปภ. 

๑๕ ส.ค.๖๐ กปภ.ส่วนภมูิภาค ผู้บริหารระดับสูง จ านวน ๕๕ ท่าน 
 คณะกรรมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

ของ กปภ. 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้และการ

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ผู้แทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหต:ุ ดูรายละเอียดก าหนดการและกิจกรรมในภาคผนวก ก  

 
 
ขั้นตอนที่ ๖ จัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ 
ประกอบไปด้วยขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 

- จัดท ารายงานแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ระยะยาว (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

- จัดท ารายงานแผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับสมบูรณ์)  

 
 
๑.๕ ขอบเขตงานและรายละเอียดตามขอบเขตงาน 

 โครงการจัดท าแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมระยะยาวของ กปภ. 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ก าหนดขอบเขตงานและรายละเอียดตามขอบเขตงาน แบ่งออกเป็น ๙ ข้อ       
(ดังแสดงในตารางที่ ๑.๓) ทั้งนี้ มีก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ๑๒๐ วัน (นับจากวันลงนามใน
สัญญา) คือ ตั้งแต่ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีกรอบ
ระยะเวลาการด าเนินงาน และกิจกรรมการด าเนินงานตามขอบเขตงาน (ดังแสดงในตารางที่ ๑.๔) 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๑-๑๑ 

ตารางที ่๑.๓ ขอบเขตงานและรายละเอียดตามขอบเขตงาน 
ขอบเขตงานและรายละเอยีดตามขอบเขตงาน 

ขอบเขตงาน รายละเอยีดตามขอบเขตงาน 
๑ ศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้าน
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่
ผ่านมาของ กปภ. ในด้านต่างๆ 

๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของ กปภ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙  

๑.๒ ศึกษาวิเคราะห์แผนปฏิบัติการของกองวิจัยและพัฒนา และกองบริหาร
องค์ความรู้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

๑.๓ ประชุมระดมความคิด สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรหลักที่
เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. อย่างน้อย ๓ 
ครั้ง 

๒ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูแผนยุทธศาสตร์ 
กปภ. และนโยบายทีส่ าคัญของ กปภ. และ
บทบาทหน้าท่ีของ กปภ. 

๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. (ฉบับที่ ๓) ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม) 

๒.๒ ศึกษาวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
๒.๓ ศึกษาวิเคราะห์นโยบายส าคัญ เช่น WARNS  ๒P๑M  PWA ๔.๐  
๒.๔ ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ส าคัญ เช่น WSP (Water Safety Plan), DSM 

(Demand Side Management), SWM (Smart Water Management), การ
จัดการน้ าสูญเสียตามหลัก IWA (International Water Association) 

๒.๕ ศึกษาวิเคราะห์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของ 
กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๒.๖ ศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) 

๒.๗ ศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของ กปภ. 
๓ ศึกษาวิเคราะห์แผนและนโยบายของชาติ
ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๑ ศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔)   

๓.๒ ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔)   

๓.๓ ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)  

๓.๔ ศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ 
๓.๕ ศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๔ ประมวลและวิ เคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ (Scenario) 
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ส าคัญของ กปภ. 

๔.๑ ศึกษาแนวทาง WSP (Water Safety Plan), DSM (Demand Side 
Management), SWM (Smart Water Management), การจัดการน้ าสูญเสีย
ตามหลัก IWA (International Water Association) ของหน่วยงานภายนอก 

๔.๒ ศึกษาแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในระดับประเทศ
และระดับสากล 

๕ วิเคราะห์องค์กร เพื่อจัดท า ROAD MAP 
ของการพัฒนาด้านการวิจัย พัฒนา และ
สร้างนวัตกรรม เชื่อมโยงการจัดการความรู้
ของ กปภ. พร้อมก าหนดเป้าหมายและผล
ที่คาดหวัง 

๕.๑ วิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือและเทคนิควิเคราะห์ที่เป็นสากลนิยม เช่น 
SWOT Analysis, TOWS Matrix  

๕.๒ จัดท า ROAD MAP การพัฒนาด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของ กปภ. ก าหนดเป้าหมายและผลที่คาดหวัง 

๖ จัดท าร่างแผนการด้านการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรม ระยะยาว (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

จัดท าร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ระยะยาว  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งประกอบด้วย 
 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๑-๑๒ 

ขอบเขตงานและรายละเอยีดตามขอบเขตงาน 
ขอบเขตงาน รายละเอยีดตามขอบเขตงาน 

๖.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรมระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

๖.๒ แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม โดย
ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี ้

 ๖.๒.๑ ระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่มีกระบวนการ
เป็นขั้นตอนต่อเนื่อง ท่ีแสดงการเช่ือมโยงระหว่างการจัดการความรู้และการมุ่งเน้น
บุคลากร ตามข้อก าหนดของเกณฑ์การประเมิน SEPA ในหมวด ๔.๒ ก(๓) การ
จัดการความรู้ และ หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 

 ๖.๒.๒ แนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

 ๖.๒.๓ แนวทางการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่ เกี่ยวข้องกับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม 

๖.๒.๔ แนวทางการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการท างานหลักของ กปภ. 
๗ จัดท าร่างแผนงานด้านการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จัดท าร่างแผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย 

๗.๑ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗.๒ ประมาณการงบประมาณ ตัวช้ีวัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘ น าเสนอร่างแผนการด้านการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรม ระยะยาว 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และร่างแผนงาน
ด้ านการจัดการความรู้ และการสร้ า ง
นวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘.๑ น าเสนอร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ต่อ
คณะกรรมการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของ กปภ. และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. อย่างน้อย ๕๐ คน เพื่อ
ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

๙ จัดท าแผนการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ 

๙.๑ แผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ระยะยาวของ 
กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

๙.๒ แผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ตารางที่ ๑.๔ กรอบระยะเวลาการด าเนินงาน ๑๒๐ วัน: วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (นับจากวันลงนามในสัญญา) 

กจิกรรมการด าเนนิโครงการ 
สอดคลอ้งกบั 

ขอบเขตการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนนิการ (วนั) 

๑-๓๐ ๓๑-๖๐ ๖๑-๙๐ ๙๑-๑๒๐ 
๑. รวบรวมข้อมูลและประเมินสภาพแวดล้อมภายในของ กปภ. ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรูแ้ละการสรา้งนวัตกรรม  

ข้อ ๑ – ข้อ ๒             

๒. รวบรวมข้อมูลและประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกของ กปภ. ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม  

ข้อ ๓ – ข้อ ๔             

๓. วิเคราะห์องค์กร เพื่อจัดท า ROAD MAP ของการพัฒนาด้านการวิจัย พัฒนา และ
สร้างนวตักรรม เช่ือมโยงการจัดการความรู้ของ กปภ. พร้อมก าหนดเป้าหมายและผลที่
คาดหวัง  

ข้อ ๕             

๔. จัดท าร่างแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕)  
- ร่างแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
- ร่างแผนงานด้านการจดัการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑  

ข้อ ๖ - ข้อ ๗             

๕. น าเสนอร่างแผนการด้านการจดัการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ระยะยาว (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และร่างแผนงานด้านการจดัการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการวิจยั พัฒนาและนวตักรรมของ กปภ. และ
บุคลากรที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการจดัการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ.  

ข้อ ๘             

๖. จัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ฉบับสมบรูณ์  
- รายงานแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
- รายงานแผนงานด้านการจัดการความรู้และการสรา้งนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ข้อ ๙             



 

๑.๖ ผู้บรหิารโครงการ/ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
 คณะทีป่รกึษาโครงการ 
1) ดร.ชุติมา เอ่ียมโชติชวลิต  รองผู้ว่าการบริหาร 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) 

2) นายลือชัย ดีถาวร   ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส 
      ด้านบริหารจัดการน้ าและเทคโนโลยีการประปา 
3) ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี  ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส 

      ด้านแผนวิจัยและการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
 
 คณะผูบ้รหิารงานโครงการและคณะท างาน 

1) ดร.บุณณนิดา  โสดา   หัวหน้าโครงการ 
2) ดร.สุวิทย์  อัจริยะเมต  คณะท างาน  
3) นายศิระ ศิลานนท์  คณะท างาน 
4) นางสาวสุภัทรา  ลายเงิน  คณะท างาน  
5) นางสาวพนิดา   บุญธรรม  คณะท างาน 

 
 

********************************************** 
  

 
 



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๑ 

บทที ่๒ 

การประเมนิสภาพแวดลอ้มภายในของการประปาสว่นภมูภิาค 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนนิงานดา้นการจัดการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรม 

 
การจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. นั้น ต้องศึกษาแนวทางการ

ปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆของ กปภ. ที่ผ่านมาและในอนาคตครอบคลุมทั้งการดําเนินงานด้านจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรม และข้อมูลยุทธศาสตร์และแผนแม่บทต่างๆ เพ่ือช่วยในการกําหนดกรอบแนวทางการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมให้สามารถสนับสนุนการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์และ
เป็นไปตามแผนแม่บทต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้  

 
สําหรับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่สําคัญตามบทบาทหน้าที่ของ กปภ. ที่นํามาวิเคราะห์ 

ประกอบด้วยแผนและนโยบายหลักทีส่ําคัญ ประกอบด้วย 

- ผลการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๕๙  

- แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยและพัฒนาของกองวิจัยและพัฒนา และแผนปฏิบัติการ
ที่เก่ียวข้องด้านการบริหารองค์ความรู้ของกองบริหารองค์ความรู้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

- นโยบายด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. (PWA Policy of 
Knowledge Management and Innovation : KM-RDI) โดยผู้ว่าการ การประปาส่วน
ภูมิภาค (นายเสรี ศุภราทิตย์) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ผลการประชุมระดมความคิด และสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรหลักที่เกี่ยวข้องด้าน
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ.  

- แผนยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. (ฉบับที่ ๓) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ (ฉบับเพ่ิมเติม) และ
บทบาทหน้าที ่

- แผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
- นโยบายสําคัญ ได้แก่ WARNS  ๒P๑M  PWA ๔.๐  
- ยุทธศาสตร์สําคัญ ได้แก่ WSP (Water Safety Plan), DSM (Demand Side Management), 

SWM (Smart Water Management), การจัดการน้ําสูญเสียตามหลัก IWA (International 
Water Association) 

- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
- แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 
 

  



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๒ 

๒.๑ การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
ที่ผ่านมาของ กปภ.  
 
การพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันจําเป็นต้องอาศัย “องค์ความรู้และนวัตกรรม” เป็น

เครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดํารงอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามในการกําหนดแนวทางการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาองค์กรนั้น จําเป็นต้องเข้าใจถึงภารกิจองค์กรที่สําคัญในด้านต่างๆ ดังนั้นเนื้อหาที่แสดงในส่วนนี้ จึงมี
เป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์ภารกิจผลการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมและแผนรวมถึง
นโยบายต่างๆที่สําคัญของ กปภ. อันจะนําไปสู่พ้ืนฐานในการกําหนดแนวทางการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพให้แก่ กปภ. ในลําดับต่อไป 

โดยมีประเด็นเนื้อหาที่นํามาวิเคราะห์ ดังนี้ 
- ผลการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-

๒๕๕๙  
- แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยและพัฒนาของกองวิจัยและพัฒนา และแผนปฏิบัติการที่

เกี่ยวข้องด้านการบริหารองค์ความรู้ของกองบริหารองค์ความรู้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
- นโยบายด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. (PWA Policy of Knowledge 

Management and Innovation : KM-RDI) โดยผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค  
(นายเสรี ศุภราทิตย์) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ผลการประชุมระดมความคิด และสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรหลักที่เกี่ยวข้องด้าน
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ.  

 
๒.๑.๑ ผลการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ.  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙  
กปภ. ได้เล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรม เพ่ือใช้

ในการขับเคลื่อนและเป็นส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยมีกองบริหารองค์ความรู้ และกองวิจัย
และพัฒนา สังกัดสํานักวิทยากร ภายใต้สายงานบริหารเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
คือ  

กองบริหารองค์ความรู้: ส่งเสริม สนับสนุนงานบริหารองค์ความรู้ขององค์กร การจัดทําฐานข้อมูลที่
เป็นองค์ความรู้ขององค์กร รวมทั้งการสร้างบรรยายกาศองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนศึกษา 
วางแผน และจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรและแนวทางในการฝึกอบรมขององค์กร 

กองวิจัยและพัฒนา: ส่งเสริม สนับสนุนงานส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ. รวมทั้งประสาน
ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรม
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ กปภ. ตลอดจนจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ดําเนินการผ่าน
คณะกรรมการ และคณะทํางานที่จัดขึ้น โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานฯ และร่วมเป็นคณะกรรมการ 
และคณะทํางาน ประกอบด้วย รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๒.๑ 



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๓ 

ตารางที่ ๒.๑ คณะกรรมการ และคณะทํางานที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

ภารกจิ คณะกรรมการ/คณะทาํงาน ประธานฯ หนา้ทีโ่ดยสงัเขป 
RDI คณะกรรมการวิจัยพัฒนา

และนวัตกรรม กปภ. 
 

ผู้ว่าการฯ - กําหนดนโยบายการดําเนินงานด้านวิจัย
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 

- กํากับดูแลการดําเนินงานด้านวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรมใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- แต่งตั้งคณะทํางานย่อยเพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริมการดําเนินงานดา้นการวิจยัพัฒนา
และนวัตกรรม 

RDI คณะทํางานพิจารณาผลงาน
ที่เสนอขอทุนวิจัยและ
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 

รองผู้ว่าการ 
(วิชาการ) 

- พิจารณาผลงานท่ีสมควรไดร้ับทุนวิจัยและ
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น  

- พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การพจิารณา
ผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม  

- สรุปผลงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมของ กปภ. 

- ดําเนินการภารกิจอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของ กปภ. 
มอบหมาย 

RDI คณะทํางานย่อยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมของ กปภ. 
- คณะที่ ๑. ด้านวิศวกรรม

และระบบประปา 
- คณะที่ ๒. ด้านระบบ

ควบคุม 
- คณะที่ ๓. ด้าน

วิทยาศาสตร ์
- คณะที่ ๔ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผู้บริหารตามสายงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ดําเนินการคดัเลือกผลงานนวัตกรรมในแต่
ละด้าน คือ ดา้นวิศวกรรมและระบบประปา 
ด้านระบบควบคุม ด้านวิทยาศาสตร์  ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการ
พัฒนานํามาใช้ประโยชน ์

- พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมที่คัดเลือกให้
เป็นมาตรฐาน และนาํเสนอแผนการขยาย
ผลนวัตกรรมต่อคณะกรรมการวิจยัพัฒนา
และนวัตกรรมของ กปภ. 

- เชิญเจ้าของผลงานนวัตกรรมและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาและให้ขอ้มูล 

- ดําเนินการภารกิจอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของ กปภ. 
มอบหมาย 

KM คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้และการสรา้งองค์กร
แห่งการเรียนรู ้

รองผู้ว่าการ 
(บริหาร) 

- พิจารณากําหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้และการสรา้งองค์กรแห่งการเรยีนรู้
เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของการ
ประปาส่วนภูมภิาคเสนอผู้ว่าการ ให้ความ
เห็นชอบ 

- กํากับดูแล และตดิตามผลงาน การ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
เพื่อให้บรรลผุลเป็นรูปธรรม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน เพื่อให้เป็นผู้มี
ความรู้ในวิชาการสมัยใหมส่ามารถนําไปใช้
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ภารกจิ คณะกรรมการ/คณะทาํงาน ประธานฯ หนา้ทีโ่ดยสงัเขป 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการยกย่องบุคคล
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนําองคค์วามรู้ไป
ก่อประโยชน์ให้กับองค์กร 

- ส่งเสริมการสรา้ง พัฒนา นวัตกรรม และ
กระบวนการการเรียนรูภ้ายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 

- กําหนดรูปแบบช่องทางทางเชื่อมโยงในการ
เผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ขององค์กรให้เป็น
ระบบ 

- รายงานผลการดําเนินงานและความก้าวหน้า
ต่อผู้ว่าการ 

- ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้และการสรา้งองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
ตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย 

KM คณะทํางานพิจารณา
คัดเลือกองค์ความรู ้

ผู้ช่วยผู้ว่าการ 
(วิชาการ) 

- พิจารณากําหนดหมวดหมู่องค์ความรู้ และ
คัดเลือกองค์ความรู้ที่สําคัญในแตล่ะ
หมวดหมู่ใหเ้ป็นระบบสอดคล้องกบัการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรร์ะดับองค์กร 

- พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะทํางานชุดย่อย 
เพื่อพิจารณา ปรับปรุง องค์ความรู้ที่จําเป็น 
ประจําตําแหน่งงานของพนักงาน 

KM คณะทํางานการจัดการ
ความรู้และการสรา้ง
องค์การแห่งการเรยีนรู้
ระดับหน่วยงาน 

ผู้บริหารตามสายงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- รวบรวมองค์ความรู้ภายในหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ นําเสนอตามสายงานเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการการจัดการความรู้และการ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ พิจารณานําไป
เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว ต่อไป 

- ดําเนินการตามแผนการจดัการความรู้และ
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของ กปภ. 

- ให้การสนับสนุนกับหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
ตามแผนการจัดการความรู้และการสรา้ง
องค์การแห่งการเรยีนรู้ของ กปภ. 

- เสนอข้อคิดเห็น ปญัหา/อุปสรรค  และ
แนวทางในการจัดการความรู้ ต่อ
คณะกรรมการการจัดการความรู้และการ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้

- ดําเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
 
โดยที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. สามารถสรุป 

ไดด้ังนี้ 
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๒.๑.๑.๑ ผลการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
จากความพยายาม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้ตลอดจนการสนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดผลการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ กปภ. จําแนกตาม ห่วงโซ่คุณค่า (Value 
chain) ของการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ ได้ดังนี ้

 
๑.) การระบุองค์ความรู้ที่สําคัญขององค์กร 
พบว่า กปภ. มีการจัดทํา Knowledge Mapping ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการ

จัดการความรู้ฯ  โดยในเบื้องต้นได้ดําเนินการจัดทําเฉพาะ Knowledge Mapping ของระบบผลิต ระบบจ่าย 
และบริการ ของ กปภ. เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติกับกระบวนงานหมวดอื่นๆ  

 
๒.) การรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรู้ (KM) 
พบว่าในปัจจุบัน กปภ. มีการรวบรวมองค์ความรู้เป็นหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับกระบวนทํางานที่

สําคัญของ กปภ. (ประกอบด้วย ๑๑ หมวดหลัก) และการควบคุมภายใน จํานวน ๘๐ เรื่องโดยมีการสร้าง
เครื่องมือมาใช้ในการเผยแพร่และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าให้ข้อคิดเห็น ด้วย เครื่องมือ E-Library และ E-
Learning รวมถึงมี Web board เพ่ือให้สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได ้

นอกจากการเผยแพร่ด้วยช่องทางดังกล่าว มีแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ใน website ดังนี้ 
๑. ระดับองค์กร เป็นเอกสาร หรือคู่มือ ของหน่วยงานต่างๆ ที่ถือปฏิบัติขององค์กร 
๒. ระดับหน่วยงาน เป็นเอกสาร หรือคู่มือ ของหน่วยงานต่างๆ ที่ถือปฏิบัติของหน่วยงาน 
๓. ระดับตัวบุคคล เป็นเอกสาร หรือคู่มือ หรือสื่อประกอบการสอน/การบรรยาย ของวิทยากรภายใน

ของ กปภ. หรือ พนักงานผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะทํางานพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้  
๔. คณะทํางานการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับหน่วยงาน ดําเนินการ

รวบรวมองค์ความรู้อย่างน้อย ๒ เรื่องต่อปี เพ่ือตอบตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์องค์กร 
และยังพบว่า กปภ. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ขององค์กร โดย กบอ. 

ได้ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต์การจัดการความรู้ขององค์กร (KM PWA)  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยมีการจัดหมวดองค์ความรู้ ประกอบด้วย ๑๑ หมวดหลัก คือ ระบบประปา 
วิศวกรรมและก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ วางแผนและพัฒนากลยุทธ์องค์กร บัญชีการเงิน การตลาดและ
บริการ ทรัพยากรบุคคล อํานวยการและพัสดุ การบริหารจัดการ วิชาชีพเฉพาะ และอ่ืนๆ   

ซึ่งการดําเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการดําเนินงานเพ่ือปิดประเด็น OFI ของหมวด ๔.๒ ก (๓) 
การจัดการความรู้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่ระบุในผลการประเมินรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ว่ารูปแบบ  การเข้าถึง
องค์ความรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพ และองค์ความรู้ที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมความต้องการใช้งาน ซึ่งเป็นที่มาของการ
ปรับปรุงระบบ E-Learning และรูปแบบ Website ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  

นอกจากนั้นยังพบการนําโซเชียลมีเดียและโซเชียลแอปพลิเคชัน อาทิ การตั้ง LINE กลุ่ม สื่อสารกัน
ภายในแต่ละฟังก์ชันงาน รวมถึงสร้าง Facebook ของหน่วยงานย่อย อย่างไรก็ตามพบว่า องค์ความรู้ที่มี
กระจายตัวอยู่ตามเว็บไซต์เขต และ Facebook ของหน่วยงานย่อย  มีรูปแบบและระบบจัดการที่แตกต่างกัน 
อีกท้ังยังไม่ได้มีการนําองค์ความรู้ที่เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ มาจัดเก็บรวบรวมไว้ที่ฐานข้อมูลส่วนกลาง (KM 
PWA)  
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๓.) การถ่ายทอดและนําองค์ความรู้ไปขยายผล 
พบว่า กปภ. มีแนวทางในการนําองค์ความรู้ไปขยายผล โดยนําร่องด้วยการนําองค์ความรู้เรื่อง

โครงการจัดการน้ําสะอาด (WSP) ไปขยายผลเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา ผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ และแนวทาง PDCA ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการการจัดการความรู้ฯ มอบนโยบายผ่านแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ให้กับ
คณะทํางานการจัดการความรู้ฯ ระดับหน่วยงาน ดําเนินกิจกรรมเรียนรู้จากการทํางาน อาทิ กิจกรรมสนทนา
ยามเช้า (Morning Talk) On the Job training (OJT) เพ่ือค้นหาและระบุองค์ความรู้ของหน่วยงานเพ่ือนําไป
ปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 

๒. ผู้รับผิดชอบกระบวนการแต่ละกระบวนการ upload คู่มือการปฏิบัติงานขึ้น website ของ กปภ. 
เพ่ือให้พนักงานสามารถ download ไปใช้งานได้สะดวก และได้จัดทําคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าวส่งให้ กปภ.เขต 
และกปภ.สาขา พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีการสอนงาน On the job training (OJT), coaching และ
แบ่งปัน (sharing) ทักษะการปฏิบัติงานระหว่างปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าว   

๓. ผู้บังคับบัญชา กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยยึดคู่มือการปฏิบัติงานและนําหลักการต่างๆ เช่น 
ISO ๙๐๐๑ หลักการ WSP มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งคู่มือจะประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work Procedure) และวิธีการปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอน (Work Instruction) 

๔. ผู้บังคับบัญชาสรุปติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานในแต่ละเดือน เพ่ือ
เปรียบเทียบตัวชี้วัดของแต่ละกระบวนการ หากผลการดําเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามข้อกําหนดของ
กระบวนการและเป้าหมายตัวชี้วัด แสดงว่ากระบวนการทํางานมีประสิทธิผลที่ดี สามารถนําไปทําซ้ําได้ และให้
ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการตามกระบวนการทํางานที่กําหนดทุกวัน  

โดยคณะทํางานการจัดการความรู้ฯ ระดับหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการรวบรวมองค์ความรู้ 
พร้อมทั้งมีการขยายผลนําความรู้ที่ได้รับจากการดําเนินงานไปเผยแพร่ให้พนักงานในองค์กรโดยจัดเก็บไว้ที่
เว็บไซต์หน่วยงานต้นสังกัด และนําแนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความรู้ของหน่วยงานตามโครงการจัดการ
น้ําสะอาด (WSP) เป็นตัวอย่างต้นแบบในการปรับปรุงหมวดหมู่องค์ความรู้ของ กปภ.ข. ๑–๑๐ เพ่ือให้
หน่วยงาน กปภ.ข. ๑–๑๐ และส่วนกลาง ดําเนินการจัดเก็บองค์ความรู้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยถือเป็น
ตัวอย่างการเรียนรู้ระยะเริ่มต้น  

นอกจากนั้นยังมีกระบวนการที่ให้ความสําคัญกับการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ลูกค้า ผู้ส่ง
มอบ คู่ค้า และ คู่ความร่วมมือ อาทิ การส่งบุคลากรไปเป็นวิทยากรภายในและภายนอกเพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้, การสนับสนุนให้พนักงาน กปภ. เข้ารับการอบรมท้ังในประเทศและระดับนานาชาติ, การให้
ความรู้เกี่ยวกับประปาแก่ลูกค้า และ อบต. ผ่านโครงการ/กิจกรรมที่เข้าไปช่วยเหลือ/ร่วมกิจกรรมชุมชน, คู่ค้า 
และคู่ความร่วมมือ เช่น กปภ. กฟน. กฟภ.และ อปท. สามารถเข้าใช้ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กปภ. 
เช่น โครงการจัดการน้ําสะอาดผ่านทางระบบเว็บไซต์, และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนและวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศข้ามหน่วยงานและกระบวนการทํางาน แบบ Non-IT เพ่ือปรับปรุงระบบประปาตามแนวทาง WSP เพ่ือ
นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 
 
 
 
 



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๗ 

๔.) การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศข้ามหน่วยงาน 
กปภ. ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน ผ่านกิจกรรมต่อไปนี้ 
- การจัดงานวันประปาวิชาการเป็นประจําทุกปี ที่สํานักงานใหญ่ โดยมีกิจกรรมหลักคือ 

o การจัดบูธนิทรรศการโดยเชิญภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สถาบันน้ํา เข้าร่วม
เช่าบูธแสดงผลงาน 

o การเสวนาทางวิชาการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบุคลากร 
กปภ. ที่มีผลงานโดดเด่นมาเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวขอ้ง 

- การจัดโครงการ ๕ นาทีกับการจัดการความรู้  
- การส่งเสริมพนักงานให้ไปศึกษาดูงานที่มีผลการดําเนินงานดีเด่น เช่น ส่งพนักงานไปศึกษาดูงาน 

กปภ.สาขา ที่เป็นต้นแบบโครงการจัดการน้ําสะอาด เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กร 

- การเชิญผู้จัดการประปา/หัวหน้างานของหน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานดีเด่นมาเป็นวิทยากรใน
หลักสูตรต่างๆ  

 
๕.) การนําองค์ความรู้ไปเชื่อมโยงผ่านยุทธศาสตร์องค์กร 
โดยการกําหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์องค์กร (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่กําหนดให้มีองค์

ความรู้ที่สามารถนําไปปรับปรุงการใช้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน จํานวน ๒ องค์ความรู้ต่อปี 
 

๒.๑.๑.๒ ผลการดําเนินงานด้านการสร้างนวัตกรรม 
จากความพยายาม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ผลการดําเนินงานด้านการวิจัยพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ดังนี้ 

๑.) การกระตุ้นให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรม 
กปภ. ขับเคลื่อนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาในองค์กรผ่านกิจกรรมต่อไปนี้ 
- การกําหนดให้เป็นแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่

กําหนดให้มีโครงการเพ่ือการวิจัยและสร้างนวัตกรรม จํานวน ๓ โครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิต-จ่ายน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการให้บริการ และเพ่ือพัฒนา
ระบบสนับสนุนการวิจัย 

- การให้รางวัลนวัตกรรม โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลรวม ๑๒๓ ผลงาน โดยสามารถจําแนกกลุ่ม
นวัตกรรมออกได้เป็น ๔ กลุ่ม คือกลุ่มวิศวกรรม ระบบควบคุม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีนวัตกรที่ร่วมจัดทํานวัตกรรม ประมาณ ๒๐๐ คน 

- การให้ทุนวิจัย โดยมีการมอบทุนวิจัยให้กับผู้เสนอขอรับทุนจากหน่วยงานต่างๆ มีผลงานที่ได้รับ
ทุนรวม ๑๐ ผลงาน  

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งในเบื้องต้น
ได้ดําเนินการผ่านโครงการและการมอบรางวัลในโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพ่ือการ
ประหยัดน้ํา (Demand Side Management: DSM) ของ กปภ.  โดยมีสถาบันการศึกษาจากทั่ว
ประเทศส่งผลงานคิดและนวัตกรรมเพ่ือการประหยัดน้ําในประเภทและระดับต่างๆจํานวนทั้งสิ้น ๔๙ 
ผลงาน 



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๘ 

๒.) การกระตุ้นให้เกิดการขยายผลนวัตกรรม 
ได้กําหนดหลักเกณฑ์ให้ทุกหน่วยงานสามารถนํานวัตกรรมที่ได้รับรางวัลไปขยายผลใช้งานได้และแต่

ละหน่วยงานได้มีการนําไปขยายผลใช้งานในหน่วยงานแล้วพอสมควรและมีโครงการขยายผลนวัตกรรมตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการ กปภ. ได้เห็นชอบแล้ว และมีการนําไปใช้งานอย่างแพร่หลาย รวม ๗ ผลงาน 

 
๓.) การสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
แม้ว่า กปภ. มีผลงานวิจัยพัฒนา และการสร้างสิ่งประดิษฐ์และผลงานนวัตกรรมภายในองค์กร เพ่ิมขึ้น

ทุกปี รวมถึงได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก แต่ยังพบข้อจํากัดด้านกฎระเบียบและการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นจุดอ่อนในการพัฒนาต่อยอดและขยายผลนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างแพร่หลาย ดังนั้นจึงอยู่ระหว่างการร่างระเบียบ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในองค์กร ดังต่อไปนี้ 

- ร่างข้อบังคับว่าด้วยกองทุนวิจัยและการให้ทุนวิจัย 
- ร่างระเบยีบการให้ทุนสนับสนุน และส่งเสริม การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
- ร่างระเบียบการให้ค่าตอบแทนผู้ดําเนินการบทความทางวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา 

 
๔.) การขับเคลื่อนให้นวัตกรรมกระบวนการเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กปภ. เริ่มกําหนดให้การผลงานนวัตกรรมกระบวนการทํางานเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด

ของทุกหน่วยงาน และให้ทุกสายงานส่งผลการดําเนินงานอย่างน้อย ๑ เรื่อง และคณะกรรมการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม กปภ. พิจารณาให้รางวัล เพ่ือใช้ในการรายงานผลนวัตกรรมกระบวนการทํางานตาม ระบบ 
SEPA ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
จากการดําเนินงานข้างต้น ส่งผลให้ กปภ. ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับประเทศอย่าง

ต่อเนื่องทั้งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (สคร.), จากคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพล
เรือน (กพร.), จากสภาวิจัยแห่งชาติ และยังสามารถผ่านเข้ารอบสองในการประกวดรางวัลสหประชาชาติ 
(UNPSA) อีกด้วย 

สําหรับผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีการดําเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในด้านการจด
ลิขสิทธิ์และการขอสิทธิบัตร รวม ๔ เรื่อง  

 
๒.๑.๒ แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยและพัฒนาของกองวิจัยและพัฒนา  

และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารองค์ความรู้ของกองบริหารองค์ความรู้  
 เพ่ือให้มีทิศทางและแนวทางการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม กปภ. ได้
จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือนําไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
 
๒.๑.๒.๑ แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) 

แผนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) และแผนงาน
ด้านวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. 
๒๕๕๙ จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม โดยมีกองวิจัย



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๙ 

และพัฒนา สํานักวิทยาการ กปภ. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนา และ
สร้างนวัตกรรมของ กปภ. ให้บรรลุเป้าหมาย 

 
ซึ่งแผนดังกล่าว ได้กําหนดยุทธศาสตร์การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมไว้ ๓ ประเด็นดังนี้ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑:  วิจัย พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตและ

จ่ายน้ําให้เพียงพอ และได้มาตรฐานทั่วทั้งองค์กร 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒:  วิจัย พัฒนาและขยายผลนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการที่เป็น

เลิศ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓:  พัฒนาบุคลากร ระบบสนับสนุน การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมแบบก้าว

กระโดด 
ซึ่งกําหนดเป้าหมายไว้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กปภ. จะมีผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่ง

จะสามารถใช้เป็นแหล่งรายได้และลดรายจ่ายให้ กปภ.  
 

๒.๑.๒.๒ แผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ 
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดทําขึ้น

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ กปภ. โดยมีกองบริหารองค์ความรู้ สํานัก
วิทยาการ กปภ. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีมุ่งเน้นการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมในแต่ละปี ดังนี้ 

 
๑.) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มุ่งเน้นการปรับปรุง OFIs ที่เป็นผลจากการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ผ่านแนวทางการปรับปรุง

ต่อไปนี้ 
- พัฒนา/ปรับปรุงและจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 
- เสริมสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทํางาน 
- สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้เทคนิค/ปรับปรุงคุณภาพของงาน 

 
๒.) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มุ่งเน้นการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
- การรวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดย 
o การรวบรวมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งน้ําดิบจากผู้จัดการ 

กปภ. 
o การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่ม CoP ระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุนเพ่ือบูรณาการ

ร่วมกับกลุ่ม  
o แต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ระดับหน่วยงานและกลุ่ม CoP  

- การสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการจัดงานวันประปาวิชาการ 
- การปรับปรุงข้อมูลองค์ความรู้ ผ่านกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด กปภ. และ E-Library รวมถึงการ

พัฒนา Website และสื่อการเรียนรู้อ่ืนๆ 
 



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๑๐ 

๒.๑.๒.๓ ตัวชี้วัดตามแผนงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม  ที่ถูกกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและ
คุณภาพงาน ของแผนยุทธศาสตร์ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 

- จํานวนองค์ความรู้ที่สามารถนําไปปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน จํานวน ๒ องค์
ความรู้ 

- จํานวนนวัตกรรมที่นํามาใช้ในองค์กร จํานวน ๒ ผลงาน 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้มีการกําหนดว่าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นํามาตอบตัวชี้วัดข้างต้น 

จําเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกัน 
 

๒.๑.๓  นโยบายด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. (PWA Policy of 
Knowledge Management and Innovation: KM-RDI)  
โดยผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (นายเสรี ศุภราทิตย์)  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (นายเสรี ศุภราทิตย์) ได้ประกาศนโยบายด้านการจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรมของ กปภ. (PWA Policy of Knowledge Management and Innovation : KM-RDI) 
ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ความสําคัญในการมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดการความรู้และนวัตกรรมยิ่งขึ้น โดยที่การจัดการความรู้และนวัตกรรมไม่จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง
หรือเทคนิคเฉพาะด้านเพียงอย่างเดียว แต่ให้มุ่งเน้นการบูรณาการการดําเนินงานกับระบบงานที่มีอยู่ และการ
ขยายผลแนวทางปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้การจัดการความรู้และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้
กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้ครอบคลุมทุกกระบวนการและทั่วทั้งองค์กร เพ่ือนําพา
องค์กรให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ ได้กําหนดให้การจัดการความรู้และนวัตกรรมกระบวนการ มุ่งเน้นการตอบโจทย์แนวคิดการ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย PWA ๔.๐ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand ๔.๐ ของ
รัฐบาล  
 
๒.๑.๔ การประชุมระดมความคิด สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรหลักที่เกี่ยวข้องด้าน

การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ.  
เพื่อให้บุคลากรการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ร่วมกันรับทราบแนวทางการจัดการความรู้และการสร้าง

นวัตกรรมของ กปภ. และได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการและทิศทางการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและบรรจุเป้าหมายขององค์กร  ที่ปรึกษาฯ จึงให้
ความสําคัญกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง การจัดประชุมระดมเชิงปฏิบัติการร่วมกับบุ คลากรหลักที่
เกี่ยวข้อง และการ Site visit กปภ.สาขาที่เป็น Best practice ด้านการจัดการความรู้และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพ่ือร่วมระดมความคิดในการกําหนดทิศทางด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม และ
นําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนฯ โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปของแต่ละกิจกรรม (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข) ดังต่อไปนี้  

 

 



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๑๑ 

๒.๑.๔.๑ การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร กปภ. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้
และสร้างนวัตกรรม   

ที่ปรึกษาฯ ได้ขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของ กปภ. ที่กํากับดูแลงานส่วน
ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการจัดทําแผนฯ โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้นํามาใช้เป็นข้อมูลนําเข้าสําหรับ
นํามาประมวลและวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมภายในของ กปภ. ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้านการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม โดยมีการสัมภาษณ์ในช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
จํานวนผู้บริหารซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าสัมภาษณ์ ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง (ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการ ) และผู้บริหารระดับกลาง 
(ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก ผู้อํานวยการกอง หัวหน้างาน) จํานวนทั้งสิ้น ๒๑ ท่าน ที่กํากับดูแลงานส่วนต่างๆ 
(รายนามผู้ให้การสัมภาษณ์ ดูในภาคผนวก ก.) โดยได้ประสานกับกองบริหารองค์ความรู้ และกองวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือคัดเลือกผู้บริหารที่จะขอเข้าสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากรายชื่อทั้งหมดของผู้บริหารระดับสูงและ
ผู้บริหารระดับกลาง และใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งนี้ เกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือก ได้แก่ ผู้บริหารซึ่งภาระงานที่รับผิดชอบมีความเชื่อมโยงกับกระบวนงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรม และผู้บริหารซึ่งสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะหรือสภาวการณ์ของการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม รวมถึงทิศทางของ กปภ. ในอนาคต 

 
โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ (ดูรายละเอียดการสัมภาษณ์ในภาคผนวก ก.) ดังนี้ 

- ภาพของแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ในอนาคต 
- กระบวนการทํางานของ กปภ. ที่ต้องการให้มีองค์ความรู้และนวัตกรรมเกิดขึ้น เพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่ 

กปภ. เป็นลําดับแรก 
- ความคาดหวังที่จะเห็นบุคลากร กปภ. เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

o ในบทบาทที่เป็นผู้สร้าง และผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้และนวัตกรรม 
o ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆเพ่ือสนับสนุนให้การจัดการความรู้และการสร้าง

นวัตกรรมของ กปภ. เกิดผลเป็นรูปธรรม 
- โครงสร้างพื้นฐาน/ Facility ที่ กปภ. มีอยู่แล้ว ซึ่งเห็นว่าสามารถนํามาสนับสนุนการดําเนินงานด้านการ

จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมได้ 
- เงื่อนไขความสําเร็จ และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

๒.๑.๔.๒ การประชุมระดมความคิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 ประกอบด้วยการประชุมเพ่ือระดมความคิดในการวิเคราะห์องค์กร การกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
แผนงาน และโครงการ จํานวนรวมทั้งสิ้น ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
  



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๑๒ 

๑.) การประชุมระดมความคิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ 
 เพ่ือให้บุคลากร กปภ. ได้มีส่วนร่วมในการทบทวนและกําหนดทิศการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมองค์กร ที่ปรึกษาฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๓ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.) 
 

หัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์องค์กรและกําหนดวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ของการประปาส่วนภูมิภาค 

วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สถานที ่  โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ 
จํานวนผู้เข้าร่วม ๕๕ ท่าน 

 คณะกรรมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของ กปภ. 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 ผู้แทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร กปภ. ได้ร่วมกันรับทราบแนวทางการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของ กปภ. และได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการและทิศทางการ
ดําเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงานและบรรจุเป้าหมายขององค์กร 

กิจกรรม ๑. การนําเสนอภาพรวมโครงการการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ของการประปาส่วนภูมิภาค  
โดย ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  
 รองผู้ว่าการบริหาร 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

 ๒. การบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสําคัญของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”  
โดย   ดร.กนกรส ผลากรกุล  
 ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย: บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 ๓. การแบ่งกลุ่มระดมความคิด (Workshop) เพื่อกําหนดทิศทางการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค  โดยแบ่งเป็น 
 กลุ่มสายงานการผลิต – จ่าย 
 กลุ่มสายงานการบริการ 
 กลุ่มระบบสนับสนุน 

ผลที่ได้รับ  ผลการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT Analysis 
 ความท้าทายด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมที่

เหมาะสมกับบริบทของการประปาส่วนภูมิภาค  
 

  



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๑๓ 

๒.) การประชุมระดมความคิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ 
 เพ่ือให้บุคลากร กปภ. ได้มีส่วนร่วมในการทบทวนและกําหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมขององค์กร ที่ปรึกษาฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ ใน
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.) 
 

หัวข้อเรื่อง การกําหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วน
ภูมิภาค 

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สถานที ่  โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 
จํานวนผู้เข้าร่วม ๕๖ ท่าน ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะทํางานฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 คณะทํางานย่อยเพื่อพัฒนานวัตกรรมของ กปภ. 
 คณะทํางานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 
 คณะทํางานพิจารณาผลงานท่ีเสนอขอทุนวิจัยและรางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
 คณะทํางานพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ 
 ผู้แทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร กปภ. ได้มีส่วนร่วมในการกําหนดกลยุทธ์การจัดทําแผนการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาคที่เหมาะสมกับบริบทของการ
ประปาส่วนภูมิภาค ผ่านการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วม 

กิจกรรม ๑. การเสวนาพิเศษเรื่อง “องค์ความรู้และนวัตกรรมนําองค์กรอย่างไรให้อยู่รอด”   
 องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่สําคัญของหน่วยงาน 
 การบริหารจัดการความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม 
 การชนะอุปสรรคด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจ 
โดย นายชาญณรงค์ สอนดิษฐ์   ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 นายบัณฑิต แก้วพุกัม  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์  
 บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด 
ดําเนินการเสวนา โดย  นางสาวอัปสร เสถียรทิพย์ ผู้อํานวยการกองสื่อสารภายใน วว. 

 ๒. การแบ่งกลุ่มระดมความคิด (Workshop) เพื่อกําหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค โดยแบ่งเป็น 
 กลุ่มสายงานการผลิต – จ่าย 
 กลุ่มสายงานการบริการ 
 กลุ่มระบบสนับสนุน 

ผลที่ได้รับ  ROAD MAP ของการพัฒนาด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องตาม

บริบท ของ กปภ.  
 

  



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๑๔ 

๓.) การประชุมระดมความคิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ 
 เพ่ือให้บุคลากร กปภ. ได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์กร ที่ปรึกษาฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.) 
 

หัวข้อเรื่อง การกําหนดแผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สถานที ่  โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 
จํานวนผู้เข้าร่วม ๕๕ ท่าน ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะทํางานฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 คณะทํางานย่อยเพื่อพัฒนานวัตกรรมของ กปภ. 
 คณะทํางานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 
 คณะทํางานพิจารณาผลงานท่ีเสนอขอทุนวิจัยและรางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
 คณะทํางานพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ 
 ผู้แทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร กปภ. ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และร่วมกันกําหนดแผนงาน ตัวช้ีวัด
ของแผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ตลอดจน
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. เพื่อให้
สอดคล้องตามบริบท ของ กปภ. 

กิจกรรม ๑. การบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรม การมุ่งเน้นบุคลากร 
จะเช่ือมโยงได้ ต้องทําอย่างไร: ตามข้อกําหนดของเกณฑ์การประเมิน SEPA”  
โดย  ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี   
 ผู้เช่ียวชาญอาวุโสด้านแผนวิจัยและการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

 ๒. การบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการทํางานหลักของ
องค์กร”  
โดย  ดร.สุวิทย์  อัจริยะเมต   
 รักษาการผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบงาน 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

 ๓. การแบ่งกลุ่มระดมความคิด (Workshop) เพื่อกําหนดแผนงานและแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 
โดยแบ่งเป็น 
 กลุ่มสายงานการผลิต – จ่าย 
 กลุ่มสายงานการบริการ 
 กลุ่มระบบสนับสนุน 

ผลที่ได้รับ  แผนงานโครงการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้อง
ตามบริบท ของ กปภ.  

 องค์ความรู้สําคัญที่ กปภ. ควรมีเพื่อสนับสนุนนโยบายที่สําคัญขององค์กร 
 

  



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๑๕ 

๒.๑.๔.๓ การ Site Visit สาขาที่เป็น best practice ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
การ Site Visit สาขาที่เป็น best practice ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจ

ข้อมูลด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมใน กปภ.สาขาที่อยู่ในส่วนภูมิภาค โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน ๒ สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาเพชรบุรี (Site visit ในวันที่ ๒ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) และ กปภ.สาขาหาดใหญ่ (Site visit ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ทั้งนี้ เกณฑ์
ในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ เป็นสาขาท่ีเป็นตัวอย่างที่ดี (Best practice) ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม การ
เป็นต้นแบบในการนํานวัตกรรมหรือเครื่องมือด้านการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการทํางาน การได้รับ
รางวัลด้านนวัตกรรมของหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งทําให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะหรือสภาวการณ์ของการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. (ดูรายละเอียดการ Site visit ในภาคผนวก ข.) 

จากการพิจารณาผลและแผนการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่
ผ่านมาของ กปภ. จากข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การประชุมระดมความคิด และการ Site visit 
พบว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่ กปภ. ต้องพัฒนาแนวทาง กลไก และเครื่องมือเพ่ือช่วยขับเคลื่อนงานด้านการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรม โดยสามารถกําหนดแนวทางเบื้องต้นของการพัฒนางานด้านการจัดการความรู้
และสร้างนวัตกรรมทีข่อง กปภ. เพ่ือปิดช่องว่าง (Gap) ในเรื่องต่อไปนี้ 

 
๑. แม้ว่า กปภ. มีการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ในฐานข้อมูลกลาง (KM PWA) ที่แยกตาม ๑๑ 

กระบวนงานที่สําคัญของ กปภ. แต่เพ่ือให้องค์ความรู้สามารถตอบสนองนโยบายและภารกิจองค์กร จําเป็นที่ 
กปภ. ต้องกําหนดองค์ความรู้ที่สําคัญต่อการดําเนินงานในอนาคต แล้วดําเนินการผ่านกลไกการจัดการความรู้ 
รวมทั้งบุคลากร เพ่ือนําองค์ความรู้ไปใช้สร้างนวัตกรรม เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ หรือเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เพ่ิมคุณค่าให้แก่ลูกค้าและองค์กร   ตลอดจนควรมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในขั้นตอนต่างๆ อาทิ 
การจัดเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้ การเข้าถึงความรู้ที่จัดเก็บ การนําความรู้ที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ ให้แก่
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
๒. แม้ว่า กปภ. มีโครงสร้างหน่วยงานและคณะทํางานที่มารองรับการดําเนินงานด้านจัดการความรู้

และการสร้างนวัตกรรม อย่างไรก็ตามพบว่าการดําเนินงานของหน่วยงานภายในต่างๆ ยังไม่มีแนวทางในการที่
จะประสานการทํางานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ด้านการจัดการความรู้ การวิจัยพัฒนา 
และการต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ให้องค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีแนวทางที่ทํา
ให้หน่วยงานต่างๆ ทํางานประสานเชื่อมต่อ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้  และขยายผลไปสู่การสร้างนวัตกรรม จน
เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ทั่วถึงทั้งองค์กร 

 
๓. แม้ว่า กปภ. มีกิจกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศให้แก่บุคลากร แต่ยังจําเป็นต้องมีแนวทางที่เป็น

ระบบทีก่ระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสําคัญและรับทราบประโยชน์ของการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้การจัดการ
ความรู้เป็นส่วนหนึ่งการปฏิบัติงาน สร้างแนวคิดการแบ่งปัน ถ่ายทอด ปรับปรุง และการให้กลับคืน ควบคู่กับ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีพ้ืนฐานและศักยภาพในการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
 



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๑๖ 

๒.๒. การวิเคราะห์ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ นโยบายที่สําคัญ ตามบทบาทหน้าที่ของ กปภ.  
 
เนื่องจาก กปภ. เป็นองค์กรที่ครอบคลุมการดําเนินงานด้านกิจการประปาตลอดห่วงโซ่คุณ ดังนั้นใน

การดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายองค์กรที่ตั้งไว้ จําเป็นต้องอาศัยยุทธศาสตร์และแผนแม่บทที่สําคัญใน
หลายด้านๆ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการกําหนดทิศทางการทํางานขององค์กร  

จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่การจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. นั้น ต้อง
ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆของ กปภ. ที่ผ่านมาและในอนาคต ผ่านข้อมูลยุทธศาสตร์และแผน
แม่บทต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือช่วยในการกําหนดกรอบแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมให้สามารถ
สนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานตลอดจนพัฒนาการปฏิบัติงานของ กปภ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์และเป็นไปตามแผนแม่บทต่างๆที่ได้กําหนดไว้ ตลอดจนมีแนวทางให้การปฏิบัติงานต่างๆของ 
กปภ. ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมได้ด้วยเช่นกัน 

สําหรับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่สําคัญตามบทบาทหน้าที่ของ กปภ. ที่นํามาวิเคราะห์ 
ประกอบด้วยแผนและนโยบายหลักทีส่ําคัญ ประกอบด้วย 

- แผนยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. (ฉบับที่ ๓) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับเพ่ิมเติม) 
- แผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
- นโยบายสําคัญ ได้แก่ WARNS  ๒P๑M  PWA ๔.๐  
- ยุทธศาสตร์สําคัญ ได้แก่ WSP (Water Safety Plan), DSM (Demand Side Management), 

SWM (Smart Water Management), การจัดการน้ําสูญเสียตามหลัก IWA (International 
Water Association) 

- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
- แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

๒.๒.๑ แผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. (ฉบับที่ ๓) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับเพิ่มเติม) 
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มีภารกิจในการให้บริการน้ําประปา มีพ้ืนที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ยกเว้น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ) มีการประปาส่วนภูมิภาคเขต (กปภ.ข.) ในสังกัด 
จํานวน ๑๐ แห่ง ที่กํากับดูแลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา (กปภ.สาขา) จํานวน ๒๓๔ แห่งทั่วประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน์ของ กปภ. ที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) อันเป็นแผนหลักที่ใช้
ในการขับเคลื่อนองค์กร คือ “ผู้ใช้น้ําประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers are delighted 
with water quality and excellent services)” ซึ่งสื่อให้เห็นว่า กปภ. กําหนดบทบาทหน้าที่สําคัญในการ
เป็นองค์กรสําคัญของประเทศที่สร้างความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการน้ํา อันเป็นระบบสาธารณูปโภคที่เป็น
ปัจจัยสี่ซึ่งมีความจําเป็นสูงสุดในการดํารงชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาค  

 
โดยได้กําหนดพันธกิจหลักของการประปาส่วนภูมิภาคไว้ ๕ ประการ เพ่ือสะท้อนว่า กปภ. เป็น

หน่วยงานที่ให้บริการน้ําประปาตามนโยบายของรัฐบาล และสุขอนามัยของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนี้ 
๑.) ผลิตจ่ายน้ําที่มีคุณภาพ 
๒.) พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ําให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๑๗ 

๓.) เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
๔.) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
๕.) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กร 
 
สําหรับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (แผนยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. (ฉบับที่ ๓) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔ (ฉบับเพ่ิมเติม) ได้จัดทําโดยได้มีการศึกษารัฐธรรมนูญ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย เพ่ือกําหนด
ทิศทางของ กปภ. ให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ  

อีกท้ังยังได้มีการเพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนภารกิจ
ต่างๆ ของ กปภ. สอดคล้องกับยุค Thailand ๔.๐ และมุ่งมั่นในการก้าวเข้าสู่ยุค PWA ๔.๐ เพ่ือรองรับการ
พัฒนาประเทศภายใต้นโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นประชาชนต้องมา เป็นลําดับสําคัญ โดยแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการนั้นมีประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรม ซึ่งกําหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ว่าด้วยประเด็นสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐ และแผน DE โดยมุ่งเน้นให้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานให้ 
รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วย
ในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กร 

ด้วยเหตุนี้เอง กปภ. เล็งเห็นว่าการจะขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้กําหนดไว้ จําเป็นต้องให้
ความสําคัญกับบุคลากร การเรียนรู้ เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาองค์กร สะท้อนจากการกําหนด ประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา มุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะความสามารถรองรับยุทธศาสตร์ชาติ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ รวมทั้งการสร้างภาวะผู้นํา เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยในปัจจุบัน กปภ. มีแผนด้าน
การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมระยะยาว (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) และแผนงานจัดการองค์ความรู้
ประจําปี ในการรองรับ 

สําหรับการขับเคลื่อนสู่ Government Open Data ซึ่งเป็นการแบ่งปันข้อมูลและสารสนเทศและ
เปิดเผยให้สาธารณะให้ใช้ร่วมกันเพ่ือให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรม ในส่วนประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการจัดเก็บ สืบค้นความรู้และการสร้างนวัตกรรมนั้น กปภ. มีแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและภูมิสารสนเทศของ กปภ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่ได้พิจารณาตามกรอบแนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังได้กําหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์
องค์กรของ กปภ. ด้านบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน ด้าน
กระบวนการผลิตจ่าย บริหารงาน และบริการ 

โดยสามารถสรุปยุทธศาสตร์ และแผนงานตามที่กําหนดไว้ใน แผนยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. 
(ฉบับที่ ๓) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับเพ่ิมเติม) ที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถสนับสนุนการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ได้ดังแสดงในตารางที่ ๒.๒ ดังนี้ 

 
 



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๑๘ 

ตารางที่ ๒.๒ ยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. (ฉบับที่ ๓) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับเพ่ิมเติม) 
 ที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

ยทุธศาสตรอ์งคก์ร ของ กปภ. (ฉบบัที่ ๓)  
ป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

(ฉบบัเพิม่เตมิ) 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ แผนงานทีส่าํคญั 

ยุทธศาสตร์ด้านการเรยีนรู ้
และพัฒนา 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นลูกค้า และคณุภาพงาน 

- แผนงานจัดการองค์ความรู ้
- แผนด้านการวิจัย พัฒนา 

และสร้างนวัตกรรมระยะยาว 
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 บริหารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดําเนนิงาน
ด้านกระบวนการผลิตจา่ย บริหารงาน 

และบริการ 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและภมูิสารสนเทศ

ของ กปภ.  
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 
 
๒.๒.๒ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เป็นการถ่ายทอดความเชื่อมโยงจากแผน
ยุทธศาสตร์องค์กร เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของ กปภ. ในส่วนของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๖๐ พบว่ามีการกําหนดแผนงาน-โครงการที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
ดังแสดงในตารางที่ ๒.๓ 
 
ตารางที่ ๒.๓ แผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

ป ี
งบประมาณ 

ยทุธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
(ลา้นบาท) 

ตวัชีว้ดั 

พ.ศ. ๒๕๕๗ พัฒนาการเรียนรู้ทั่ว
ทั้งองค์กร 

- ไม่ปรากฏแผนงานที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาองค์ความรู้และนวัตกรรม - 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พัฒนาการเรียนรู้ทั่ว
ทั้งองค์กร 

แผนงานที่ ๒๔: 
พัฒนาองค์ความรู้อยา่ง
เป็นระบบ (KM) 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้ ผ่านการจัด
กิจกรรม KM Day 

๒.๐๐ คะแนนประเมิน 
competency  
(เป้าหมาย: ร้อยละ 
๙๐) 

  แผนงานที่ ๒๕:  
คิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรม 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การวิจยั พัฒนา และสร้าง
นวัตกรรม 

๓.๐๐  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

แผนปฏิบัติการที่ ๑๖:  
พัฒนาองค์ความรู้อยา่ง
เป็นระบบ (KM) 

พัฒนาองค์ความรู้อยา่งเป็น
ระบบ (KM) 

๙.๖๐ โครงการที่
ดําเนินการแล้วเสร็จ 
๒ โครงการ 

 ส่งเสริม/สนับสนุนการวิจัย 
พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 

๓.๐๐  

พ.ศ. ๒๕๖๐ เสริมสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้  มุ่งเน้น
ลูกค้าและคุณภาพ
งาน 

แผนงานที่ ๒-๑:  
จัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge 
management: KM) 

โครงการจัดการองค์ความรู้ 
ระบบงานหลักที่สําคัญ 

๒.๐๐ จํานวนองค์ความรู้ที่
สามารถนําไปปรับ
ปรับปรุงการใช้
บริการหรือคุณภาพ
งาน จํานวน ๒ องค์
ความรู้ 

  แผนงานที่ ๒-๒:  โครงการเพื่อการวจิัยและ ๔.๐๐ จํานวนผลงาน



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๑๙ 

ป ี
งบประมาณ 

ยทุธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
(ลา้นบาท) 

ตวัชีว้ดั 

วิจัยพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรม 

สร้างนวัตกรรม 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านการผลิต-จ่ายน้าํ 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านการให้บริการ 
- เพื่อพัฒนาระบบ

สนับสนุนการวิจยั 

นวัตกรรมที่นํามาใช้
ในองค์การ จํานวน 
๒ แผนงาน 

 
จากตารางที่ ๒.๓ พบว่าในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ กปภ. เริ่มให้ความสําคัญกับกระบวนการ

จัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม สะท้อนจากการกําหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร และได้มีการกําหนดแผนงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนั้น
เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามพบว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้านจัดการความรู้ และการสร้าง
นวัตกรรม ถูกกําหนดไว้แยกจากกัน และไม่ได้กําหนดให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างโครงการ  

 
๒.๒.๓ นโยบายสําคัญ ได้แก่ WARNS ๒P๑M PWA ๔.๐  

นโยบายสําคัญ ที่เป็นแนวทางการทํางานให้แก่บุคลากร กปภ. ประกอบด้วยนโยบาย WARNS,       
๒P๑M, และ PWA ๔.๐ โดยมีคําอธิบาย ตามท่ีได้ปรากฏตามสื่อต่างๆ ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๒.๔ นโยบายสําคัญของ กปภ. 

นโยบาย คาํอธบิาย 
WARNS ๕ กลยุทธ์ สู่ความสําเร็จ ประกอบด้วย 

๑. “W” : Water Coverage การขยายพื้นท่ีจ่ายน้ํา 
๒. “A” : Available Water Storage ปริมาณน้ําดิบสํารอง 
๓. “R” : Risk Management การบริหารความเสี่ยง 
๔. “N” : Non-Revenue Water การลดน้ําสูญเสีย 
๕. “S” : Smart Water Management การบริหารจัดการน้ําด้วยกึ๋น 

๒P๑M ประกอบด้วย  
Performance: ผลงานที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ แก่ กปภ. 
Potential : ศักยภาพที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น  
Mind Set : กรอบความคิด ที่เป็นทัศนคติเชิงบวก  

PWA ๔.๐ การเป็น กปภ. ยุคใหม่ที่ให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาองค์กร สร้าง
ความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 

 
ในภาพรวมนโยบายดังกล่าวข้างต้น มุ่งเน้นให้ กปภ. ดูแลประชาชนให้มีน้ําสะอาดใช้อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอควบคู่กับการจัดหาแหล่งน้ําดิบสร้างความยั่งยืน เร่งบริหารจัดการน้ําสูญเสีย พร้อมสร้าง กปภ . ๔.๐ 
รองรับการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายรัฐบาล และก้าวสู่การเป็น Smart Water Management โดยถอด
ออกมาเป็นภารกิจสําคัญ ๕ ด้าน ดังนี้      

             



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๒๐ 

๑) ประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ความช่วยเหลือดูแล
ประชาชนโดยไม่มีความเหลื่อมล้ํา ควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นพัฒนาการบริการประชาชนในพ้ืนที่ให้บริการของ 
กปภ. อย่างเต็มความสามารถ  

๒) การบริหารจัดการน้ําดิบ โดยการสํารวจปริมาณน้ํา โดยคํานึงถึงฤดูกาล พร้อมนําข้อมูลมา
วางแผนวิเคราะห์ปริมาณน้ําที่จําเป็นต้องใช้ ปริมาณน้ําสํารองและการจัดหาแหล่งน้ําของตนเองบางส่วนเพ่ือ
ให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องแม้ในยามขาดแคลน  

๓) การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย เป็นเรื่องสําคัญที่ไม่อาจละเลย จึงต้องเร่งบริหารจัดการให้ตัวเลข
ลดลง (ปัจจุบัน ปริมาณน้ําสูญเสียของ กปภ. อยู่ที่ประมาณ ๒๗%) รวมถึงการหาวิธีอ่ืนๆ ที่จะเป็นไปได้
ทั้งหมด  

๔) ให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาองค์กร สร้างความพร้อมรองรับการพัฒนา
ประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐ คือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือสร้าง
รากฐานความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  

๕) กปภ. จะเป็น Smart Water Management (SWM) โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้าง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและนํานวัตกรรมเข้ามาช่วยผลักดันการบริหารองค์กรในด้านต่าง ๆ  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่านโยบายสําคัญที่เป็นแนวทางการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆข้างต้น ได้ระบุอย่าง
ชัดเจนแล้วว่าจําเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยสนับสนุน เพ่ือให้
เกิดการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
 
๒.๒.๔ ยุทธศาสตร์สําคัญ  

กปภ. มียุทธศาสตร์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการผลิต-จ่าย น้ําประปา ประกอบด้วย WSP (Water Safety 
Plan), DSM (Demand Side Management), SWM (Smart Water Management) และการจัดการน้ําสูญเสีย
ตามหลัก IWA (International Water Association) 

โดยยุทธศาสตร์แต่ละด้านได้กล่าวถึงความสําคัญในการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมเข้ามาช่วย
สนับสนุนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
๒.๒.๔.๑ WSP (Water Safety Plan) 

Water Safety Plan : WSP เป็นแนวทางเพ่ือการจัดการคุณภาพน้ําดื่มที่ปลอดภัยขององค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ซึ่งได้ให้ความสําคัญในกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ
การผลิตน้ําประปาให้ได้มาตรฐานอย่างเข้มงวด และมีความปลอดภัยด้านสุขภาพ  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจ 
ด้านความสะอาดและปลอดภัยของน้ํา โดยให้ความสําคัญในการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับแหลงน้ําดิบ 
ตั้งแต่ต้นน้ํา การผลิตน้ํา ไปจนส่งถึงมือผู้บริโภค โดยเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทุกขั้นตอน 
โดยมีคู่มือการดําเนินงาน Water Safety Plan Manual ซึ่ง กปภ. ไดน้ํามาใช้เป็นแนวทางการดําเนินการด้าน 
WSP ขององค์กร ในรูปแบบคู่มือระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กปภ. ได้กําหนดยุทธศาสตร์ด้าน WSP ภายใต้แผนแม่บทโครงการจัดการน้ําสะอาด (Water Safety 
Plans : WSP) ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไว้ดังนี้ 

 



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๒๑ 

 
ที่มา: แผนแม่บทโครงการจัดการน้ําสะอาด (Water Safety Plans : WSP) ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 
จากยุทธศาสตร์ WSP ของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สะท้อนได้ว่า กปภ. ได้ให้ความสําคัญในการ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้าน WSP ขององค์กร ผ่านการสร้างองค์ความรู้และ
จิตสํานึกด้าน WSP ในทุกภาคส่วน การพัฒนาระบบฐานข้อมูล KM WSP รวมถึงการนําหลักการ best 
practice มาช่วยในการขยายผลแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี เพ่ือเป็นต้นแบบการขยายผลองค์ความรู้ของ
องค์กร ทั้งนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะได้รับบริการน้ําประปาว่ามีขั้นตอนจัดการคุณภาพและ
ความสม่ําเสมอของน้ํา ตั้งแต่ต้นน้ํากระบวนการผลิตน้ํา ไปจนน้ําประปาที่ส่งไปถึงผู้บริโภค  

 
๒.๒.๔.๒ DSM (Demand Side Management) 

Demand Side Management: DSM คือ แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าซึ่งมีการ
ดําเนินการอย่างแพร่หลายในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน ในกิจการประปาได้นําแนวทาง DSM มาใช้ 
เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ตลอดจนต้นทุนในการผลิตประปาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผนวกกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ทําให้น้ําดิบเริ่มไม่เพียงพอต่อการให้บริการในอนาคต ดังนั้นการจัดการ
น้ําอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะทําให้สามารถลดภาระในการจัดการระบบประปาและ
ลดการใช้ทรัพยากรน้ําได้  

โดย กปภ. ได้กําหนด ยุทธศาสตร์ DSM ของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ภายใต้แผนการบริหาร
จัดการการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ไว้ดังนี้ 

 



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๒๒ 

 
ที่มา: แผนการบริหารจัดการการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 
เช่นเดียวกับ ยุทธศาสตร์ WSP ยุทธศาสตร์ DSM ของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ข้างต้น 

สะท้อนได้ว่าแผนการบริหารจัดการการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ของการ
ประปาส่วนภูมิภาค ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม ผ่านการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูล การประกวดนวัตกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ การฝึกอบรม และการนําหลักการ best practice มา
ช่วยในการขยายผลงาน  
 
๒.๒.๔.๓ SWM (Smart Water Management) 

SWM (Smart Water Management) เป็นระบบเพ่ือบริหารจัดการการผลิต การส่งจ่าย และการใช้
น้ําประปาโดยใช้เทคโนโลยี ICT และระบบควบคุมอัตโนมัติ ในการเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ ควบคุมจัดการ ใน
การตรวจติดตามสถานะของระบบควบคุมการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียน้ํา และ
การสูญเสียพลังงานที่ไม่จําเป็นในระบบ  

โดยปัจจุบัน กปภ. จัดให้เป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญ โดยกําหนดให้ กปภ. เป็น Smart Water 
Management (SWM) ผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและนํานวัตกรรม
เข้ามาช่วยผลักดันการบริหารองค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบการผลิต โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์หลายโซน 
ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่จําเป็นอย่างครบถ้วนและทันเวลา นอกจากนี้ กปภ. ซึ่งขับเคลื่อนโดยคณะทํางานศึกษาและ
พัฒนาระบบ SWM การประหยัดพลังงานและการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ในระบบผลิตน้ําประปา ได้เริ่มทํา
ความร่วมมือกับกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการดําเนินโครงการภายใต้กรอบ
แนวคิด SWM ร่วมกัน เพ่ือการประหยัดพลังงาน เป็นต้น  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนให้ กปภ. นําระบบ SWM เข้ามาใช้เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
จําเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ และนวัตกรรม ทั้งจากภายในและจากพันธมิตรภายนอกมาเป็นฐานสนับสนุนเพ่ือ
ช่วยผลักดันให้บรรลุผลการดําเนินงานที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๒๓ 

๒.๒.๔.๔ การจัดการน้ําสูญเสียตามหลัก IWA (International Water Association) 
International Water Association (IWA) ได้กําหนดกลยุทธ์สําหรับการควบคุมน้ําสูญเสียเชิง

กายภาพ ไว้ ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ (๑) กลยุทธ์การค้นหาท่อที่แตกหรือรั่วให้เร็ว (Active Leakage Control) (๒) กล
ยุทธ์ซ่อมท่อให้เร็วและมีคุณภาพ (Speed and Quality of Repairs) (๓) กลยุทธ์บริหารจัดการแรงดันภายใน
ท่อ (Pressure Management) และ (๔) กลยุทธ์บริหารท่อเดิมและเปลี่ยนท่อใหม่ (Targeted renewal of 
infrastructure) 
 ตามแผนยุทธศาสตร์การประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้กําหนดยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการลดน้ําสูญเสียอย่างเป็นระบบ ไว้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการผลิตจ่ายน้ํา โดยใช้หลัก IWA มาเป็น
แนวทางในการจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบจ่ายน้ําให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนที่เกิดจากน้ําสูญเสีย ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้น้ําประปาไหลแรง และสม่ําเสมอ ภายใต้แผนงานรองรับ ประกอบด้วย 

- แผนงานการจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และ ปรับปรุงเส้นท่อ) 
- แผนงานการจัดการน้ําสูญเสียเชิงพาณิชย์ 
- แผนงานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการน้ําสูญเสีย 
ซึ่งในทุกแผนงานจําเป็นต้องใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยให้บรรลุ

เป้าหมายการดําเนินงาน 
 
๒.๒.๕ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 กปภ. มุ่งสู่การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการกําหนดวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศตามที่ระบุไว้ในแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไว้ว่า “ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ขับเคลื่อนการประปาส่วนภูมิภาค สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง” โดยมีคํา
ขวัญที่ว่า “มุ่งสําเร็จ – มั่นใฝ่รู้ – เพ่ือบริการสารสนเทศ” 
 เพ่ือให้สู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของ กปภ. (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการรองรับไว้ ๔ ด้าน คือ  
 
ตารางที่ ๒.๕ ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของ กปภ.  

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์(ตัวอยา่งแผนงาน/โครงการ) 

๑. ด้านบุคลากรและองค์กรแห่งการเรยีนรู ้
(Personal Capabilities & LO) 

- พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ (ฝึกอบรม) 
- พัฒนาทักษะเฉพาะด้านตามมาตรฐานสากล (รับรองมาตรฐานบุคลากร) 
- สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ (KM online; PWA_MOOC) 
- ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (OSS & 

Freeware) 
๒. ด้านโปรแกรมประยุกต์และบรกิาร
ดิจิทัล (Application & Digital Services) 

- จัดหาระบบงาน เพื่อสนับสนุนการบริการพื้นฐานภายใน (Software, PWA 
Mail, Cloud) 

- จัดหารักษาระบบงาน เพื่อสนับสนุนการบริการดิจิทัลสู่ภายนอก (เว็บไซต์
รวมเขต; PWA portal) 

- จัดหาและบํารุงรักษาระบบเช่ือมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์ (Mobile Apps) 
 



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๒๔ 

ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์(ตัวอยา่งแผนงาน/โครงการ) 
๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคง
ปลอดภัย (Infrastructure & Securities) 

- จัดหาและบํารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย (DC เขต, Cloud 
server, ISO๒๗๐๐๑) 

- จัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณ์เคลื่อนที่/ดิจิทัล (Cloud conference, Infra 
upgrade) 

- เพิ่มเสถียรภาพและความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Backup site, DC 
Insurance, SSO) 

๔. ด้านบรูณาการและช่องทางการ
ให้บริการประชาชน  
(Interoperability & Channel) 

- จัดการข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ ใช้ข้อมูลร่วมกัน 
(GIS, EDM) 

- บูรณาการข้อมูลระหว่างระบบงานและพนักงานเพื่อบริการ/บริหารจัดการ 
(SAP, Smart search) 

- ขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล (เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันกับภายนอก) 
- ขับเคลื่อนสู่ Government Open Data (บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ; 

GISC) 

 
ซึ่งจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนข้างต้น สะท้อนได้ว่า กปภ. 

มีความมุ่งมั่นจะบูรณาการการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาปรับใช้ในองค์กรทั้งระบบ โดยมุ่งส่งเสริมการใช้ 
Open Source Software (OSS) มาใช้ทดแทน 

หากพิจารณากลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ พบว่ามีกําหนดไว้
ชัดเจนในในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านบุคลากรและองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในกลยุทธ์ ๑-๓ การสนับสนุนการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ ซึ่งกําหนดเป้าประสงค์ ผลผลิต และตัวชี้วัด คือ 

 
เป้าประสงค ์: เพ่ิมช่องทาง และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่บุคลากร กปภ. ให้สามารถเข้าถึง

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยสร้างระบบรองรับภายในปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ และบุคลากร กปภ. 

ผลผลิต : มีระบบบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้และการฝึกอบรมออนไลน์ที่มีความ
หลากหลายสําหรับพนักงานของ กปภ. และบุคคลภายนอกที่สนใจ 

ตัวชี้วัด : ๑. จํานวนระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา ๑ ระบบ 
๒. เนื้อหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ปีละ ๕ หลักสูตร 
๓. รัอยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานมากกว่าเท่ากับร้อยละ ๘๐ 

 
ซ่ึงในแผนงานได้กําหนดให้มี โครงการจัดทําระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ออนไลน์ (PWA_MOOC) 

ซึ่งเทคโนโลยี MOOC (Massive Open Online Courseware) นั้น เป็นการพัฒนาต่อยอดระบบ e-Learning 
ให้มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้น หาก กปภ. มีการนําระบบดังกล่าวเข้ามาใช้ในองค์กร จะทําให้ กปภ. มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับบทเรียนและผู้เรียนได้เป็นจํานวนมาก 

 
 
 
 



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๒๕ 

๒.๒.๖ แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) มี

วัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานของการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีบทบาทในการสนับสนุน
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หลักขององค์กรให้ประสบความสําเร็จ ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากร
บุคคลฯ ได้กําหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดความรู้ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๒: เสริมสร้างวัฒนธรรมในการมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ให้ความสําคัญกับการสร้างกลไกในการผลักดัน
การจัดการความรู้ของ กปภ. ให้เป็นไปอย่างมีระบบและยั่งยืน  โดยเริ่มจากการทบทวนขั้นตอนของ
กระบวนการจัดการความรู้และพัฒนาระบบให้มีความเป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นฐานสําคัญในการส่งเสริมให้ กปภ.  
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระยะยาว  

ซ่ึงมีกลยุทธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในการขับเคลื่อน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับการจัดการความรู้ของ กปภ . ให้เป็นไปอย่างมีระบบ และ
เพ่ือใช้ระบบการจัดการความรู้(KM) เป็นฐานในการสร้างความยั่งยืนให้ กปภ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
กําหนดแผนงานและตัวชี้วัดที่ล้อตามกับยุทธศาสตร์องค์กร ดังนี้  
 

ตารางที่ ๒.๖ ยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒: เสริมสร้างวัฒนธรรมในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กร

แห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๔: การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์:  เพ่ือยกระดับการจัดการความรู้ของ กปภ. ให้เป็นไปอย่างมีระบบ 

 เพ่ือใช้ระบบการจัดการความรู้ (KM) เป็นฐานในการสร้างความยั่งยืนให้ 
กปภ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

แผนงาน:  การทบทวนขั้นตอน/กระบวนการการจัดการความรู้ของ กปภ. ทั้งระบบ 
 การสร้างกลไกในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการความรู้ 

ตัวชี้วัดสําคัญ:  จํานวนองค์ความรู้ที่สามารถนําไปใช้ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือ
คุณภาพงาน จํานวน ๒ องค์ความรู้ต่อปี  

 จํานวนนวัตกรรมที่นํามาใช้ปรับปรุงคุณภาพงาน จํานวน ๒ นวัตกรรมต่อปี  
 
 
  



โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๒-๒๖ 

๒.๓ สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในของการประปาส่วนภูมิภาค 
ที่เกี่ยวขอ้งกับการดาํเนนิงานดา้นการจดัการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ กปภ. นโยบายที่สําคัญของ กปภ. และบทบาทหน้าที่ของ 
กปภ. พบว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่ กปภ. ต้องเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมใน
การเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนการดําเนินงานของ กปภ. ทั้งนี้ สามารถกําหนดทิศทางเบื้องต้นของแนวทางการ
จัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนส่งเสริมให้ กปภ. บรรลุเป้าหมายการดําเนินงานได้
ดังต่อไปนี้ 

 
๑.) เพ่ือสร้างศักยภาพการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของ กปภ. อย่างเป็นเลิศ ตาม

วิสัยทัศน์ของ กปภ. ที่ได้กําหนดไว้ จําเป็นที่ต้องสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่สําคัญที่สามารถสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามนโยบายที่สําคัญขององค์กร และรองรับสถานการณ์ในอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงและนําข้อมูลความรู้มาใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ตามนโยบาย PWA ๔.๐ 

 
๒.) เพ่ือให้โครงสร้างการทํางาน (คณะทํางานต่างๆ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีบทบาท

เชื่อมโยงกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมทํางานประสานเชื่อมโยงอย่างเป็น ระบบมากกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน กปภ. จําเป็นต้องพัฒนาแนวทางหรือระบบจัดการและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้าง
องค์ความรู้และนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้องค์กร จนสามารถขยายผลองค์ความรู้ไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างเป็นระบบ 

 
๓.) เพ่ือให้ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จําเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ือให้มีศักยภาพและทักษะใน
การจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม ซึ่งในการดําเนินงานในระยะยาวนั้น จําเป็นที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญและมี
เส้นทางอาชีพสําหรับรองรับงานความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาอาชีพให้
บุคลากร 

 
๔.) เพ่ือเพ่ิมอัตราเร่งในการยกระดับการสร้างองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมจําเป็นอย่างยิ่งที่ 

กปภ. ต้องมีแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายความรู้ และพัฒนานวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก และเป็น
ช่องทางหนึ่งเพ่ือให้ กปภ. ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสภาพแวดล้อม
ภายนอก เพื่อให้ กปภ. มีฐานความรู้รอบด้านสําหรับพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบท Thailand ๔.๐ 
 

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความและการ
สร้างนวัตกรรมของ กปภ. จะนําไปใช้เป็นข้อมูลนําเข้าในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ด้านการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรม เพ่ือนําไปสู่การกําหนดแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
ให้สอดรับกับภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่สําคัญของ  กปภ. ต่อไป 
 

************************************* 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓-๑ 

บทที ่๓ 

การประเมนิสภาพแวดลอ้มภายนอกการประปาสว่นภมูภิาค 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานดา้นการจัดการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรม 

 
การก าหนดแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่จะด าเนินการในอนาคต นอกจากต้อง

ท าความเข้าใจบริบทองค์กรที่ส าคัญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการด าเนินงาน แผนแม่บท
ต่างๆที่ส าคัญ ตลอดจนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ดังแสดงในบท
วิเคราะห์ที่ผ่านมา ยังจ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องและความเชื่อมโยงกับแผนและนโยบายของชาติที่
ส าคัญ ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ (Scenario) ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ประปา และการศึกษาข้อมูลคู่เทียบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้
เพ่ือให้แนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ . ที่จะด าเนินการในอนาคต สามารถ
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายระดับชาติที่ส าคัญ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากล 

 
โดยมีแผนและนโยบายของชาติส าคัญ ที่ได้น ามาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   
- ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   
- นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔)  
- แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ 
- แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- การศึกษาแนวทาง WSP (Water Safety Plan), DSM (Demand Side Management), SWM (Smart 

Water Management), การจัดการน้ าสูญเสียตามหลัก IWA (International Water Association) 
ของหน่วยงานภายนอก 

- การศึกษาแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล 
o การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
o บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
o บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
o Public Utility Board (PUB) ประเทศสิงคโปร์ 
o Japan water research center (JWRC) ประเทศญี่ปุุน 
o บริษัท ดูปองท์ จ ากัด 

 
๓.๑  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 
๔.๐ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” 

 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓-๒ 

 ซึ่งแผนฯ ๑๒ ได้มุ่งเน้นเรื่องการน าผลงานวิจัยให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ใช้ได้จริงในองค์กร เช่น 
ลดค่าใช้จ่าย ลดการน าเข้าเทคโนโลยี และสร้างรายได้จากการน าผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงธุรกิจ รวมทั้งให้
ความส าคัญในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกับภารกิจงานของ กปภ. 
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ พบว่า มีประเด็น ๒ ยุทธศาสตร์หลัก 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ กปภ. และควรน าไปพิจารณาประกอบเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ในอนาคต ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๓.๑ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   

ยทุธศาสตร ์
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   

เปาูหมายของยทุธศาสตร ์
 

แนวทางการจดัการความรูแ้ละ
สรา้งนวตักรรมที ่กปภ.  

ควรด าเนนิการ 
ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔:  
การเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

สร้างความมั่นคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าทั้งน้ าผิวดิน และน้ า ใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ  
บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุล
ระหว่างความต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรม กับปริมาณน้ า
ต้นทุน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลด
จ านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาดแคลน
น้ า  ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาค
การผลิตและการบริโภค ปูองกันและลดความเสียหาย
จากอุทกภัยและภัยแล้ง 

การมีองค์ความรู้   ผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า เพื่อสร้าง
ความมั่นคงด้านน้ า และท าให้เกิด
การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประโยชน์สูงสุด  

ยุทธศาสตร์ที่ ๘:  
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เ ท ค โ น โ ล ยี  วิ จั ย  แ ล ะ
นวัตกรรม 

ให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งใน
ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือ
ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัย
และการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

เน้นการจัดการองค์ความรู้ ใน
องค์กรไปเช่ือมต่อหรือผลักดันให้
เกิดเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า
และเป็นประโยชน์ โดยการน าองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่ได้ไปเพิ่ม
มูลค่าหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กร
หรือสู่เชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดการ
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย โดยมุ่งเน้น
การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ที่มา:  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ กปภ. สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และมีส่วนช่วยให้เกิดการขับเคลื่อน
ประเทศ จึงควรมุ่งเน้นในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 
๑.) การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการตลอดห่วงโซ่คุณค่าการประปาที่ให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนฯ ๑๒ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือผลงานวิจัยที่ช่วย
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริการของการประปา ให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานยิ่งขึ้น   



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓-๓ 

๒.) การขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างคุณค่าต่อสังคมด้วยองค์ความรู้ ผลการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมจะสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนฯ ๑๒ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่
นอกจากให้สามารถตอบสนองต่อการด าเนินงานของ กปภ. ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแล้ว นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมานั้น ควรสามารถขยายผลต่อให้เกิดการน าไปใช้ในภาคธุรกิจ 
สังคม และการบริการด้านอื่นๆ  

๓.) พัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการสร้างและขยายเครือข่ายการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมร่วมกัน ให้สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๘ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับการด าเนินงานและบุคลากรด้านการวิจัยต่อไป   

๔.) การสร้างระบบบริหารจัดการและปัจจัยเกื้อหนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาระบบ ระเบียบ และวิธีการด าเนินงานให้สามารถสนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
๓.๒ ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   

ส าหรับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งจัดท าโดย
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยของชาติให้มีและเกิดการน างานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์อย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ดังนี้ 

“ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมีการน าองค์
ความรู้ และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านสังคมและเศรษฐกิจและมีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่าง
ยั่งยืน” 

นอกจากนี้ เปูาหมายของยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ได้มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างและใช้ประโยชน์
งานวิจัย ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมให้มากขึ้น โดยสนับสนุนให้ทุกองค์กร
ด าเนินการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ในการแก้ปัญหาและสามารถน าไปใช้ได้จริง ลด
การน าเข้าเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้สามารถเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือ ใช้งานวิจัยในการ
ขับเคลื่อนประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้พบว่า มีประเด็นหลักซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กปภ. และต้องน าไปพิจารณาประกอบเพ่ือก าหนดแนวทางการวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรมของ กปภ. ในอนาคต ดังแสดงในตารางที ่๓.๒ 

จากตารางที่ ๓.๒ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ . 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แนวทางที่ กปภ. ควรค านึงถึงเมื่อ
ต้องก าหนดทิศทางด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมจึงควรมุ่งเน้นในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๑.) การสร้างระบบจัดการและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการจัดหาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมอย่าง
เป็นระบบ และขับเคลื่อนให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  
 ๒.) การสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างองค์ความรู้ การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับ กปภ. ผ่านการบูรณการทั้งในหน่วยงานและ/หรือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งสร้างเครือข่ายไปยังองค์กร
หรือหน่วยงานวิจัยที่คาดว่าจะส่วนสนับสนุนงานของ กปภ. เพ่ือสร้างเครือข่าย ให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน 
 ๓.) การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา การจัดการความรู้ และการสร้างนวัต
กรรรม เพ่ือเป็นฐานให้เกิดการบูรณการภายในองค์กร สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้
และนวัตกรรม ตลอดจนเป็นการช่วยผลักดันและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึน  



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓-๔ 

ตารางที่ ๓.๒ ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
ยทุธศาสตรก์ารวจิยัฯ  

ฉบบัที่ ๙ 
เปาูหมายของยทุธศาสตร ์

 
แนวทางการจดัการความรู ้
และสรา้งนวตักรรมที ่กปภ. 

ควรด าเนนิการ 
ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒: 
เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เพื่ อ ให้ บ ร ร ลุ เ ปู า หม า ยแ ล ะ
สนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนและ
มุ่ ง เ น้ นตามยุ ท ธศ าสตร์ แ ล ะ
แผนพัฒนาประเทศ และภารกิจ
ของหน่วยงานโดยรัฐลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากการวิจัยซึ่ง
ครอบคลุมถึง การวิจัยพื้นฐาน การวิจัย
และพัฒนา และการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
ประจ า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาค
การศึกษา ภาคสังคม/ ชุมชุน และเพิ่มการ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ
อย่างต่อเนื่อง 

จัดท ายุทธศาสตร์และแผนการวิจัยและ
พัฒนาและจัดสรรงบประมาณการวิจัยของ
หน่วยงาน โดยมุ่ ง เปู าสนองตอบต่อ
เปูาหมายการพัฒนาประเทศ เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นสังคมนวัตกรรมบน
ฐานความรู้ด้านการวิจัย และเป็นประเทศ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔: 
ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการน า
กระบวนการวิจัย ผลวิจัย องค์
ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
โดยความร่วมมือของภาคส่วน
ต่างๆ 

ผลักดันให้ทุกภาคส่วนน าผลงานวิจัย องค์
ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจาก
ง า น วิ จั ย ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ด้ า น
อุตสาหกรรม/พาณิชย์  สั งคม/ชุมชน 
วิชาการ และนโยบาย 
 

การก าหนดนโยบายการใช้ประโยชน์จาก 
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมและตรงตาม
ความต้องการที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๖: 
เพิ่มจ านวนและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน ให้มี
จ านวนและคุณภาพมากขึ้น 

มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มี
คุณภาพในจ านวนเพี ย งพอ  รวมถึ ง
เสริ มสร้ า งสมรรถนะและสนับสนุ น
บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการสร้างองค์
ความรู้ งานวิจัยและการใช้ประโยชน์ในวง
กว้าง อีกทั้งพัฒนาศักยภาพ ด้านการคิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูล เพื่อเป็นฐานการสร้างบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๗: 
พัฒนาความร่วมมือของเครือข่าย
วิ จั ย ในประ เทศและระหว่ า ง
ประเทศ 

สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
ใ น รู ป แ บ บ หุ้ น ส่ ว น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
(Collaborative Partnership)ระหว่าง
เครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับ ทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ 

สร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ และ
ภาคท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ การวิจัย การ
บริหารจัดการและการสนับสนุนวิจัย 
รวมทั้ งมี ความร่ วมมื ออย่ างต่อ เนื่ อ ง
ระหว่างเครือข่ายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

ที่มา : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

  



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓-๕ 

๓.๓ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)  
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาและสร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพ ยืดหยุ่น มีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก พร้อมทั้งการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ความมั่นคงทางพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน โดยเน้น
การบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัย
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีประเด็นวิสัยทัศน์ ที่
ก าหนดไว้ คือ “นวัตกรรมสีเขียวเพ่ือสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” 

นอกจากนี้ เปูาหมายหลักของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
ยังมุ่งเน้นให้แต่ละองค์กรมีการวิจัยเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์กรบน
ฐานความรู้ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม อย่างสมดุลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ จากต่างประเทศ 
โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัยและพัฒนา เป็นระบบภูมิคุ้มกัน และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร  

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
แผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ 
กปภ. และควรน าไปพิจารณาประกอบเพื่อก าหนดแนวทางการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ใน
อนาคต ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๓.๓ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑   

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)  
นโยบายและแผน 
วทน. ฉบบัที่ ๑ 

เปาูหมาย แนวทางการจดัการความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที ่
กปภ. ควรด าเนนิการ 

ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ๔: 
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศด้วย วทน.  

การพัฒนาก าลังคน ยกระดับ
สมรรถภาพและเพิ่มขดี
ความสามารถ ทางวิชาชีพ ทักษะ 
และองค์ความรู้ก าลังคน วทน. 

พัฒนาก าลังคนของ กปภ. ให้มีศักยภาพด้าน วทน. 
เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและการบริการใหม่ เพื่อให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการมีองค์ความรู้ มี
ความเช่ียวชาญ มีการน า วทน. มาใช้ในองค์กร 
และสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย
และพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ ๕: 
การส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและปัจจยัเอื้อต่อ
การพัฒนา วทน. ของ
ประเทศ 

การสร้างความเข้มแข็งของ
โครงสร้างพื้นฐาน วทน.  และ
สนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อตอ่
การพัฒนา วทน. 

สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การสร้าง
องค์ ค วาม รู้ ที่ ส า คัญด้ านวิ ทยาศ าสตร์ แล ะ
เทคโนโลยี เพื่อน าองค์ความรู้ไปผลักดันให้เกิดการ
วิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมใน กปภ. 
รวมทั้งการการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่ส าคัญของ
การประปาในรูปแบบของ e-Information  เพื่อ
เผยแพร่และให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและต่อ
ประเทศ 

ที่มา : นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)  

 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓-๖ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมของ กปภ. ในอนาคตสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๖๔) และใช้
เป็นเครื่องมือในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ กปภ. ต้องก าหนดทิศ
ทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๑.) การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ที่มุ่งเน้นให้องค์กรที่ต้องการเป็นผู้น าจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะและความสามารถของ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือรองรับต่อการการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สภาวะแวดล้อม 
และข้อจ ากัดต่างๆที่ก าลังจะเกิดขึ้น น ามาแก้ปัญหา สร้างโอกาสในการแข่งขันและเกิดความยั่ งยืนของ กปภ.
ต่อไป 
 ๒.) การสร้างระบบจัดการและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา และการ
สร้างนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ที่มุ่งเน้นการสร้างกลไกในการสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาให้สะดวกและคล่องตัวเพ่ิมมากขึ้น และน าข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์มาบูรณาการเพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานใช้ในการตัดสินใจ และบ่งบอกความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงานของ กปภ.  
 

๓.๔ แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ 
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน คือ    

๑) ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ ๒) บริหารแผนการลงทุนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ๓ ) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว 
๔) สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐ และแผน DE และ ๕) 
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม  

ประเด็นของแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ ที่มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรม คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐ และแผน DE ซึ่งแผนยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. (ฉบับที่ ๓) ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับเพ่ิมเติม) ได้น ามาใช้เป็นเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้ กปภ. มีการ
พัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กร 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ข้างต้น สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลน าเข้าในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓-๗ 

ตารางที่ ๓.๔ แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ (ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สนับสนุนการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐ และแผน DE)  

แผนยทุธศาสตรร์ฐัวสิาหกจิ สาขาสาธารณปูการ 
(ยทุธศาสตรท์ี ่๔) 

แนวทางการจดัการความรูแ้ละสรา้งนวตักรรม 
ที่ กปภ. ควรด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 

รัฐวิสาหกิจมีแผนรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง (Disruptive technology) รวมถึงการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกีย่วข้องมาใช้ประโยชน์ใน
การผลิตและการบริการทั้งในเชิงรกุและเชิงรับ 

จัดท าแผนที่องค์ความรู้และนวตักรรม (Knowledge & 
Technology Roadmap) ที่ส าคัญขององค์กรให้สอดรับกับ
นโยบายองค์กรและรองรบักับภาวะการณ์ที่อาจเปลีย่นแปลงท้ัง
มิติของกิจการประปา ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
อนาคต 

รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
นวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมให้เกิดการคดิค้น พัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าองค์ความรู้ที่
จัดเก็บไวม้าใช้ให้เกิดประโยชน์ ร่วมกับน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
เข้ามาช่วยสนับสนุน 

รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมโดยมีการประเมินผลและรายงานผลตาม
มาตรฐานสากล ISO ๑๔๐๔๕ 

ส่งเสริมการวิจยัพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้องค์กร โดย
ค านึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม และทรัพยากร 

รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและ
การวิจัยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของรฐัวิสาหกิจ 

สร้างเครือข่ายหน่วยงานภายนอกเพื่อแลกเปลีย่นองค์ความรู้
และวิจัยพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างคุณคา่ให้องค์กร 
สังคม และประเทศ 

รัฐวิสาหกิจจัดท าฐานข้อมลูระบบสารสนเทศ และข้อมลู
การวิจัยต่างๆเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเปดิเผยให้
สาธารณะได้ใช้ร่วมกัน (open data)                                           

จัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้และสารสนเทศท่ีจดัเก็บไว้ใน
รูปแบบของดิจิทัลแพลท์ฟอรม์ เพือ่ให้สะดวกต่อการเข้าถึง 
และเกดิการน าไปใช้ประโยชน์ 

 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมของ กปภ. ในอนาคตสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ กปภ. ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรม ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑.) จัดท าแผนที่องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ส าคัญ (Knowledge & Technology Roadmap) ให้
สอดรับกับนโยบายองค์กรและรองรับกับภาวะการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต และรวบรวมองค์ความรู้
ดังกล่าวจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลองค์ความรู้และสารสนเทศที่ในรูปแบบของดิจิทัลแพลท์ฟอร์ม เพ่ือให้สะดวกต่อ
การเข้าถึง และเกิดการน าไปใช้ประโยชน์ 

๒.) ส่งเสริมให้เกิดการคิดค้น พัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ และค านึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร โดยน าองค์ความรู้ที่จัดเก็บไว้มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ ร่วมกับน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุน 

๓.) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหน่วยงานภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิจัยพัฒนานวัตกรรม
ที่สร้างคุณค่าให้องค์กร สังคม และประเทศ 

 

 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓-๘ 

๓.๕ แผนพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถสร้างสรรค์ 
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุน
มนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใดก็ตาม เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยก าหนดประเด็นวิสัยทัศน์ คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ภายใต้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวได้ก าหนดเป้าหมายในภาพรวมไว้ ๔ ประการ คือ  

- เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตการบริการ 

- สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

- เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

- ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการน าดิจิตอลเข้ามาสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และ

นวัตกรรมซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่ กปภ. ควรน าไปพิจารณา
ประกอบเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ในอนาคต ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๓.๕ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยทุธศาสตรแ์ผนพฒันา
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ

สงัคม 

แผนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน า
ดจิติอลเข้ามาสนบัสนุนการจัดการ

องคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 

แนวทางการจดัการความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที ่
กปภ. ควรด าเนนิการ 

ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ๔: 
ปรับเปลีย่นภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 

ปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐ
ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล  ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลโดย
เ น้ น บู ร ณ า ก า ร ก า ร ล ง ทุ น ใ น
ทรัพยากร การเช่ือมโยงข้อมูล และ
การท างานของหน่วยรัฐเข้าด้วยกัน 

เตรียมความพร้อมส าหรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูล 
จ านวนมหาศาลในระบบ ทั้งด้านการจัดเก็บและ
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีมา
ใช้จัดเก็บ จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพื่อเพ่ิมมูลค่าของข้อมูลที่รวบรวมไว้ 

ยุทธศาสตร์ ๕: 
พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้า
สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 
 

พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
ให้แก่ บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่
รวมถึงบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน 
บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และ
บุคลากรทุกช่วงวัย 

ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากร กปภ. ให้สอด
รับการท างานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัลโดยบุคลกร
ต้องสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการ
ท างาน จนสามารถพัฒนาป็นผู้ที่มีความสามารถใน
การพัฒนานวัตกรรม ท่ีสร้างคุณค่าให้ท้ังต่อองค์กร 

  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการ
เรี ยนรู้ ใน ระบบดิ จิ ทั ล ตามความต้ อ งการที่
หลากหลายตามสายงานหรือกระบวนงานต่างๆ
ขององค์กร ตลอดจนทักษะในลักษณะของสห



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓-๙ 

ยทุธศาสตรแ์ผนพฒันา
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ

สงัคม 

แผนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน า
ดจิติอลเข้ามาสนบัสนุนการจัดการ

องคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 

แนวทางการจดัการความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที ่
กปภ. ควรด าเนนิการ 

ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 
  วิทยา (interdisciplinary)  
  พัฒนาทักษะและสร้างทัศนคติของบุคลาการ กปภ. 

ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
เพื่อน า กปภ. ไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย 

 พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้สามารถวางแผนการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ ตลอดจน
สามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลของ
องค์กร 

พัฒนาผู้บริหารขององค์กรให้มีความเข้าใจและ
สามารถเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจของสาย
งาน ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลของ
องค์กร 

ที่มา : นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)  
 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมของ กปภ . ในอนาคตสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กปภ. ควรก าหนดทิศทางพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรม ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๑.) การยกระดับความรู้และทักษะบุคลากร กปภ. โดยบุคลกรต้องสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
กระบวนการท างาน จนสามารถพัฒนาป็นผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม ที่สร้างคุณค่าให้ ทั้งต่อ
องค์กร 
 ๒.) ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลตามความต้องการที่
หลากหลายตามสายงานหรือกระบวนงานต่างๆขององค์กร ตลอดจนทักษะในลักษณะของสหวิทยา
(interdisciplinary) เช่น ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทักษะ
ด้านการออกแบบกระบวนการ และทักษะทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ๓.) สร้างทัศนคติของบุคลาการ กปภ. ให้เห็นความส าคัญในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย สามารถน ามาใ ช้
พัฒนางานให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง 

๔.) พัฒนาผู้บริหารของ กปภ. ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนเพ่ือน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา
ภารกิจของหน่วยงาน และสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลที่มีอยู่ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

 
๓.๖ การประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ  

(Scenario) ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ส าคัญของ กปภ. 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ (Scenario) ที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา 
ตลอดจนการศึกษาข้อมูลคู่เทียบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม สามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ได้เป็นอย่างด ี
 โดยก าหนดประเด็นที่จะน ามาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓-๑๐ 

- การศึกษาแนวทาง WSP (Water Safety Plan), DSM (Demand Side Management), SWM 
(Smart Water Management), การจัดการน้ าสูญเสียตามหลัก IWA (International Water 
Association) ของหน่วยงานภายนอก 

- การศึกษาแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล 
 
๓.๖.๑ การศึกษาแนวทาง WSP (Water Safety Plan), DSM (Demand Side Management), 

SWM (Smart Water Management), การจัดการน้ าสูญเสียตามหลัก IWA 
(International Water Association) ของหน่วยงานภายนอก 

 

๓.๖.๑.๑ WSP (Water Safety Plan) 
 Water Safety Plan (WSP) เป็นแนวทางขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization; 
WHO) ส าหรับจัดการคุณภาพน้ าดื่มที่ปลอดภัย โดยให้ความส าคัญในกระบวนการติดตาม ตรวจสอบการผลิต
น้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างเข้มงวด จากรายงาน Global Status Report on Water Safety Plans ๒๐๑๗ 
จัดท าโดย WHO และ IWA (International Water Association) ได้ให้ข้อมูลว่า มีจ านวน ๙๓ ประเทศ ในโลก
ที่ได้น าแนวทาง WSP ไปปฏิบัติ โดยข้อมูลอ่ืนๆ ที่ส าคัญในรายงานข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ผลการส ารวจจาก ๗๖ ประเทศ ซึ่งน าแนวทาง WSP ไปปฏิบัติ พบว่า มี ๓๔ ประเทศ ที่ปฏิบัติตาม
แนวทาง WSP มากกว่า ๑๐ โครงการ มี ๑๙ ประเทศ ที่ปฏิบัติตามแนวทาง WSP น้อยกว่า ๑๐ โครงการ และมี 
๒๓ ประเทศ ที่ปฏิบัติตามแนวทาง WSP ในลักษณะโครงการน าร่อง (Pilot Scale) 

 ผลการส ารวจจาก ๗๖ ประเทศ ซึ่งน าแนวทาง WSP ไปปฏิบัติ พบว่า มี ๔๗ ประเทศ ที่น าแนวทาง 
WSP ไปปฏิบัติทั้งในเขตชุมชนเมืองและเขตชนบท มี ๒๑ ประเทศ ที่น าแนวทาง WSP ไปปฏิบัติเฉพาะเขต
ชุมชนเมือง และมี ๒๑ ประเทศ ที่น าแนวทาง WSP ไปปฏิบัติเฉพาะเขตชนบท โดย WHO และ IWA ได้สรุป
จากผลการส ารวจนี้ว่า แนวทาง WSP เป็นแนวทางท่ีน าไปสามารถประยุกต์ใช้ได้กับระบบผลิตน้ าประปาได้ทุก
ระบบไม่ว่าจะเป็นระบบขนาดเล็กหรือระบบขนาดใหญ่   

 ผลการส ารวจ พบว่า มี ๔๖ ประเทศ ที่มีมาตรการอย่างเป็นทางการในระดับประเทศ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติตามแนวทาง WSP โดยมาตรการดังกล่าวอยู่ในรูปของพระราชบัญญัติ (Act) ข้อบังคับ (Regulation) 
มาตรฐาน (Standard) กรอบการด าเนินงาน (Framework) นโยบาย  (Policy) หรือกลยุทธ์ (Strategy) และมี ๒๓ 
ประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนามาตรการต่างๆ ที่จะสนับสนุนการท าแนวทาง WSP ไปปฏิบัติ 

 ผลการส ารวจจากจ านวน ๕๑ ประเทศ พบว่า การน าแนวทาง WSP ไปปฏิบัติ สามารถท าให้เกิด
ประโยชน์ ดังนี้  

1) ปรับปรุงระบบบริหารของการผลิตน้ าประปา 
2) เพ่ิมความตะหนัก ความรู้และความเข้าระหว่างทีมงาน 
3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องแนวทาง WSP 
4) ปรับปรุงการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5) ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาให้สอดคล้องกับข้อก าหนด 
6) ปรับปรุงการตรวจติดตาม 
7) เพ่ิมการสร้างขีดความสามารถและการฝึกอบรมในเรื่องการผลิตน้ าประปา 
8) เพ่ิมการสื่อสารและความร่วมมือในการผลิตน้ าประปา 
9) เพ่ิมการบันทึกข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในการผลิตน้ าประปา 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓-๑๑ 

10) ปรับปรุงวิธีการบริหารและวิธีปฏิบัติงานในการผลิตน้ าประปา 
 ข้อมูลผลการส ารวจ พบว่า การน าแนวทาง WSP ไปปฏิบัติในแต่ละประเทศนั้น ยังขาดความสมดุล

ของการด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ โดยขั้นตอนที่มีการมุ่งเน้นได้แก่ การจัดตั้งทีมงาน (WSP Team 
Formation) การส ารวจวินิจฉัยระบบ (System Description) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
และ การปรับปรุงการวางแผน (Improvement Planning) ส่วนขั้นตอนที่จ าเป็นต้องเพ่ิมความสนใจในการ
ด าเนินการได้แก่ การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน (Operational Monitoring) การตรวจสอบประสิทธิผล 
(Verification) ขั้นตอนบริหารจัดการ (Management Procedures) แผนการสนับสนุน (Supporting 
Programs) รวมทั้ง การทบทวนและการปรับปรุง (Review and Revision)  

 แนวทาง WSP จะมีประสิทธิผลและมีความยั่งยืน เกิดจากการน าไปใช้ในลักษณะเป็นแผนการ
บริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic Management Plan) ซึ่งบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติงานปรกติโดยมีการ
ทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
    
๓.๖.๑.๒ DSM (Demand Side Management) 

Demand Side Management (DSM) ส าหรับการใช้น้ าประปา คือ การจัดการน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถลดภาระในการจัดการระบบประปา และลดการใช้ทรัพยากรน้ า โดยมีมาตรการเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้น้ าประปา เพื่อวัตถุประสงค์หลัก ๒ ด้าน คือ (๑) การปรับการใช้น้ าประปาให้สมดุล
กับการผลิตน้ าประปา ผ่านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพหรืออาจปรับเปลี่ยนแบบแผนการใช้น้ าด้วยวิธีบริหาร
ความต้องการใช้น้ าประปา และ (๒) การสร้างเสริมการอนุรักษ์น้ าประปา ทั้งนี้ กปภ. ได้ส่งเสริมการด าเนินการ
ด้าน DSM อย่างต่อเนื่องผ่านโครงการในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักและสร้างเสริมการ
อนุรักษ์น้ าประปาให้แก่ผู้ใช้น้ า 

ผลการศึกษา “พฤติกรรมการใช้น้ าประปาประเภทที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่ของการประปาส่วนภูมิภาค” 
โดย อริสรา โนรีย์ และหฤทัย มีนะพันธ์ คณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางให้ข้อมูลกับประชาชนได้ทราบและตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรน้ า และความจ าเป็น
ในการประหยัดน้ า ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการใช้น้ าประปาอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้จักใช้
ทรัพยากรน้ าให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีการใช้น้ าเพ่ือก่อให้เกิดการพฤติกรรมการใช้
น้ าประปาอย่างประหยัด 

๒) ควรให้ความสนใจเรื่องการควบคุมราคาอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการประหยัดน้ าให้มีราคาถูกลง และ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น นอกจากนี้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ควรเน้นเรื่องจิตส านึก
ของประชาชน 

๓) ควรจัดท าแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการประหยัดน้ า โดย
จัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งสร้างจิตส านึกซึ่งส่งผลในระยะยาว 

๔) การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้แก่ประชาขน ควรท าอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง โดยเน้นการเรื่องวิธีการใช้น้ าอย่างประหยัด การสร้างความตะหนักเรื่องผลกระทบจากการ
ใช้น้ าประปาอย่างไม่คุ้มค่า รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวเห็นความส าคัญของการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัด
น้ า ทั้งนี้ การเลือกใช้สื่อเพ่ือรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ควรเลือกและจัดท าอย่าง
เหมาะสม 
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๕) ควรให้ความสนใจแก่กลุ่มเยาวชนที่ก าลังอยู่ในวัยศึกษาให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมในอนาคต รวมทั้งสร้างเสริมเยาวชนให้มีความรู้และพฤติกรรมเรื่องการประหยัดน้ า 
 ข้อเสนอแนะตามข้างต้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการด าเนินการ DSM เพ่ือสร้างเสริมการ
อนุรักษ์น้ าประปาให้แก่ประชาชนทั่วไป 
 
๓.๖.๑.๓ SWM (Smart Water Management) 

เป็นระบบเพ่ือบริหารจัดการการผลิต การส่งจ่าย และการใช้น้ าประปาโดยใช้เทคโนโลยี ICT และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ ในการเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ ควบคุมจัดการ ในการตรวจติดตามสถานะของระบบ 
ควบคุมการท างานที่ประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียน้ า และการสูญเสียพลังงานที่ไม่จ าเป็นในระบบ 

ระบบ SWM ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งท างานสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน โดยแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ได้แก่ 

๑) ระบบโครงข่ายท่อส่งจ่ายน้ าประปา (Smart Pipes and Sensor Networks) ซึ่งออกแบบให้มี
ประสิทธิภาพการส่งจ่ายและการใช้พลังงาน มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดต่างๆ เช่น อัตราการไหล และแรงดัน  
อุปกรณ์ปั๊มและวาล์วควบคุมการจ่ายน้ าที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งข้อมูลสถานะการส่งจ่ายน้ า และเชื่อมโยงการ
ควบคุมกับระบบบริหารจัดการกลางตลอดเวลา 

๒) ระบบมิเตอร์น้ าอัจฉริยะ (Smart Metering) เพ่ือวัดปริมาณการใช้น้ า หรือข้อมูลอื่นๆ ประกอบ 
เช่น แรงดันน้ า และรายงานสถานะการใช้น้ าของระบบหรือผู้ใช้น้ าแต่ละรายไปยังระบบบริหารจัดการกลาง  
นอกจากนี้มิเตอร์น้ าอัจฉริยะยังอาจมีฟังก์ชั่นในลักษณะคล้ายกับ Time of Use (TOU) ซึ่งสามารถตั้งกลไก
ราคาค่าน้ าให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและช่วยกันประหยัดการใช้น้ า ในช่วงเวลาที่เกิดภัยแล้งหรือเกิดเหตุ
ผิดปกติในระบบ 

๓) ระบบบริหารจัดการ เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากระบบโครงข่ายท่อส่งจ่ายน้ า และมิเตอร์
ต่างๆน ามาประมวลผลวิเคราะห์ และปรับการควบคุมการส่งจ่ายน้ าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมกับ
สภาพการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา 

๔) ระบบโปรแกรมส าหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ เพ่ือติดตามสถานะการท างานของระบบส่งจ่ายน้ า 
ข้อมูลการใช้น้ า การใช้พลังงาน และประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
 
๓.๖.๑.๔ การจัดการน้ าสูญเสียตามหลัก IWA (International Water Association) 

น้ าสูญเสีย (Non-Revenue Water : NWR) ในการด าเนินการกิจการน้ าประปา หมายถึง น้ าที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ สาเหตุการเกิดน้ าสูญเสียประกอบด้วย (๑) น้ าสูญเสียเชิงกายภาพ (Physical Losses) เช่น การ
แตกหรือรั่วในระบบท่อ (๒) น้ าสูญเสียเชิงพาณิชย์ (Commercial Losses) ได้แก่ การบันทึกข้อมูลการใช้น้ า
คลาดเคลื่อน มาตรวัดน้ าอ่านค่าไม่ถูกต้อง รวมทั้งการลักลอบใช้น้ า (๓) การใช้น้ าเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
(Unbilled Authorized Consumption) เช่น รดน้ าต้นไม้ ดับเพลิง ล้างถนน 

บทความ “การลดน้ าสูญเสียในระบบจ่ายน้ าประปา” โดย มรุพัชร จ านงค์วงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ข้อมูลว่า น้ าสูญเสียในประเทศไทยมีสาเหตุจากน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ ร้อยละ 
๘๑ มีสาเหตุจากน้ าสูญเสียเชิงพาณิชย์ ร้อยละ ๑๙ ในขณะที่น้ าสูญเสียจากการใช้น้ าเพ่ือสาธารณะประโยชน์มี
ปริมาณน้อยมาก 

International Water Association (IWA) ได้ก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการควบคุมน้ าสูญเสียเชิง
กายภาพ ไว้ ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ (๑) กลยุทธ์การค้นหาท่อที่แตกหรือรั่วให้เร็ว (Active Leakage Control) (๒) กล
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ยุทธ์ซ่อมท่อให้เร็วและมีคุณภาพ (Speed and Quality of Repairs) (๓) กลยุทธ์บริหารจัดการแรงดันภายใน
ท่อ (Pressure Management) (๔) กลยุทธ์บริหารท่อเดิมและเปลี่ยนท่อใหม่ (Targeted renewal of 
infrastructure) 

 กลยุทธ์การค้นหาท่อที่แตกหรือรั่วให้เร็ว กลยุทธ์นี้ต้องสร้างความสามารถในการระบุต าแหน่งของ
ท่อที่แตกหรือรั่ว โดยการสังเกตด้วยตาเปล่าหรือใช้อุปกรณ์ในการค้นหา กลยุทธ์นี้จ าเป็นต้องใช้ร่วมกับกลยุทธ์
ซ่อมท่อให้เร็วและมีคุณภาพ เพ่ือให้การลดน้ าสูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในทางปฏิบัติ ปัจจัยส าคัญ
ที่ส่งผลต่อความยากง่ายของการค้นหาต าแหน่งท่อที่แตกหรือรั่ว คือ การออกแบบลักษณะระบบโครงข่ายท่อ
จ่ายน้ าให้ง่ายต่อการเข้าถึงและตรวจสอบซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานตามกลยุทธ์นี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  

 กลยุทธ์ซ่อมท่อให้เร็วและมีคุณภาพ เป็นกลยุทธ์ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญในความส าเร็จของการลดน้ า
สูญเสีย โดยเมื่อรู้ต าแหน่งของท่อที่แตกหรือรั่วแล้ว ก็จ าเป็นต้องซ่อมทันที หรือซ่อมตามล าดับความส าคัญ 
(กรณีมีท่อแตกหรือรั่วพร้อมกันหลายๆ จุด) นอกจากนี้ ต้องควบคุมการซ่อมให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการซ่อมท่อให้เร็ว คือ ข้อมูลแผนที่ต าแหน่งท่อและประตูน้ าที่เป็น
ปัจจุบันและถูกต้อง  

 กลยุทธ์บริหารจัดการแรงดันภายในท่อ เป็นกลยุทธ์ที่ควบคุมแรงดันน้ าภายในท่อ เพ่ือท าให้อัตรา
และปริมาณการรั่วลดลง และท าให้โอกาสเกิดท่อแตกมีน้อยลง วิธีควบคุมแรงดันน้ าท าได้หลายวิธี เช่น การ
ควบคุมโดยใช้ประตูน้ า การแบ่งเขตพ้ืนที่จ่ายน้ า การลดแรงดันเครื่องสูบน้ า การใช้วาล์วลดความดัน ในทาง
ปฏิบัติ กลยุทธ์นี้ต้องเริ่มจากการออกแบบลักษณะโครงข่ายท่อจ่ายน้ าที่ดี ซึ่งค านึงถึงการกระจายแรงดันน้ าให้
สม่ าเสมอ นอกจากนี้ ยังจ าเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงดันน้ าในต าแหน่งส าคัญของระบบโครงข่ายท่อ 

 กลยุทธ์บริหารท่อเดิมและเปลี่ยนท่อใหม่ เป็นกลยุทธ์ส าคัญเพ่ือลดน้ าสูญเสียในระยะยาว โดยต้อง
ดูแลบ ารุงรักษาระบบท่อที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้ดี และมีแผนงานในการเปลี่ยนท่อในบริเวณท่ีท่อเก่ามากแล้ว
ซึ่งไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม โดยปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของกลยุทธ์นี้ คือ การเก็บข้อมูลแล้วปรับปรุง
วิธีการเดินระบบอย่างสม่ าเสมอ การรักษาแรงดันน้ าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีระบบฐานข้อมูลที่ดี มีการใช้
แบบจ าลองเพ่ือช่วยค้นหาจุดที่ท่อมีโอกาสแตกหรือรั่ว โดยเมื่อกลยุทธ์อ่ืนๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ าสูญเสีย 
การเปลี่ยนท่อใหม่จึงตามมา แต่ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้วย 
 
๓.๖.๒ การศึกษาแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในระดับประเทศ 

และระดับสากล 
การศึกษาแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล

พิจารณาหน่วยงานที่จะน ามาศึกษาจากลักษณะองค์กรที่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ คือ ๑.) เป็นองค์กรที่
มีผลิตภัณฑ์และบริการหลักด้านสาธารณูปโภค ๒.) เป็นองค์กรทีม่ีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบในการให้บริการตาม
ลักษณะภูมิประเทศเช่นเดียวกับ กปภ. หรือ ๓.) เป็นองค์กรที่เป็นที่ประจักษ์หรือมีความโดดเด่นด้านการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

โดยหน่วยงานที่น ามาศึกษาแนวทางการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย 
- การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
- บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
- บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
- Public Utility Board (PUB) ประเทศสิงคโปร์ 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓-๑๔ 

- Japan water research center (JWRC) ประเทศญี่ปุุน 
- บริษัท ดูปองท์ จ ากัด 

 
๓.๖.๒.๑ การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
 การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีนโยบายด้านจัดการความรู้ วิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของ องค์กร ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคนด้วยความรู้และนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาสู่ การเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม ที่น าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร ให้มีการ
ท างานอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร อีกทั้ง
ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา กฟภ. ไปสู่ยุคของ PEA ๔.๐ ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศ
ไปสู่ Thailand ๔.๐ เพ่ือขยายผลนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมอีกด้วย 

จากการวิเคราะห์แผนและผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม สามารถ
สรุปองค์ประกอบส าคัญที่ กฟภ.  ใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมของ 
กฟภ. ดังนี้ 
 ๑.) กฟภ. มีกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ กฟภ. (บริหารโดยส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีของ กฟภ.) ที่ด าเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของ กฟภ. โดยให้จัดสรร
งบประมาณส าหรับการวิจัยและพัฒนาฯ และสนับสนุนการด าเนินงานผ่านสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัย
และพัฒนาในประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินการของ กฟภ.  
 ๒.) มีแผนการจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนานวัตกรรม และจัดท าวิธีการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณด้านนวัตกรรม และมีข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนให้แก่พนักงาน และลูกจ้างผู้ท า
สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งส่งผลให้การขับเคลื่อนด้านการวิจัยและพัฒนาท าได้คล่องตัวมากข้ึน 
 ๓.) มีโครงสร้างในการขับเคลื่อนงานด้านจัดการองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม โดยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก คือ แผนกจัดการความรู้ กองพัฒนาบุคลากร และจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือมาขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะ 
 ๔.) มีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานด้านจัดการความรู้จนน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ชัดเจน (ดัง
แสดงในรูปที่ ๓.๑ ) อีกทั้งมีแนวทางการเชื่อมโยงการจัดการความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
ใช้กระบวนงาน KM ในการสร้างการเรียนรู้ ก่อให้เกิดนวัตกรรม จนน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานขององค์กรให้มีผลิตภาพสูงขึ้น ดังแสดงได้จากกรอบการจัดการความรู้ของ กฟภ. ในรูปที่ ๓.๒ 
 ๕.) มีฐานข้อมูลที่ชื่อว่าระบบคลังสมอง (Think Tank) โดยจัดเก็บไว้ใน PEA KMS System เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมความรู้ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัตงาน โดยจ าแนกตามกระบวนงานหลักของ 
กฟภ  ปัจจุบันมีองค์ความรู้สะสมไว้ ๓,๐๐๐ เรื่อง 
 ๖.) มีการน าเครื่องมือมาใช้ประเมินความเหมาะสมขององค์ความรู้ที่น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดย
ค านึงถึงหลักเศรษฐศาสตร์ อาทิ การประเมิน B-C Ratio หลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และ Technology 
readiness level (TRL) โดยมีการระบุสถานภาพของความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาได้  
 ๗.) มีกลไกในการน าศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะ
การท างานที่เป็นเลิศ ดังนี้ 

- สร้างสังคมเครือข่ายนักประดิษฐ์ภายใน กฟภ. 
- สร้างสังคมเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนงานด้านนวัตกรรมภายนอก กฟภ. (มหาวิทยาลัย/หน่วย

งานวิจัยต่างๆ) 
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- จัดท าและผลักดนัแผนการจัดหาบุคลากรด้านนวัตกรรมและการด าเนินการจัดการความรู้ 
- สร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมกับระดับนานาชาติ 

 ในภาพรวม กฟภ. ให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ การวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดผู้รับผิดชอบทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติการอย่างชัดเจน มีการบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
องค์กร พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ผนวกกับการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ รวมทั้งการพัฒนากฎระเบียบ และการพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารที่เหมาะสม 
 

 
รปูที ่๓.๑ เส้นทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของ กฟภ. 

ที่มา: เอกสารประกอบการเสวนาพิเศษเร่ือง “องค์ความรู้และนวัตกรรมน าองค์กรอย่างไรให้อยู่รอด” 
โดย วิทยากร: นายชาญณรงค์ สอนดิษฐ์ (การไฟฟาูส่วนภูมภิาค) ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 
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รปูที ่๓.๒ กรอบการจัดการความรู้ของ กฟภ. 

ที่มา: เอกสารประกอบการเสวนาพิเศษเร่ือง “องค์ความรู้และนวัตกรรมน าองค์กรอย่างไรให้อยู่รอด” 
โดย วิทยากร: นายชาญณรงค์ สอนดิษฐ์ (การไฟฟาูส่วนภูมภิาค) ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 

 
๓.๖.๒.๒ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด หรือ ปณท. มีวิสัยทัศน์องค์กร คือ “เป็นผู้น าในธุรกิจไปรษณีย์ และการ
ให้บริการ Logistics ครบวงจรในอาเซียน” โดยเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ในการน านวัตกรรมเข้ามาช่วยให้
องค์กรอยู่รอด โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมของสินค้าและบริการต่างๆ 
อาทิ ธนาณัติออนไลน์ โลจิสติกโพสต์ อร่อยทั่วไทยสั่งได้ที่ไปรษณีย์ การสร้างระบบคิดอัตโนมัติ บริการ
ไปรษณีย์ Drive Thru เป็นต้น 

ทั้งนี้ ปณท. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลักขององค์กรที่มุ่งเน้นการน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
(เครือข่ายให้บริการ เครือข่ายการขนส่ง เครือข่ายการน าจ่าย) เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
องค์กร เข้ามาใช้ในองคก์ร สะท้อนจากค าส าคัญท่ีมุ่งเน้นใน ๔ นโยบายส าคัญ คือ 

๑) การพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปและย้ายฐานลูกค้าให้มาใช้
บริการใหม่ เพื่อประโยชน์ด้านการควบคุมต้นทุนของบริการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

๒) การพัฒนามาตรฐานบริการของ ปณท. ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างบริการใหม่ท่ีลอกเลียนแบบได้ยากและ
สามารถรักษาความสามารถพิเศษด้านการจัดส่งแก่ ปณท. ในระยะยาวได้ต่อไป 

๓) สร้างความร่วมมือกับการไปรษณีย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและศุลกากร เพ่ือพัฒนาระบบขนส่ง
และกระจายสินค้าข้ามแดนที่มีมาตรฐานและสามารถรองรับความต้องการในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔) น าบริการที่มีอยู่มาประยุกต์รวมกันเพ่ือสร้างบริการในลักษณะ Solution ส าหรับเติมเต็มระบบ
การให้บริการของ ปณท. ให้สามารถรองรับความต้องการได้อย่างครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจ e-
Commerce ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓-๑๗ 

จากการวิเคราะห์แผนและผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม สามารถ
สรุปองค์ประกอบส าคัญท่ี ปณท.  ใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมของ 
ปณท. ดังนี้ 

๑.) การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย พัฒนาและสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งบุคลากรเหล่านี้สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันตลอดจนพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต 

๒.) ผู้บริหาร ปณท. ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานด้านนวัตกรรม โดยถือเป็นเครื่องมือ
หลักในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ผ่านรูปแบบของ
การร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรม และคณะท างานด้านนวัตกรรมต่างๆ  

๓.) มีการก าหนดแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) เพ่ือเป็นแผนผังที่ระบุความรู้ในองค์กรว่ามี
โครงสร้างอย่างไร มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ความรู้ และกลยุทธ์องค์กร โดยจะต้องวิเคราะห์ว่า
ความรู้อะไรบ้างที่องค์กรต้องการ ความรู้นั้นอยู่ที่ใด จัดเก็บอยู่ในรูปแบบใด และใครเป็นผู้มีความรู้นั้นบ้าง เพ่ือ
น ามาจัดเก็บ รวบรวมและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเปูาหมาย พันธกิจ หรือ
นโยบายที่ก าหนด   

๔.) มีการจัดท าแผน Roadmap การวิจัยและพัฒนาของ ปณท. ทั้งนี้แผนต่อยอดนวัตกรรมที่ส าคัญ
จะถูกระบุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของ ปณท.  ส าหรับแผนต่อยอดนวัตกรรมอ่ืนๆ จะถูกก าหนดเป็นแผนงานที่
ส าคัญของแต่ละสายงาน 

๕.) มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการรวมไปถึงระบบงานที่
เกี่ยวเนื่องกับไปรษณีย์ไทย ได้แก่ 

- ระเบียบคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ฉบับที่ ๒ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัยและ
พัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ระเบียบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ฉบับที่ ๒๖๒ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การสนับสนุนและวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ระเบียบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. .... (อยู่
ระหว่างด าเนินการ) 

๖.) มีการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการมีความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม ได้แก่ 
- โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท. (Thailand Post Innovation Awards) 
- โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) นวัตกรรม ปณท. 
๗.) มีโครงสร้างในการขับเคลื่อนงานด้านจัดการองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม ดังนี้ 
- ภารกิจด้านจัดการองค์ความรู้ ขับเคลื่อนผ่านฝุายพัฒนาบุคลากรโดยมีแผนการพัฒนาองค์กร

แห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการความรู้ รองรับซึ่งจะให้ความส าคัญกับ ๓ องค์ประกอบ
หลัก คือ คน กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยมีการก าหนด Roadmap การด าเนินงานจัดการ
องค์ความรู้ขององค์กร เป็น ๓ ระยะ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๓) ดังแสดงในรูปที่ ๓.๓ 

- ภารกิจการขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรม ขับเคลื่อนผ่านฝุายกลยุทธ์ โดยมีแผนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานนวัตกรรม ปณท. รองรับซึ่งจะให้ความส าคัญกับ ๓ องค์ประกอบหลัก คือ ๑.) การ
สร้างและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.) การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่า และ  ๓.) 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓-๑๘ 

การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและขยายผลนวัตกรรมสินค้าและบริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กร  
โดยมีการก าหนด Roadmap การด าเนินงานนวัตกรรม เป็น ๓ ระยะ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ดังแสดงในตารางที่ ๓.๖ 

 
 อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม พบว่า แม้ ปณท. มีผลงานวิจัย องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
จ านวนมากที่มีศักยภาพ แต่ยังไม่พบแนวทางในการเชื่อมโยงการจัดการความรู้กับการสร้างนวัตกรรมเข้า
ด้วยกัน สะท้อนจากแผนงานและ roadmap ที่ยังแยกการด าเนินงานทั้ง ๒ ด้าน ออกจากกัน  

 

 
รปูที ่๓.๓ เส้นทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของ ปณท. 

ที่มา: เอกสารประกอบการเสวนาพิเศษเร่ือง “องค์ความรู้และนวัตกรรมน าองค์กรอย่างไรให้อยู่รอด” 
โดย วิทยากร: นายบัณฑิต แก้วพุกัม (บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด) ในวันที ่๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 

 
ตารางที่ ๓.๖ เส้นทางการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมของ ปณท. 

ระยะที ่๑ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะที ่๒ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๖๒ ระยะที ่๓ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๓-๖๔ 
- สร้าง/พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ

ด้านวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 
- พัฒนาระบบสนับสนุน การ

บริหาร KM วิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม 

- สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
- สร้างเครือข่ายนักวิจัย นวัตกรรม

แบบข้ามสายงาน 
 

- วิ จั ย  พัฒนา  นวั ต กร รมด้ า น
ไปรษณีย์ และโลจิสติกส์แบบครบ
วงจร 

- น าเทคโนโลยี  ระบบอัตโนมัติ 
อุปกรณ์สมัยใหม่มาใช้ในองค์กร 

- สร้ า งหน่ วย งานต้ นแบบด้ าน
นวัตกรรม 

 
 

- สร้ า ง เ ครื อข่ า ยนั กวิ จั ยทั่ วทั้ ง
องค์กร 

- วิ จั ย  พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ด้ า น
ไปรษณีย์  โลจิสติกส์อย่างก้าว
กระโดด 

- ขยายผลนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 
- จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 
- สร้ างระบบติดตามผลการน า

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓-๑๙ 

ระยะที ่๑ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะที ่๒ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๖๒ ระยะที ่๓ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๓-๖๔ 
- ด าเนินการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

ด้านไปรษณีย์ และโลจิสติกส์ 
- ขยายผลนวัตกรรมทั่วท้ังองค์กร 

- สร้ างฐานข้อมู ล  (Knowledge 
base) ด้านวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
เป็นระบบ 

- สร้างเครือข่ายนักวิจัย นวัตกรรม
ภายใน ภายนอกองค์กร 

- ขยายผลนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 
ที่มา: เอกสารประกอบการเสวนาพิเศษเร่ือง “องค์ความรู้และนวัตกรรมน าองค์กรอย่างไรให้อยู่รอด” 
โดย วิทยากร: นายบัณฑิต แก้วพุกัม (บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด) ในวันที ่๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 

 
๓.๖.๒.๓ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็น
บริษัทพลังงานแห่งชาติ จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ 
ปตท. สามารถสรุปองค์ประกอบส าคัญท่ี ปตท.  ใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านจัดการองค์ความรู้และ
นวัตกรรมของ ปตท. ดังนี้ 

๑. มีผู้บริหารให้ความส าคัญในการผลักดันให้เกิดแรงขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ได้มอบนโยบายให้คณะกรรมการจัดการความรู้ 
กลุ่ม ปตท. ด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่งจะมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และเปูาหมายอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง เพ่ือให้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ของ
พนักงานกลุ่ม ปตท. อันจะสามารถก่อให้เกิดการต่อยอดความรู้ ไปเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทุกๆ 
หน่วยงาน และมุ่งสู่ผลงานนวัตกรรม ที่สามารถสร้างมูลค่า หรือคุณค่าเพ่ิมให้กลุ่ม ปตท. ได้อย่างแท้จริง 

๒. มีแนวทางการจัดการความรู้ที่เป็นขั้นตอน ดังนี้ 
- ในระยะของการเริ่มต้น มุ่งเน้นการเผยแพร่แนวคิดการจัดการความรู้  การประชาสัมพันธ์

ประโยชน์ คุณค่าของการจัดการความรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆภายในองค์เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และตระหนักในความส าคัญโดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้การสนับสนุน  

- เมื่อพนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศแล้ว  จึงผลักดันกลไกของการถ่ายทอด และเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing )  เข้าไปให้เกิดสังคมการเรียนรู้ภายใน ปตท. โดยใช้เครื่องมือ CoPs  ตามความสมัครใจ
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจของ ปตท.    

๓. มีการด าเนินงานอย่างเข้มแข็งของทุกพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นภายใน ปตท. หรือ บริษัทในกลุ่ม ปตท. 
ผ่าน KM Capability Buildup Program ต่างๆ ส่งผลให้จ านวนองค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญ ของกลุ่ม ปตท. มี
จ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๔. มีการพัฒนา PTT Group KM Portals ซึ่งเป็นเวปไซต์ที่เอ้ือให้เกิดการสร้าง จัดเก็บ แลกเปลี่ยน
และน าความรู้มาใช้ เพ่ือเป็นฐานความรู้ขององค์กร รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในระบบ Intranet 
ขององค์กร เพ่ือให้สามารถใช้ฐานองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจและเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน  

๕. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ไว้ในโครงสร้างของแต่ละสายงานอย่างชัดเจน  
ส่งผลให้การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง มีผลส าเร็จเป็นรูปธรรม  
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สามารถเชื่อมโยงผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้กับผลสัมฤทธิ์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน ท าให้กระบวนการ
จัดการความรู้เป็นกระบวนการที่สร้างคุณค่าแก่องค์กรและได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  

๖. มุ่งส่งเสริมให้การจัดการองค์ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการท างานขององค์ กร โดย
สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ในธุรกิจ ผ่านการบริหารบุคลากร และสร้างบุคลากร ด้วยวิธีการต่อไปนี้ 

- เน้นการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของของหน่วยงาน 
- เน้นการพัฒนาบุคลากรในช่วง ๒-๓ ปีแรกที่เริ่มงาน เพ่ือปูพ้ืนฐานและองค์ความรู้ในงานที่ต้อง

รับผิดชอบ 
- สร้างเครือข่ายเพ่ือให้บุคลากรได้ไปเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
- มุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรที่ไม่มีความรู้ จนมีความช านาญเป็นที่ยอมรับของธุรกิจ  
๗. ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบครบวงจร ครอบคลุมกระบวนการ 

acquisition of Knowledge, sharing of knowledge, utilization of knowledge, และ creation of 
knowledge ดังแสดงในรูปที่ ๓.๔ 

๘. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการจัดเก็บความรู้  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดและ
ความส าเร็จในอดีตอีกด้วย ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของ ปตท. เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม 

๙. เพ่ิมพูนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น 
บริษัทในกลุ่ม ปตท. หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ฯลฯ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้องค์กร 

 
ในภาพรวมการจัดการความรู้จนน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมของ กลุ่ม ปตท. ครอบคลุมตั้งแต่การ

เรียนรู้ระดับบุคคล การเรียนรู้ในระดับกลุ่มย่อย และการจัดการความรู้ในรูปแบบของชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือมุ่งสู่
การเรียนรู้ขององค์กร โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ กลุ่ม ปตท. ท าหน้าที่ผลักดันการจัดการความรู้ผ่าน
การจัดการคน กระบวนการ และเทคโนโลยี ยกระดับและแบ่งปันวิธีปฏิบัติสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน น าองค์ความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน สนับสนุนให้บุคลากร ปตท. สามารถ
น าองค์ความรู้ไปใช้งานและต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของธุรกิจ 
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รปูที ่๓.๔ กระบวนการจัดการความรู้ของ ปตท. 

ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “ความส าคัญของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” โดย 
วิทยากร: ดร.กนกรส ผลากรกุล (บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์  
 

 
๓.๖.๒.๔ Public Utility Board (PUB) ประเทศสิงคโปร์ 

PUB เป็นหน่วยงานด้านน้ าของประเทศสิงคโปร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา และการจัดการ
งานวิจัยด้านน้ าเพ่ือตอบสนองนโยบายด้านน้ าของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม
ทางด้านน้ าตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า ได้แก่ แหล่งน้ า การกักเก็บน้ า กระบวนการผลิตน้ าสะอาด การจัดส่งน้ าถึง
ผู้บริโภค การบ าบัดน้ าเสีย และการน าน้ ากลับมาใช้ รวมถึงการกักเก็บน้ าฝนเพ่ือใช้งานในเชิงพาณิชย์ งานวิจัยที่
ด าเนินการ มีตั้งแต่งานวิจัยพ้ืนฐานในส่วนของต้นน้ า และการทดสอบเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการปลายน้ า 
รวมทั้งงานวิจัยขั้นสูงที่เน้นด้านการวิเคราะห์น้ า การน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ และการจัดการทรัพยากรน้ า โดย
ก าหนดเปูาหมายในการวิจัยและพัฒนาด้านน้ าที่ชัดเจนใน ๔ เรื่องหลัก เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในการให้
ประเทศสิงคโปร์มีน้ าสะอาดใช้อย่างยั่งยืนได้แก่ (๑) การเพ่ิมแหล่งน้ าดิบ (๒) ลดต้นทุนการผลิต (๓) เพ่ิม
คุณภาพและความปลอดภัยของน้ าประปา (๔) เสริมสร้างอุตสาหกรรมน้ า 

ส าหรับการบริหารจัดการงานวิจัย PUB มี Centre for advanced water technology ซึ่งเป็น
หน่วยงานวิจัยมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ PUB ยังมีความร่วมมือกับหน่วย
งานวิจัยทั้งจากภาครัฐ และเอกชนเพ่ือน างานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ เนื่องจาก PUB มีความพร้อมด้านโรงงาน
ต้นแบบ เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือวิจัย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญสั่งสมด้านงานวิจัยพ้ืนฐาน จึงสามารถ
เอ้ือให้ หน่วยงานวิจัย และบริษัทเอกชน สามารถเข้ามาทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆ โดย PUB อ านวยความ
สะดวกในด้านการทดสอบในสภาวะที่ใกล้เคียงกับการผลิตจริง ก่อนน าเทคโนโลยีใหม่นั้นไปใช้ในเชิงการค้า 

นอกจากนี้ PUB ยังท างานร่วมกับบริษัทเอกชน โดยแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ Intelligent 
water management, Membrane, Network management, Waste water management, Water 
treatment และ Water quality เพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยพ้ืนฐานเข้าการด าเนินการสู่กึ่งโรงงานต้นแบบ นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตประจ าวัน โดยผลสัมฤทธิ์ที่ได้จะถูกน าเข้าสู่
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กระบวนการพิจารณา เชื่อมต่องานวิจัยตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือน าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นไปใช้ในกระบวนการผลิต
ประจ าวัน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงานวิจัยได้อย่างยั่งยืน 

หัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมของ PUB คือ การ
จัดการความรู้ภายในองค์กร โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่ส าคัญเพ่ือน าไปต่อยอด รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการแบ่งปันความรู้ผ่านการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ทั้งที่เป็นมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย บริษัทเอกชน รวมทั้งระดับบุคคล โดยเปูาหมายของความ
ร่วมมือ คือ การให้คู่ความร่วมมือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการน้ าของสิงคโปร์เพ่ือการ
ปรับปรุงการจัดการ water supply ผ่านการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ การพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือสร้าง
ฐานความรู้ที่ส าคัญส าหรับถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนภายในองค์กร การสร้างสภาพแวดล้ อมที่เอ้ือต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 

ทั้งนี้ จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า การแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญร่วมกันจะท าให้เกิดความ
ร่วมมือแบบเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกันทั้งสองฝุาย ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วท าให้มั่นใจได้ว่าประเทศสิงคโปร์จะมี
ปริมาณน้ าประปาท่ีเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนในอนาคต โดยใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา ผลงาน
นวัตกรรม เป็นสิ่งพิสูจน์ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย การจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรม ที่ท าให้สิงคโปร์
เติบโตได้อย่างยั่งยืนในด้านการจัดหาแหล่งน้ าในอนาคต 
 
๓.๖.๒.๕ Japan Water Research Center (JWRC) ประเทศญี่ปุุน 

JWRC เป็นองค์กรรัฐบาลที่ไม่แสวงหาผลก าไร ท าหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับน้ าในประเทศญี่ปุุน รวมถึงการเก็บข้อมูล และวิจัยด้านกิจการประปา  JWRC ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก Ministry of Public Health Labor and Welfare และเงินรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาด้าน
การวิจัยให้กับบริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ง่าย
ต่อการตอบสนองการใช้งาน โดยมีผลงานวิจัยที่โดดเด่น คือ การพัฒนาเทคโนโลยีเมมเบรนประสิทธิภาพสูง   

หัวข้องานวิจัยและพัฒนาของ JWRC ประกอบด้วยเรื่องหลักๆ ได้แก่ 
(๑) เทคโนโลยีด้านระบบวิศวกรรมผลิตน้ าสะอาด JWRC มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาที่การประปา

เผชิญ โดยใช้เทคโนโลยีประปาระดับสูงมาช่วย โดยด าเนินวิจัยด้านระบบผลิตน้ าสะอาด ร่วมกับบริษัทเอกชน 
และ Ministry of Public Health Labor and Welfare โดยมีผลงานวิจัยที่สัมฤทธิ์ผลไปต่อยอด จนสามารถ
สร้างระบบผลิตน้ าสะอาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ หลายโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีกรองน้ า
ประสิทธิภาพสูง โครงการระบบผลิตน้ าสะอาดประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาระบบผสม
ระหว่างรวมตะกอนและตกตะกอน และการกรองด้วยเมมเบรนประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว ก าลังการผลิตสูง และ
ไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

(๒) วิศวกรรมวางท่อ ในด้านวิศวกรรมระบบท่อ JWRC สามารถบรรเทาปัญหาท่อประธานแตกรั่ว 
การปนเปื้อนของน้ าในระบบท่อ โดยด าเนินการศึกษาวิจัย ทั้งในด้านการจัดแผนบ ารุงรักษา ซ่อม หรือเปลี่ยน
ท่อ และศึกษาเทคโนโลยีการเปลี่ยนท่อ โดยมีโครงการการติดตั้งระบบผลิตน้ าสะอาด ปลอดภัย และระบบ
ตรวจสอบและวิเคราะห์สุขภาพท่อประปาโดยศึกษาจากลักษณะปรากฏภายนอกของท่อประปา 

(๓) การบริหารจัดการน้ าในระบบประปา JWRC ท าหน้าที่ในการจัดท าระบบควบคุมคุณภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งในด้านการจัดการน้ าทิ้ง และผลิตน้ าดื่มเพ่ือใช้ในประเทศ เพ่ือควบคุมระบบ
ประปาที่มีการบริหารจัดการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับแหล่งผลิต และจัดท าระบบควบคุมคุณภาพส าหรับ



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓-๒๓ 

วิศวกรรมประปา และสร้างระบบค านวณทางสถิติเพ่ือค านวณ Performance Indicator (PI) ของระบบ
ประปา 

(๔) งานวิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวกับน้ า JWRC มีภาระหน้าที่ในการน างานวิจัยขั้นสูง และงานวิจัยใน
ระดับพ้ืนฐานไปใช้ประโยชน์ เช่น เพ่ือการลดปริมาณของเสีย หรือเพ่ือน าพลังงานน้ าไปใช้ในการสร้างพลังงาน
ไฟฟูา เป็นต้น 

รูปแบบการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา การจัดการความรู้  การสร้างนวัตกรรม ของ JWRC 
ประกอบด้วย ๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

(๑) การวางแผนและคัดเลือกเทคโนโลยี ส าหรับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี JWRC ได้ด าเนินการ
ตรวจประเมินกิจการประปาทั้งในเชิงเทคนิค และในเชิงปฏิบัติการ เพ่ือช่วยการคัดเลือกเทคโนโลยีใหม่ๆ 
บ ารุงรักษาระบบ และปรับปรุงการท างานของระบบประปา เช่น การน าเมมเบรนมาใช้ในระบบประปา และ
ยกเลิกการใช้ท่อซีเมนท์แอสเบสทอส เป็นต้น 

(๒) การสนับสนุนและตรวจติดตามเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี JWRC ได้ให้ค าแนะน าในด้านเทคนิค
และตรวจประเมินการใช้งานเมมเบรนในระบบประปา พร้อมกับส ารวจและตรวจติดตามประสิทธิภาพการ
กรองด้วยเมมเบรนเพื่อรับรองประสิทธิภาพการท างานของระบบกรองด้วยเมมเบรน ผ่านกิจกรรมย่อย ได้แก่ 

 จัดหาหรือปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านประปาที่มีอายุการใช้งานสูง เมื่อมีการร้องขอ
จากหน่วยประปา JWRC ท าหน้าที่ในการวิเคราะห์อายุการใช้งานของท่อประปา และสนับสนุนให้เปลี่ยนท่อ 
หรือซ่อมแซมท่อที่มีอายุการใช้งานนาน 

 การสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ JWRC สนับสนุนในการส่งนักวิจัยไปดูงาน
ด้านเทคโนโลยีประปา และการบริหารจัดการน้ าประปา ณ ต่างประเทศเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้  ยังสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประปาท่ัวโลก โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมในระดับนานาชาติ 
หรือการรับนักวิจัยฝึกงานภายใต้โครงการ JICA 

(๓) การขยายผลผ่านการจัดประชุมและสัมมนาเพ่ือระดมความคิดด้านเทคโนโลยีการประปา JWRC 
ได้ด าเนินการจัดให้มีการประชุมในระดับนานาชาติทุก ๓ ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๘ ในการประชุมนี้ประกอบด้วย
โปรแกรมที่มีความหลากหลายครอบคลุมกิจกรรมด้านประปาทั้งหมด เช่น การบรรยายด้านปัญหาที่เป็น
ประเด็นส าคัญด้านการประปา แนวโน้มของเทคโนโลยีด้านประปา การน าเสนอผลงานวิจัย การอภิปรายแบบ
กลุ่ม หรือจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีประปาของประเทศญี่ปุุน 
 
๓.๖.๒.๖ บริษัท ดูปองท์ จ ากัด 

บริษัทดูปองท์ เป็นบริษัทที่ให้บริการและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีพ้ืนฐานจากวิทยาศาสตร์ โดยใช้
วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ จนได้แนวทางมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน แก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ จากการที่ บริษัทดูปองท์ ให้ความส าคัญกับการลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนวัตกรรม 
เพราะเชื่อว่าสามารถเพ่ิมมูลค่าทางการตลาดได้อย่างยั่งยืน งานของบริษัทดูปองท์ครอบคลุมด้านเกษตรกรรม 
ด้านสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ วัสดุเคลือบ วัสดุศาสตร์ อุปกรณ์นิรภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหาร
เสริม อุตสาหกรรมชีวภาพ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มที่เป็นความตลาดต้องการสูง (mega trend) 

การท างานวิจัยและพัฒนา การจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรมของบริษัทดูปองท์ มุ่งเน้นการ
น าสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นจุดแข็งของทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตรงใจลูกค้า และมีโอกาส
ทางการตลาดสูง ทั้งนี้ จะไม่มุ่งเน้นนวัตกรรมด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว แต่จะสร้างนวัตกรรมหลากหลาย
ชนิดที่เกิดจากความต้องการของตลาด จากนั้นจะมองหาโอกาสของการเติบโตของผลิตภัณฑ์ โดยสร้างตัวตน



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๓-๒๔ 

ของผลิตภัณฑ์ในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) และขยายโอกาสในการสร้างตัวตน ในการใช้งานด้าน
ใหม่ตลาดอ่ืนๆ ทั้งนี้ การขยายก าลังการผลิต สมรรถนะ และจ านวนลูกค้า จะอ้างอิงบนฐานความรู้เดียว 
(Single entity) แต่เปิดกว้างและแตกแขนงตามโอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้นส าหรับทุกหน่วยธุรกิจของดูปองท์ 

เปูาหมายการด าเนินการวิจัยพัฒนา การจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรมของบริษัทดูปองท์ คือ การ
สร้างและปรับปรุงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และ โอกาสทางธุรกิจ ให้ครอบคลุมในทุกด้าน โดยแต่
ละหน่วยของบริษัทจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้ด าเนินกิจกรรมการวิจัย การจัดการความรู้ 
การสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนแผนธุรกิจ โดยมีหน่วยงานกลาง (The corporate research laboratories) 
ท าหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม โปรแกรมการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และ มีหน่วยบริหาร
จัดการท าหน้าที่บริหารงานเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่างานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับ
แผนธุรกิจ และ กลยุทธ์ขององค์กร 

บริษัทดูปองท์มีหน่วยงานวิจัยกลาง (Central Research and Development : CR&D) ท าหน้า
หน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่และเป็นศูนย์กลางทางวิทยาการด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมหลักในความรับผิดชอบ ได้แก่ 

 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดรายได้ 
 สร้างทีมผู้น าเทคโนโลยี (DuPont Technology Leadership Team) เพ่ือด าเนินการ

คัดเลือกโครงการ และ ดูแลควบคุม Portfolio ของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคง 
 ทบทวนโครงการวิจัยเพื่อให้มั่นใจว่าเปูาหมายโครงการในสอดคล้องกับแผนธุรกิจ 
 ยกระดับการบริการวิจัย การสร้างนวัตกรรม ให้สามารถให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย 

และ สนับสนุนหน่วยธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation process) นั้น บริษัทดูปองท์ จะวิเคราะห์ยอดขายของ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ านวนของผลิตภัณฑ์ใหม่ในท้องตลาด จ านวนสิทธิบัตรที่ยื่น และจ านวนสิทธิบัตรที่ได้รับการ
จดทะเบียน เพ่ือหาทิศทางของการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้ สิ่งที่ท าให้บริษัทดูปองท์สามารถเป็นผู้น าทางด้าน
นวัตกรรม คือ การสร้างองค์ความรู้ และการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กร เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยง
ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีหลายด้าน (integrated science) เข้ากับศักยภาพขององค์กร เพ่ือใช้คัดเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับสร้างสรรค์งานนวัตกรรม รวมทั้งแปลงผลงานวิจัยในห้องปฏิบัติไปสู่นวัตกรรมซึ่ง
ทรงคุณค่าท่ีสามารถตอบสนองความต้องการตลาดได้อย่างจ าเพาะ และสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้ 

นอกจากนี้บริษัทดูปองท์ ได้ใช้เครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตร เพ่ือสร้างความเข้าใจตลาดในแต่ละ
ภูมิภาค ซึ่งท าให้สามารถเข้าถึงความต้องการตลาดท้องถิ่นอย่างแท้จริง แล้วน าไปก าหนดเป็นเปู าหมายของ
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างโอกาสทางการตลาด ส่งผลกระทบสูง และการสร้างสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า 

ทั้งนี้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร เป็นตัวแปรส าคัญที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาทาง
การตลาด โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับลูกค้า หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน มี
ส่วนส าคัญในการได้มาซึ่งองค์ความรู้ส าหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและช่วยผลักดันให้เกิดนวัตกรรมได้เร็วขึ้น 
โดยบริษัทดูปองท์ เลือกใช้ระบบนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation, OI) ในการสร้างนวัตกรรม 

ระบบนวัตกรรมแบบเปิดท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ จากภายนอก
บริษัทองค์กร ซึ่งท าให้ผลิตภัณฑ์ใหม่บางผลิตภัณฑ์ของบริษัทดูปองท์เป็นการน าองค์ความรู้ภายนอกที่แตกต่าง
จากสิ่งที่บริษัทมีอยู่มารวมกัน หรืออาศัยความร่วมมือระหว่างองค์กรมาสร้างงานร่วมกัน ท าให้สามารถลด
ระยะเวลาในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
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๓.๗ สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกการประปาส่วนภูมิภาค 
ที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนนิงานดา้นการจดัการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรม 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมของ กปภ . ในอนาคตสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาชาติที่ส าคัญ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔),  
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔),  นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔), แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ , 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ (Scenario) ที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายที่ส าคัญของกิจการประปา และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรมส าหรับรองรับการพัฒนาประเทศตามโมเดล ๔.๐ น ามาสู่การก าหนดแนวทางการพัฒนา
ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ในประเด็นดังต่อไปนี้  

 ๑.) การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการตลอดห่วงโซ่คุณค่าการประปา ที่มุ่งเน้น
การปรับปรุงกระบวนการผลิตส่งจ่ายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้เกิดประโยชน์อย่างยั่นยืน การ
ยกระดับคุณภาพการบริการของการประปาให้เกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ การขยายโอกสทางธุรกิจด้วย
ผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่ ที่รองรับการเติบโตของประเทศตามโมเดล Thailand ๔.๐   ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้
ภายนอกประจักษ์ว่า กปภ. สามารถน าองค์ความรู้และนวัตกรรมมาสร้างโอกาสในการแข่งขัน มาใช้เพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และน ามาสร้างความความยั่งยืนและขยายผล
ให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร สังคม และประเทศ 

๒.) การสร้างระบบบริหารจัดการและปัจจัยเกื้อหนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาระบบและวิธีการด าเนินงานให้สามารถสนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ๓.) การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ กปภ. 
ผ่านการบูรณการทั้งในหน่วยงานและ/หรือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งสร้างเครือข่ายไปยังองค์กรหรือหน่วย
งานวิจัยที่คาดว่าจะส่วนสนับสนุนงานของ กปภ. เพ่ือสร้างเครือข่าย ให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน 
 ๔.) การพัฒนาก าลังคนของ กปภ. ให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา การจัดการความรู้ และการ
สร้างนวัตกรรรม เพ่ือเป็นฐานในการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมให้องค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังและจูงให้ให้บุคลากรมีการน าองค์ความรู้และ
นวัตกรรมมาใช้ในวิถีการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 ๕.) การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลตามความต้องการที่
หลากหลายตามสายงานหรือกระบวนงานต่างๆขององค์กร ตลอดจนทักษะในลักษณะของสหวิทยา
(interdisciplinary) ควบคู่กับการสร้างทัศนคติของบุคลาการ กปภ. ให้เห็นความส าคัญในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย 
สามารถน ามาใช้พัฒนางานให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง 

๖.) พัฒนาผู้บริหารให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนเพ่ือน าความรู้ นวัตกรรม ไปพัฒนาภารกิจ
ของหน่วยงาน และสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลองค์ความรู้ที่มีอยู่ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
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และจากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ (Scenario) ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ประปา ตลอดจนการศึกษาข้อมูลคู่เทียบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
พบว่าปัจจัยสู่ความส าเร็จของการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่เป็น Best practice ของหน่วยงาน
ต่างๆ คือ 

๑. การตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมของผู้บริหารระดับสูง ในฐานะ
ที่เป็น CKO (A Chief Knowledge Officer) ขององค์กร และการจัดตั้งคณะท างานในการเชื่อมโยงงานจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมไว้ด้วยกัน เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ เนื่องจากทุกขั้นตอนการด าเนินการจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมทั้ งใน
ส่วนของทีมงานที่รับผิดชอบ ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  

๒. การก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานวัตกรรม และการจัดการความรู้ไว้ในแผนงานหลักของ
องค์กร เพ่ือให้พนักงานทุกระดับเห็นความส าคัญ และให้ความร่วมมือในการด าเนินการ   

๓. มีการบูรณาการแผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเข้ากับแผนการด าเนินงาน
ภารกิจด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพ่ือมิให้กระบวนการพัฒนาด้านการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมมีความแปลกแยกออกจากกระบวนการปฏิบัติตามปกติ 

๔. มีขั้นตอนของการบ่งชี้ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร เพ่ือให้ทราบองค์
ความรู้ที่องค์กรขาดอยู่จริง และส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้การจัดการความรู้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

๕. มีการระบุทีมงานผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ไว้ในโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน และมีการ
จัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 

 ๖. มีแนวทางการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
เฉพาะด้าน เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ให้องค์กรในระยะยาว     

 ๗. มีการน าระบบ IT เข้ามาใช้ในกระบวนจัดเก็บ การเผยแพร่ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกและเข้าถึงง่าย 

๘. มีกองทุนวิจัย หรือระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม
โดยเฉพาะ 

๙. มีการติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้ ที่มีอยู่ ไปต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นมูลค่าทั้งใน
รูปแบบทางด้านการเงิน (มูลค่าทางธุรกิจที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี) และไม่ใช่ทางการเงิน นอกจากการประเมินผล
การด าเนินงานผ่านจ านวนองค์ความรู้ หรือ จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

อนึ่ง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร จะน าไปใช้เป็นข้อมูล
น าเข้าในการวิเคราะห์แนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล และน าไปสู่การก าหนด
ยุทธศาสตร์และเปูาหมายด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ต่อไป 

********************************* 
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บทที ่๔ 

การวเิคราะหอ์งคก์ร 
ดา้นการจดัการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรม 

 
การจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร 
เพ่ือน าผลวิเคราะห์มาใช้ในการวางแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ . ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาองค์กร มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่
เป็นเลิศ อีกทั้งให้ความส าคัญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในประเทศและของ
สากล เพ่ือเตรียมองค์ความรู้และนวัตกรรมให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต และเพ่ือ
ส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคนี้เอง น าไปสู่การก าหนด
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ต่อไป 
 
๔.๑ การวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT Analysis  

การจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยให้ความส าคัญกับ
การพิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความสามารถขององค์กรที่มีผล
ต่อการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมจากการด าเนินงานที่ผ่านมา อีกทั้งให้ความส าคัญกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ และในระดับสากล เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ต่อไป 
 
๔.๑.๑ สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการ

สร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 
  สภาพการแวดล้อมภายนอกทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและ
ภาวะคุกคามต่อการพัฒนาการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ในอนาคต ผ่านการ
วิเคราะห์ตามแนวคิด PESTLE Analysis สามารถสรุปได้ ดังแสดงไว้ในตารางที่ ๔.๑ 
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ตารางที ่๔.๑ การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ กปภ.ตาม
แนวคิด PESTLE Analysis 

PESTEL 
Analysis 

โอกาส (Opportunity) ภาวะคกุคาม (Threat) 

๑. Political ๑) นโยบาย Thailand ๔.๐ ให้ความส าคัญกับการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ  และส่งเสริมให้
หน่วยงานรัฐให้ความส าคัญกับการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนา  

๑) (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า ส่งผลให้เกิด
การแข่งขันเพิ่มขึ้น 

๒. Economics ๒) เศรษฐกิจดิจิทัล เน้นการสร้างความเชื่อมโยงด้าน
เครือข่ายให้สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ
การด ารงชีวิต เป็นแรงขับให้ กปภ. ต้องปรับคุณภาพ
การให้บริการให้มีความสะดวกและรวดเร็ วแก่
ประชาชน 

๓) อุปสงค์ของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ ท่ีสร้าง High 
value มีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งผลให้ กปภ. มี
แนวทางท่ีจะสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ 

๒) การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน ท าให้
คู่แข่งเพิ่มขึ้น  

๓. Social ๔) ประชาชนสนใจในการเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อ social เป็น
โอกาสของ กปภ. ในการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 

๓) การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ท าให้
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ท่ีไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 

๔. Technology ๕) การสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีท าได้สะดวกขึ้นผ่านสื่อ
ออนไลน์ เอื้อต่อการเข้าถึงองค์ความรู้ภายนอก 

๖) Application free ware ท่ีมีบทบาทอย่างมากใน
ปัจจุบัน สามารถน ามาใช้ส่งข้อมูลถึงกันโดยสะดวก  

๔) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว อาจ
ท าให้องค์กรก้าวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๕. Legal - ๕) กฎกติกา/มาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆ 
จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้ธุรกิจ
ของ กปภ. สามารถแข่งขันได้ในอนาคต 

๖) ข้อก าหนดการบริหารจัดการ การผลิตท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มท่ีจะน ามาบังคับ
ใช้มากขึ้น เช่น การท า carbon credit 

๖. Environment - ๗) ปริมาณและคุณภาพน้ าดิบ ความเค็มและ
ความสกปรกของน้ าดิบ อันเกิดจากภาวะ
สภาพแวดล้อม ท าให้ กปภ. ต้องเตรียมความรู้
และนวัตกรรมเพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์
ดังกล่าว  

 
 ๔.๑.๑.๑ มิติด้านการเมือง (Political)  

ประเทศไทยได้ก าหนดนโยบายสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ (Knowledge-Based Country) เพ่ือ
เป็นฐานในการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น Thailand ๔.๐ โดยส่งเสริมให้เกิดการท างานอย่างบูรณา
การกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน และสนับสนุนให้ประชาชน
มีกระบวนการคิดแบบมีหลักการทางวิทยาศาสตร์  

นอกจากนี้ ได้ให้ความส าคัญกับนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหา
อุทกภัย ภัยพิบัติ และการลดมลพิษจากปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือการจัดการด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน
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และการพัฒนาประเทศ สะท้อนจากแนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ที่ก าหนดในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ซึ่งก าหนดให้เร่งรัดการใช้ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
ถึงแม้ว่า แนวทางดังกล่าวจะอยู่ระหว่างการด าเนินการหาโครงการที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน แต่
นโยบายดังกล่าวก็มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของ กปภ. โดยเฉพาะในด้านการจัดการแหล่งน้ าดิบ 
ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ กปภ. จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ผ่านการ
สรรหาองค์ความรู้และใช้การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือกับนโยบาย
ระดับชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
๔.๑.๑.๒ มิติด้านเศรษฐกิจ (Economics) 

 เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่เรียกว่า เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจที่
ยืนบนฐานความรู้ อันเป็นผลจากการค้าเสรี เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการน าเอา
ระบบ IT หรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลงาน  โดยใช้ระยะเวลาน้อยลงและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ตลอดจนน าเข้ามาใช้เพ่ือ
รองรับการด ารงชีวิตในแทบทุกรูปแบบ เป็นแรงขับให้ กปภ. ต้องปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มี
ความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชน 
 การเปิดเสรีการค้ารวมถึงการเกิดขั้วเศรษฐกิจขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลก ก่อให้เกิดการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและอุปสงค์ต่อสินค้าสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการ
ขยายตัวของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการขยายตัวของความต้องการสินค้าและบริการที่
หลากหลายที่ต้องให้ทั้งความสะดวก ค านึงถึงสุขภาพ และรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโอกาสที่ กปภ. จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจที่สร้าง High value เพ่ือสนองตลาดในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม การขยายตัวดังกล่าว ส่งผลให้คู่แข่งทางธุรกิจเพ่ิมขึ้นซึ่งต่างเร่งแข่งขันเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการผลิต การบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล รวดเร็ว สนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทันท่วงที 
ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีแนวคิดที่จะเข้ามาแข่งขันในธุรกิจมากข้ึน ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจสาธารณูปโภคที่
เดิมเคยมองว่าเป็นธุรกิจของรัฐ ซ่ึงมีแนวโน้มที่จะเกิดคู่แข่งทางธุรกิจของ กปภ. เพ่ิมขึ้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน หรือธุรกิจ และบริการใน
อนาคต จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องมีฐานความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต 

 
 ๔.๑.๑.๓ มิติด้านสังคม (Social)  

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตอันเนื่องจากสภาพสังคม และเศรษฐกิจ ส่งผลโดยตรงต่อ
รูปแบบการเผยแพร่และรับรู้ข่าวสารของประชาชน ในมุมของโอกาส รูปแบบดังกล่าวเอ้ือต่อ กปภ. 
ในการให้ข้อมูล หรือเรื่องราวข่าวสารสาระเกี่ยวกับบุคลากร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ให้ปรากฏเป็น
ข่าวอยู่ในสื่อออนไลน์ต่างๆได้อย่างสะดวกและเข้าถึงง่าย ในทางกลับกันความสามารถในการควบคุม
ข่าวสารหรือข้อมูลทางลบก็จะเป็นไปยากขึ้น หรือในบางกรณีอาจท าให้เกิดการได้รับข้อมูลข่าวสาร
และความรู้ที่ไม่ถูกต้อง  และการถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 
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ดังนั้น กปภ. ต้องเตรียมรับทั้งการเตรียมระบบหรือเครื่องมือที่ใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้
และข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ  ในอีกทางหนึ่งต้องเตรียมระบบในการรับและตรวจสอบความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ของข้อมูลองค์ความรู้ข่าวสารที่รับจากภายนอกเช่นกัน 
  
 ๔.๑.๑.๔ มิติด้านเทคโนโลยี (Technology)  

ความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุน การเปิดเสรีส่งผลกระทบให้มีองค์กรวิจัย พัฒนา 
ทั้งภาครัฐและเอกชนของต่างประเทศเข้ามาด าเนินกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ประเทศไทยได้มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดด และส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันที่รุนแรงจากภาคเอกชนที่มีความพร้อมในการท าธุรกิจด้านกิจการประปา โดยไม่จ าเป็นต้อง
พ่ึงพาผลิตภัณฑ์และบริการจาก กปภ. อีกต่อไป เนื่องจากสามารถซื้อเทคโนโลยีได้จากต่างประเทศ 
ยกตัวเช่น ธุรกิจขนาดใหญ่หรืออาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพ่ือผลิต
น้ าประปาใช้เองภายในอาคาร เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมหนึ่ง เทคโนโลยีอาจเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีท าได้สะดวกขึ้นผ่านสื่อออนไลน์ เอ้ือต่อการ
เข้าถึงองค์ความรู้ภายนอก ผนวกกับปัจจุบันที่มี free ware ประเภทต่างๆ ที่มีบทบาทอย่างมากใน
ปัจจุบัน ในการน ามาใช้สื่อสารข้อมูลถึงกันโดยสะดวก ซึ่งหากน ามาปรับใช้อย่างถูกวิธี จะช่วยให้การ
ส่งข้อมูลองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆถึงกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 

 
๔.๑.๑.๕ มิติด้านข้อก าหนด มาตรการ และกฎระเบียบ (Legal)  
การเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาใหม่ของโลก ด้านการค้า การลงทุน สิ่งแวดล้อม และด้านสังคม มี

ทั้งเรื่องที่อาจเป็นโอกาสและความท้าทายที่ กปภ . จะต้องเตรียมพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมให้
สอดคล้องกับมาตรการที่อาจมีขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมรับมือกับมาตรการกีดกัน
ทางการค้าทั้งเป็นมาตรการภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี อาทิ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเก็บภาษีคาร์บอนและคาร์บอนเครดิต มาตรการสุขอนามัย  ที่ กปภ. ต้อง
เตรียมการจัดหาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ท างานของกิจการ ตามเงื่อนไขส าคัญที่ก าหนดไว้ในมาตรการทางการค้าในระดับสากล  

 
๔.๑.๑.๖ มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)  
สภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ส่งผลให้แนวโน้มปริมาณ

น้ าฝนลดลง และเกิดน้ าท่วมฉับพลันบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและปริมาณ
น้ าประปา และความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งมีแนวโน้มจะมีจ านวนประชากรมากขึ้น อันเนื่องจาก
การขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) ซึ่งสร้างแรงกดดันในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
ประปาเพ่ือให้บริการได้อย่างทั่วถึง และเพียงพอ 

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังส่งผลต่อสมดุลของระบบนิเวศวิทยาและเกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อคุณภาพน้ าดิบ และส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพน้ าที่ใช้
ในการผลิตน้ าประปาในเรื่องของความเค็มที่เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นนับเป็นความท้า
ทายของ กปภ. ที่ต้องน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพและ
ปริมาณน้ าประปาเพ่ือรองรับกับสภาพและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
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๔-๕ 

๔.๑.๒ สภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้าน RDI ของ กปภ. 
สภาพแวดล้อมภายในของ กปภ. ซึ่งรวบรวมจากข้อมูลบริบทองค์กรที่ส าคัญ รวมถึงผลการ

ด าเนินงานที่ผ่านมา ถูกน ามาเรียบเรียงไว้ผ่านมุมมองต่างๆด้วยการวิเคราะห์ตามแนวคิด ๗s 
Analysis ซึ่งสภาพแวดล้อมภายในดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนต่อการพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมของ กปภ. ดังแสดงไว้ในตารางที่ ๔.๒ 
 

ตารางที ่๔.๒ การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
ตามแนวคิด ๗S Analysis 

๗s Model จดุแขง็ (Strength) จดุออ่น (Weakness) 
๑. Strategy ๑) มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพและบริการด้านกิจการ

ประปาให้มีความเป็นเลิศ และการขยายโอกาสทาง
ธุรกิจในอนาคต ซ่ึงสามารถน ามาใช้ก าหนดทิศทางใน
การก าหนดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม 

๒) มีนโยบายและแผนองค์กรในด้านต่างๆ ท่ีสามารถ
รองรับและสนับสนุนงานด้านการจัดการความรู้และ
สร้างนวัตกรรมในอนาคต อาทิ แผนวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม แผน IT แผน HR 

๑) ระเบียบ/ข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อการด าเนินการด้าน
การจัดการองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม (ไม่มี
ระเบียบ/ ข้อบังคับทุนวิจัยและนวัตกรรม) 

 

๒. Structure ๓) มีหน่วยงานและคณะท างานท่ีรองรับการด าเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้และการวิจัยพัฒนา 

๔) มีศูนย์ฝึกอบรมกระจายอยู่ในภูมิภาค 

๒) การด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการ
จัดการความรู้  การวิจัยพัฒนา และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องยังไม่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

๓. System ๕) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี พร้อมท่ีจะรองรับการจัดเก็บและ
เข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้ในอนาคต 

 
 

๓) ขาดการจัดล าดับความส าคัญขององค์ความรู้ท่ีจ าเป็น 
เพื่อให้ตอบยุทธศาสตร์องค์กรและการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะแวดล้อมภายนอก 

๔) องค์ความรู้ถูกจัดเก็บกระจัดกระจายอยู่ในฐานข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ ของหน่วยงานภายใน  

๕) ข้อมูลองค์ความรู้ท่ีจัดเก็บยังไม่ได้น ามาใช้ต่อยอดและ
ขยายผลให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง 

๖) ขาดแนวทางการติดตามผลการน าความรู้ และ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

๔. Staff ๖) บุคลากรมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ สามารถ
บูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
องค์กรในภาพรวมได้  

๗) ขาดแนวทางอย่างเป็นระบบ  ในการดึงความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และถ่ายทอดสู่บุคลากรจากรุ่นสู่รุ่น หรือ
กรณีท่ีมีการโอนย้าย  

๘) ยังไม่มี Career path ส าหรับบุคลากรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีจะมารองรับงานด้านพัฒนา
องค์ความรู้ วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมในระยะยาว 

๕. Skill ๗) มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการผลิต-จ่าย-
บริการ น้ าประปา สะสมอยู่ ท่ีบุคลากรตามหน่วยงาน
ย่อยและสาขา ซ่ึงเป็น Core competency ของ
องค์กร  

๙) การส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ 
วิจัย ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ และทักษะการน า IT
เข้ามาใช้เพื่อลดขั้นตอนการท างานของบุคลากรยังอยู่
ในขั้นเริ่มต้น 

๖. Style ๘) ผู้บริหารให้คุณค่ากับการจัดการองค์ความรู้และให้
ความส าคัญกับการสร้างนวัตกรรม  

๙) ผู้บริหารมีนโยบายสร้างความร่วมมือในการท างานและ 
มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอก เอื้อต่อการ
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

๑๐) ผลงานนวัตกรรมท่ีมีในปัจจุบันเกิดขึ้นจากการ
แก้ปัญหาเฉพาะ ไม่ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
PDCA อย่างเป็นระบบ ท าให้ยากในการพัฒนาต่อ
ยอดให้เป็นนวัตกรรมกระบวนงาน 

 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๔-๖ 

๗s Model จดุแขง็ (Strength) จดุออ่น (Weakness) 
๗. Shared 
values 

๑๐) มีการก าหนดค่านิยมองค์กร: มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน 
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเห็นความส าคัญของการ
ท างานเป็นทีม พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง และ
แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 

๑๑) การสร้างบรรยากาศและแนวทางเพื่อกระตุ้น ให้
บุคลากรเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนายังไม่
ต่อเนื่อง 

๑๒) ทัศนคติว่าการท างานท่ีท าอยู่มีประสิทธิภาพแล้ว ซ่ึง
เป็นผลจากลักษณะงานท่ีเป็น routine อาจเป็น
อุปสรรคในการริเริ่มสร้างสรรค์ และน าองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

 
๔.๑.๒.๑ มิติด้านกลยุทธ์ (Strategy)   
กปภ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีประวัติยาวนาน  โดยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้ง

ขึ้นและตราเป็น พรบ.การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มี
บทบาทหน้าที่ชัดเจนในการเป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการก่อสร้างและบริหารงานเกี่ยวกับกิจการ
ประปาในส่วนภูมิภาค และชนบทต่าง ๆ ซึ่งเอ้ือต่อการก าหนดโยบายและทิศทางการพัฒนาองค์
ความรู้และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพและบริการด้านกิจการประปา และการขยายโอกาส
ทางธุรกิจในอนาคต ได้อย่างชัดเจน 

แม้ว่า กปภ. จะมีขอบเขตการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ชัดเจน 
โดยมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายไว้ในยุทธศาสตร์องค์กร ผนวกกับมีนโยบายการพัฒนา
คุณภาพและบริการด้านกิจการประปาให้มีความเป็นเลิศ และการขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ซึ่ง
สามารถน ามาใช้ก าหนดทิศทางในการก าหนดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม  อีกทั้งยังมีนโยบายและ
แผนองค์กรในด้านต่างๆ ที่สามารถรองรับและสนับสนุนงานด้านการจัดการความรู้และสร้าง
นวัตกรรมในอนาคต อาทิ แผนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม แผน IT แผน HR แต่ยังขาดการก าหนด
เครื่องมืออาท ิระเบียบข้อบังคับ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ให้เอ้ือต่อการจัดการองค์
ความรู้และการสร้างนวัตกรรม เช่นเดียวกับท่ีองค์กรรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆด าเนินการแล้ว       

   
๔.๑.๒.๒ มิติด้านโครงสร้างองค์กร (Structure)  
พบว่า กปภ. มีการจัดกลุ่มงานไว้ในโครงสร้างหน่วยงานเพ่ือรองรับกับการด าเนินงานด้านการ

จัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม ได้แก่ กองบริหารองค์ความรู้ และ กองวิจัยและพัฒนา ภายใต้
ส านักวิทยาการ สังกัดกลุ่มงานบริหาร นอกจากนี้ โครงสร้างองค์กรของ กปภ. ยังมีหน่วยงานที่
สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มงานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานด้านบุคลากร หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
ทดสอบ รวมถึงสาขาบริการที่อยู่ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ   อันเป็นช่องทางในการสร้างโจทย์วิจัย รวมถึง
สนับสนุนข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการสร้าง เผยแพร่ และขยายผลองค์ความรู้ได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น 
กปภ. ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม กปภ. คณะกรรมการการจัดการความรู้
และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และคณะท างานย่อยต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนการท างานด้านจัดการ
ความรู้ การวิจัยพัฒนา ให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้แก่องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้ง
ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์การจัดการความรู้และนวัตกรรมในทุกปี 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๔-๗ 

อย่างไรก็ตามพบว่าการด าเนินงานของหน่วยงานภายในต่างๆ ยังไม่มีความชัดเจนและไม่มี
การเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดจากการต่อยอดจากการจัดการ
ความรู้ การวิจัยพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม 

  
๔.๑.๒.๓ มิติด้านระบบการท างาน (Working System)  
กปภ. มีจุดแข็งที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ พร้อมที่

จะรองรับการจัดเก็บและเข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้ในอนาคต กระนั้นก็ตาม ยังพบจุดอ่อนในเรื่อง
ของระบบการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เริ่มตั้งแต่  ยังไม่มีแนวทางการ
จัดล าดับความส าคัญขององค์ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือให้ตอบยุทธศาสตร์องค์กรและการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะแวดล้อมภายนอก ปัจจุบันยังมีความรู้ถูกจัดเก็บกระจัดกระจายอยู่ในฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 
ของหน่วยงานภายในเป็นจ านวนมาก แม้ว่าจะมีฐานองค์ความรู้ KM PWA เป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวม แต่องค์ความรู้ที่จัดเก็บยังไม่ได้น ามาใช้ต่อยอดและขยายผลให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์
อย่างทั่วถึงอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นเพราะยังไม่มีแนวทางหรือการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามาใช้
ประโยชน์ ที่ส าคัญคือ แม้ว่า กปภ. จะได้รับรางวัลนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆในเวทีระดับชาติ 
หรือ ระดับนานาชาติ แต่ยังไม่มีระบบการวางแผน การติดตามและประเมินผลการน าความรู้และ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการวัดความคุ้มค่าของผลงานที่พัฒนา 

 
๔.๑.๒.๔ มิติด้านการจัดการบุคคล (Staff) 
ถึงแม้ว่า กปภ. มีการเจริญเติบโตของกิจกรรมและผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดแข็งด้าน

บุคลากร ซึ่งมีจ านวนถึงกว่า ๙,๐๐๐ คน ซึ่งมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพทั้งด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
ในภาพรวมได้ อีกทั้งยังมีบุคลากรรุ่นใหม่เป็นนักคิดและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร มีศักยภาพ
สูง และมีความพร้อมในการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม พบว่า กปภ. ยังไม่มี career 
path ส าหรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะมารองรับหน้าที่งานพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย
พัฒนา และนวัตกรรมในสาขาต่างๆในระยะยาว รวมถึงยังไม่มีเทคนิคหรือแนวทางในการดึงความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และถ่ายทอดสู่บุคลากรจากรุ่นสู่รุ่น หรือกรณีที่มีการโอนย้ายอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ถ่ายทอดและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
 

๔.๑.๒.๕ มิติด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)  
กปภ. มีความเชี่ยวชาญงานด้านกิจการประปาและมีประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างยาวนาน 

และสามารถด าเนินธุรกิจและบริการที่มีผลกระทบต่อสังคมสูง สามารถตอบสนองความต้องการด้าน
น้ าประปาให้กับภาคชุมชนและกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงมีความเชี่ยวชาญสะสมอยู่ที่บุคลากรตาม
หน่วยงานย่อยและสาขา ซึ่งเป็น Core competency ขององค์กร 

อย่างไรก็ตาม ทักษะความช านาญ ขีดความสามารถ และผลิตภาพของบุคลากรด้านการจัดการ
ความรู้และสร้างนวัตกรรมยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา สะท้อนได้จากยังไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
ผลงานนวัตกรรมที่พบใน กปภ. กับองค์ความรู้ที่จัดเก็บไว้ การก าหนดตัววัดด้านการจัดการความรู้และ
สร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่การใช้ประโยชน์ยังไม่สูงนัก หากเทียบกับขนาดองค์กรที่ใกล้เคียงกัน 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๔-๘ 

นอกจากนั้น บุคลากรยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้าน IT เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือลด
ขั้นตอนการท างานของบุคลากร และรองรับนโยบาย PWA ๔.๐ ขององค์กร 

 
๔.๑.๒.๖ มิติด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
ผู้บริหารของ กปภ .มีวิสัยทัศน์ และมีความมุ่งมั่นในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า

ด้วยการวิจัยและพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับการสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ และการน านวัตกรรม
เข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินการด้านการประปาตลอดห่วงโซ่คุณค่า สะท้อนได้จาก
มีการผลักดันและกระตุ้นให้พนักงานสร้างนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์แก้ปัญหาในหน่วยงานจน
ได้รับรางวัลนวัตกรรมจากหลายองค์กรชั้นน าอย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งจุดแข็งด้านรูปแบบการท างานของ 
กปภ. คือ เน้นการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกจากทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งเอ้ือต่อ
การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการ  

อย่างไรก็ตาม ยังคงพบว่าการน าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเข้าไปมีส่วนช่วยในกระบวนการ
ท างานและช่วยแก้ปัญหาในกิจการประปายังพบได้น้อยเมื่อเทียบกับขนาดองค์กร อีกทั้งนวัตกรรมที่มี
ในปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาเฉพาะ ไม่ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการ PDCA อย่างเป็นระบบ ท า
ให้ยากในการต่อยอดจนเป็นนวัตกรรมกระบวนงาน 

 
๔.๑.๒.๗ มิติด้านค่านิยมร่วม (Shared values)  
กปภ. มีการก าหนดค่านิยมองค์กร ที่ “มุ่ง-มั่น-เพ่ือปวงชน” ชัดเจนเพ่ือส่งเสริมให้พนักงาน

เห็นความส าคัญของการท างานเป็นทีม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และแบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมงานถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการน าองค์กรเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต  

และพบว่า ถึงแม้บุคลากรจะมีทักษะด้านการจัดการความรู้ วิจัยและพัฒนาเชี่ยวชาญไม่สูง
นัก แต่ความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมพบว่ามีสูง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจ ากัด
เรื่องระยะทาง จึงท าให้การสร้างบรรยากาศและแนวทางเพ่ือส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์/กระตุ้น ให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดการพัฒนายังไม่ต่อเนื่อง กอปรกับรูปแบบการท างานที่เป็น routine 
อาจเป็นอุปสรรคในการริเริ่มสร้างสรรค์ และน าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
 
 
๔.๒ ความได้เปรียบ-ความท้าทาย และแนวทางการจัดการความรู้และการสร้าง

นวัตกรรมของ กปภ. (TOWS-Matrix) 
การจัดท ายุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ . ให้

ความส าคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เพ่ือน ามาก าหนดความท้าทายและ
ความได้เปรียบของ กปภ. ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและภายนอกที่กล่าวมาข้างต้น มีความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดการความและการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ในประเด็นส าคัญดังนี้ 
 
 
 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๔-๙ 

ตารางที่ ๔.๓ ความได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และสร้าง
นวัตกรรมของ กปภ. 

ความไดเ้ปรยีบเชงิยทุธศาสตร ์
ดา้นการจดัการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรม 

ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร ์
ดา้นการจดัการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรม 

 มีองค์ความรู้และความเช่ียวชาญในการผลิต-จ่าย-
บริการ น้ าประปา สะสมอยู่ที่หน่วยงานย่อยและ
สาขา ซึ่งเป็น Core competency ขององค์กร 

 การก าหนดองค์ความรู้ส าคัญที่ควรจัดเก็บ และ
สร้างคลังความรู้เพื่อจัดเก็บความรู้ที่กระจัดกระจาย
อยู่ตามเขตและสาขาต่างๆ ให้พร้อมต่อการน าไปใช้
สร้างนวัตกรรม และสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ
และยุ ทธศาสตร์ องค์ ก ร  รวมทั้ ง รองรั บการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต 

 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี พร้อมที่จะรองรับการจัดเก็บและ
เข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้ในอนาคต 

 มีหน่วยงาน คณะท างาน และทรัพยากรที่รองรับการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้ การ
วิจัยพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม 

 

 การก าหนดแนวทางที่สามารถเช่ือมโยงโครงสร้าง
การท างานและทรัพยากรที่มีอยู่ มาบูรณาการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อใหเ้กิดการน าองค์ความรู้
มาสร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
กับกิจการประปา และสามารถสร้างคุณค่าให้องค์กร 
สังคม และประเทศ นอกจากนั้นระบบดังกล่าวยัง
ต้องสามารถผลักดันให้เกิดบรรยากาศที่สามารถ
กระตุ้นให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
จากตารางที่ ๔.๓ สามารถขยายประเด็นความได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้าน

การจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ได้ดังนี้ 

 แม้ว่า กปภ. จะมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ หรือ จุดแข็งเรื่องความรู้และความ
เชี่ยวชาญ ด้านผลิต-จ่าย-บริการ น้ าประปา ที่สะสมมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม
พบว่า กปภ. ต้องเผชิญกับความท้าทายในการน าองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร อันเนื่องจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ได้กระจัดการะจายอยู่ในเขตและ
สาขาต่างๆทั่วภูมิภาคและไม่ได้มีการระบุองค์ความรู้ที่ควรจัดเก็บในอนาคต ดังนั้น 
กปภ. จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดองค์ความรู้และล าดับความส าคัญของ
องค์ความรู้ที่ควรจัดเก็บ เพ่ือเป็นฐานในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ในอนาคต และพัฒนาคลังความรู้เพ่ือจัดเก็บ เผยแพร่ และสนับสนุนให้มีการน าองค์
ความรู้ที่จัดเก็บเหล่านั้นมาสร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับกิจการ
ประปาตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ของ กปภ. สามารถเป็นฐานให้องค์กรด ารงกิจการอย่างเข้มแข็งและรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 แม้ว่า กปภ. จะมีหน่วยงานและคณะท างานที่รองรับการด าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้และการวิจัยพัฒนา รวมถึงการสร้างนวัตกรรมปรากฏอยู่ในผังโครงสร้างและ
แผนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญขององค์กร หากแต่ว่าความท้าทายที่ส าคัญของ กปภ. คือ จะ
ท าอย่างไรที่จะเชื่อมโยงให้โครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรที่มีอยู่ อาทิ โครงสร้าง



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๔-๑๐ 

ภารกิจประจ า คณะกรรมการ/คณะท างานด้านการจัดการความรู้และการวิจัยพัฒนา 
มาบูรณาการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ กปภ . 
สามารถตอบสนองเป้าหมายของประเทศ และขององค์กรได้อย่างยั่งยืน  

 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมิติการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม

ต่างๆของ กปภ. โดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม ตลอดจนความ
ได้เปรียบ และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆนั้น ข้อมูลที่ได้จะถูกน ามาวิเคราะห์แนวทางการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า TOWS Matrix 

 ซึ่ง TOWS Matrix นั้นมีขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญ คือ การจับคู่ปัจจัยหลัก ได้แก่ จุด
แข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) รวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ โอกาส 
(Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถบอกได้ว่าใน
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่องค์กรต้องเผชิญอยู่นั้น องค์กรต้องท าอะไรบ้างเพ่ือน าจุดแข็ง
และโอกาสที่ดีมาใช้ เพ่ือปรับปรุงตนเอง เพ่ือก าจัดภัยคุกคาม และพร้อมรับความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต โดยมีรูปแบบตาราง TOWS Matrix ที่แสดงในตารางที่ ๔.๔ 

 
ตารางที่ ๔.๔ รูปแบบตาราง TOWS Matrix 
 ปัจจัยภายใน ๗S Model 

ปัจจัยภายนอก 

 จุดแข็ง (Strength) 
๑. 
๒. 
๓. 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑. 
๒. 
๓. 

PE
ST

LE
 

โอกาส (Opportunity) 
๑. 
๒. 
๓. 

แนวทางเชิงรุก (SO Strategy)  
เอาจุดแข็งและโอกาสมาใช้ 

แนวทางเชิงแก้ไข (WO Strategy) 
ปรับปรุงตนเอง 

ภาวะคุกคาม (Threat) 
๑. 
๒. 
๓. 

แนวทางเชิงป้องกัน (ST Strategy)  
ก าจัดภัยคุกคาม 

แนวทางเชิงรับ (WT Strategy) 
ลดความเสี่ยง 

 
ดังนั้น เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ 

กปภ. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ร่วมกับข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหารและบุคลากรที่ได้จากการสัมภาษณ์และการประชุมระดมความคิด น ามาสู่การก าหนด
แนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix      
ดังแสดงในตารางที่ ๔.๕ 
  



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๔-๑๑ 

ตารางที่ ๔.๕  แนวทางด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

TOWS Matrix 

จดุแขง็ (Strength) จดุออ่น (Weakness) 
๑) มีนโยบายและแผนองค์กรในด้านต่างๆ ที่สามารถรองรับและสนับสนุน

งานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมในอนาคต  
๒) มีโครงสร้างองค์กรและคณะท างานที่รองรับการด าเนินงานด้านการ

จัดการความรู้และการวิจัยพัฒนา 
๓) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมรองรับการจัดเก็บและเข้าถึง

ฐานข้อมูลองค์ความรู้  
๔) มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านผลิต-จ่าย-บริการ น้ าประปาสะสม

มาอย่างยาวนาน  
๕) มีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายซ่ึงเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ

จัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม 

๑) ขาดการจัดล าดับความส าคัญขององค์ความรู้ที่จ าเป็น เพื่อให้ตอบ
ยุทธศาสตร์องค์กรและการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อมภายนอก 

๒) ระบบการน าองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรมที่เกิดคุณค่าให้องค์กรยังมีการ
เช่ือมโยงไม่ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

๓) ขาดเครื่องมือสนับสนุน รวมถึงระเบียบข้อบังคับส าหรับการวิจัยพัฒนา 
และสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม  

๔) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเส้นทางอาชีพเพื่อรองรับเป้าหมายงาน
ด้านจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมยังไม่ชัดเจน 

๕) การสร้างบรรยากาศและแนวทางเพื่อกระตุ้น ให้บุคลากรเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนายังไม่ต่อเนื่อง 

โอกาส (Opportunity) แนวทางเชิงรกุ (SO Strategy): เพือ่น าจดุแขง็และโอกาสมาใช ้ แนวทางเชิงแกไ้ข (WO Strategy): เพือ่การปรบัปรุงตนเอง 
๑) นโยบาย Thailand ๔.๐ ให้ความส าคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ   
๒) การเปิดเสรีการค้า การลงทุน และการแชร์ข้อมูลข่าวสาร เป็นโอกาส

ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ และยังส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเทคโนโลยีท าได้สะดวกขึ้น 

๓) เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นแรงขับให้ กปภ. ต้องปรับคุณภาพการให้บริการ
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองได้ทันท่วงที 

SO๑: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรม 
SO๒: พัฒนาแนวทางและสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

WO๑: พัฒนาระบบการจัดการที่น าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการ
ประปามาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิด
เป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 
WO๒: พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเส้นทางอาชีพเพื่อรองรับการขับเคลื่อน
องค์กรด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมตามโมเดลการขับเคลื่อนประเทศด้วย 
Thailand ๔.๐ 
WO๓: มีกฎระเบียบในการด าเนินงานด้านวิจัยพัฒนา นวัตกรรม การสร้างองค์
ความรู้ ผลงานวิชาการ และด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

ภาวะคกุคาม (Threat) แนวทางเชิงปอ้งกนั (ST Strategy): เพือ่ก าจดัภยัคกุคาม แนวทางเชิงรบั (WT Strategy): เพือ่ลดความเสีย่ง 
๑) (ร่าง) พรบ.ทรัพยากรน้ า กฎหมาย/มาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ 

จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ใน
อนาคต 

๒) การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ท าให้ข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 

๓) ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีผลอย่างมากต่อปริมาณ 
คุณภาพน้ าดิบ  และต้นทุนการผลิตน้ าประปา 

ST๑: สร้างเครือข่ายหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นพันธมิตรในการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมให้พร้อมรองรับสถานการณ์ไปด้วยกันใน
อนาคต 

WT๑: ก าหนดองค์ความรู้และล าดับความส าคัญขององค์ความรู้ที่ควรจัดเก็บ
เพื่อเป็นฐานในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต 

 

 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๔-๑๒ 

 จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบ และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ผนวกกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม สามารถสรุปประเด็นแนวทางด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ 
กปภ. จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได้ดังนี ้
 
แนวทางเชิงรุก (SO Strategy): เพื่อน าจุดแข็งและโอกาสมาใช้ 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เข้าถึงได้ง่าย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล   

 พัฒนาแนวทางและสร้างบรรยากาศเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือน า กปภ. ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 
แนวทางเชิงป้องกัน (ST Strategy): เพื่อก าจัดภัยคุกคาม 

 สร้างเครือข่ายหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม
อย่างก้าวกระโดด และให้พร้อมรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตไปพร้อมกัน 

 
แนวทางเชิงแก้ไข (WO Strategy): เพื่อการปรับปรุงตนเอง 

 พัฒนาแนวทางและกลไกการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการองค์
ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างคุณค่าและพร้อม
รองรับความท้าทายท้าทายใหม่ๆของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม  

 สร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรมีทักษะด้านการจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรม พร้อมกับสร้าง
เส้นทางอาชีพเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมตามโมเดลการขับเคลื่อน
ประเทศด้วย Thailand ๔.๐ 

 ก าหนดกฎระเบียบในการด าเนินงานด้านวิจัยพัฒนา นวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ 
และด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 
แนวทางเชิงรับ (WT Strategy): เพื่อลดความเสี่ยง 

 ก าหนดองค์ความรู้และล าดับความส าคัญขององค์ความรู้ที่ควรจัดเก็บเพ่ือเป็นฐานในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต 
 
การวิเคราะห์ความท้าทาย ความได้เปรียบ ข้อจ ากัด และภัยคุกคามในด้านการจัดการความรู้และ

สร้างนวัตกรรมของ กปภ. ที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix ที่กล่าวมานั้น จะถูกน าไปใช้เป็น
ข้อมูลน าเข้าในการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และสร้างวัตกรรมของ กปภ. ทั้งนี้เพ่ือให้
เป้าหมายการจัดการความรู้และสร้างวัตกรรมของ กปภ. สอดคล้องรับกันกับสภาพแวดล้อมองค์กร และเป็น
อีกแรงขับเคลื่อนในการน า กปภ. ก้าวพร้อมไปกับประเทศไทย Thailand ๔.๐ ได้ต่อไป 
 

************************************************ 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๕-๑ 

บทที่ ๕ 

แผนการจัดการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรม 

ของการประปาส่วนภมูิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 
 
แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๕ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของ กปภ. ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการให้
ตอบสนองต่อภารกิจและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญขององค์กร และสอดคล้องกับนโยบาย THAILAND ๔.๐ 
ของรัฐบาล  

กระบวนการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ฉบับนี้ มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารระดับกลาง บุคลากรหลักที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ไปจนถึง
พนักงานรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านการสัมภาษณ์ 
การจัดประชุมระดมความคิด และการ Site visit กปภ.สาขาที่เป็นต้นแบบ (Best practice) ในการ
จัดการความรู้และการผลิตผลงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ร่วมกับผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่ผ่านมาของ กปภ . และ
ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายที่ส าคัญของ กปภ. 

นอกจากนั้น แผนฯ ฉบับนี้ได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔),  ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔),  นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๖๔), แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ, แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ (Scenario) ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ส าคัญของกิจการ
ประปา ซึ่งล้วนเป็นนโยบายภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงานทั้งในปัจจุบัน และอนาคตของ กปภ. มา
เป็นข้อมูลน าเข้าในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือให้แผนการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของ กปภ. ที่จัดท าขึ้นมีเป้าหมายและทิศทางสอดคล้องกับทิศทางของประเทศและทิศ
ทางการด าเนินงานด้านกิจการประปา การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในระดับสากล  

โดยข้อมูลที่ได้ข้างต้นได้น ามาประมวลเพ่ือวิเคราะห์ความได้เปรียบ จุดอ่อน โอกาส และ
ความท้าทาย และน ามาสู่การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ 
กปภ. ได้ดังนี ้

  



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๕-๒ 

๕.๑  กรอบแนวคิดแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วน
ภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เพ่ือสนับสนุนให้การประปาส่วนภูมิภาคมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้แและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือ
น าองค์กรบรรลุสู่การท าให้ “ผู้ใช้น้ าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers are 
delighted with water quality and excellent services)” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของ กปภ. ที่ก าหนด
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) (ฉบับเพ่ิมเติม) อันเป็นแผนหลักที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนองค์กร อีกทั้งยังมีกรอบทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาต่างๆ 
กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ จึงถูกก าหนดดังแสดงในรูปภาพที่ ๕.๑ 

 
 

 

รปูที ่๕.๑ กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 
 
องค์ประกอบของการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก 

ได้แก่ “การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้” ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญเพราะเป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้  เ พ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีเครื่องมือเพ่ือให้บุคลากรสามารถจัดเก็บ ค้นหา 
แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ต่อมาคือ  “การบูรณาการองค์ความรู้
ไปสู่การสร้างนวัตกรรม”เป็นการบริหารจัดการเพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปผ่านการบูรณาการ
เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาไปสู่การเกิดเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้องค์กร สังคม และ
ประเทศ และองค์ประกอบสุดท้าย คือ “บุคลากร” ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นทั้ง
แหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

จากกรอบแนวคิดการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. น ามาสู่การก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรของ กปภ. ได้ดังนี ้



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๕-๓ 

๕.๒  วิสัยทัศน์และพันธกิจแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการ
ประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) ของแผนการจัดการความรู้

และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร กปภ. เพ่ือรับทราบข้อคิดเห็นจากหลากหลายมุมมองและให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจต่อ
เป้าหมายและทิศทางการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ซึ่งช่วยให้สามารถ
แปลงวิสัยทัศน์ และพันธกิจด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติที่สอดรับกับ
วิสัยทัศน์ของ กปภ. ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(ฉบับเพ่ิมเติม) ว่า “ผู้ใช้น้ าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ” ไดด้ังนี้ 

 

รปูที ่๕.๒ วิสัยทัศน์และพันธกิจด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ.  
และวิสัยทัศน์และพันธกิจของการประปาส่วนภูมิภาค 

 

 วิสัยทัศน์ของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และ

บริการอย่างต่อเนื่องและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
โดยมีความนัยที่แฝงไว้ในวิสัยทัศน์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันมากข้ึน ดังนี้ 

  เป็นองค์กรที่มีค่านิยมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิด
การบูรณาการองค์ความรู้อันน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
อย่างต่อเนื่อง โดยองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นต้องสามารถรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
องค์กร และก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๕-๔ 

 พันธกจิของแผนการจัดการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรมของการประปาสว่นภมูภิาค ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 เพ่ือให้แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ มีทิศทางที่ชัดเจนในการมุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องและก้าวทันต่อการเปลีย่นแปลง” ได้
ก าหนดพันธกิจแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ไว้ดังนี้ 

 พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ส าคัญให้รองรับยุทธศาสตร์องค์กรและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 สร้างสรรค์นวัตกรรมจากการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพและสร้างคุณค่า 

 ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการ
ประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ .ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมาพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม ควบคู่
กับการพัฒนาให้บุคลากร กปภ.  มีศักยภาพเพ่ือรองรับการด าเนินงานด้านจัดการความรู้และสร้าง
นวัตกรรมในอนาคต พร้อมกับสร้างบรรยากาศเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนน าไปสู่การเกิดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่บุคลากรน าการ
จัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน  น ามาสู่การก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ ได้ดังนี้ 

 สร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการของ กปภ. ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ยกระดับความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมของบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจ ยุทธศาสตร์

องค์กร และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

  



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๕-๕ 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. มีจุดประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนว

ทางการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมมาเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กร โดยก าหนดแนวทางการ
สร้างนวัตกรรมจากการบูรณาการฐานความรู้ที่ กปภ. จัดเก็บไว้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
องค์กรในด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับ
นโยบาย Thailand ๔.๐ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจมากระทบการ
ด าเนินงานขององค์กรและใช้เป็นรากฐานในการสร้างให้เกิดธุรกิจใหม่ในอนาคต  

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปา
ส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ มีดังต่อไปนื้  

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อเป็นฐานสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและก้าว

ทันการเปลี่ยนแปลง 

มุ่งเน้นการก าหนดองค์ความรู้ที่ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานของ กปภ. ในอนาคต และมีกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบใน
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสะดวกในการเข้าถึงผ่านระบบดิจิทัล 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 
มุ่งเน้นพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การต่อยอด ขยายผล 

สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมทีเ่พ่ิมคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร และสร้างเส้นทางอาชีพ ควบคู่กับการสร้างแนวทางและ
บรรยากาศที่ท าให้บุคลากรมีค่านิยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมผลักดันให้ผลงานด้านนวัตกรรมของ กปภ. เป็นที่ประจักษ์ต่อภายนอก 

 
โดยยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ประเด็น ได้ก าหนดเป้าประสงค์ท่ีส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
 

  



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๕-๖ 

ตารางที่ ๕.๑ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ส าคัญของแผนการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ยทุธศาสตรด์า้นการจดัการความรู ้
และการสรา้งนวตักรรมของ กปภ. 

เปา้ประสงค ์ ตวัชี้วดัของเปา้ประสงค ์

ยทุธศาสตรท์ี ่๑  สร้างคลังความรู้
ดิจิทัลเพื่อเป็นฐานสรา้งนวัตกรรมที่
ยั่งยืนและก้าวทันการเปลีย่นแปลง 

 องค์ความรู้ส าคัญที่จัดเก็บไว้ใน
รู ป แ บ บ ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น
ยุทธศาสตร์องค์กร และใช้เป็นฐาน
สร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

 ฐานข้อมูลความรู้ส าคัญขององค์กร
ส าหรับจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ที่
พร้อมใช้ในรูปแบบของคลังความรู้
ดิจิทัลแพลดฟอร์ม โดยสามารถเข้าถึง
ได้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ จ านวน ๑ ฐานข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการ
องค์ความรู้ เพื่อสร้ างสรรค์
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 

 

 ความส าเร็จในการสรา้งสรรค์
นวัตกรรมทีส่ร้างคณุค่าจากการ
พัฒนาคุณภาพผลติภณัฑ์และ
บริการดา้นกิจการประปา 

 มีนวัตกรรมที่ขยายผลใช้ทั่วทั้งองค์กร 
ซึ่ ง เป็นผลจากการบูรณาการองค์
ความรู้ที่สะสมไว้ จ านวน ๓ นวัตกรรม 
ที่สามารถสร้างคุณค่าในการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ (วัดจาก
ประสิทธิภาพของกระบวนการที่ดีขึ้น 
หรือ สัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากฐาน
เดิมร้อยละ ๓๐ ) 

ยทุธศาสตรท์ี ่๓  พัฒนาบุคลากรและ
สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 เ ส้ นท า ง อา ชีพส า ห รั บ ร อ ง รั บ
บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน 

 บุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้าน
น วั ต ก ร ร ม ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์ และทิศทางองค์กร 

 บุคลากรมีค่านิยมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ต าแหน่งงานด้านความรู้และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 ร้อยละ ๒๐ ของบุคลากรมีความรู้และ
ทักษะด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และทิศทางขององค์กร 

 รางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์ การ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากลจ านวน ๑ 
รางวัล 

 กฎระเบียบในการด าเนินงานด้านวิจัย
พัฒนา นวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ 
ผลงานวิชาการ และด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 

จากยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ส าคัญของแผนการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ สามารถน ามาก าหนด ROAD 
MAP ของการสร้างนวัตกรรม เชื่อมโยงการจัดการความรู้ของ กปภ. พร้อมก าหนดเป้าหมาย
และผลที่คาดหวัง ออกเป็น ๓ ระยะ ดังแสดงในรูปที่ ๕.๓ 

 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๕-๗ 

 
รปูที ่๕.๓ Roadmap การพัฒนาด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 

 
โดยมีรายละเอียดทิศทางการพัฒนา พร้อมเป้าหมายและผลที่คาดหวังในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้ 
 
ระยะที่ ๑: ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป็นระยะที่ กปภ. ต้องวางรากฐานให้เอื้อต่อการน าความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งเน้น 

การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ส าคัญ การมีระบบดิจิทัลให้เอ้ือต่อการเข้าถึงความรู้ ควบคู่กับการ
พัฒนาบุคลการให้มีศักยภาพและทักษะพ้ืนฐานในการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม และ
การสร้างบรรยากาศเพ่ือจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรสนใจในการเข้าถึงความรู้และสร้างนวัตกรรม  

โดยก าหนดทิศทางการพัฒนา เป้าหมายและผลที่คาดหวัง ดังนี้ 
 ทิศทางการพัฒนา 

 การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพ่ือเป็นฐานสร้างนวัตกรรมที่รองรับการเติบโตที่ยั่งยืน
ขององค์กร 

 การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและแวดล้อมด้วยบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 เป้าหมายและผลที่คาดหวัง 
 ฐานข้อมูลความรู้ส าคัญขององค์กรที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบ ดิจิทัลที่มี

ประสิทธิภาพ 
 มีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าให้องค์กร 
 มีระเบียบในการด าเนินงานด้านวิจัยพัฒนา นวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ ผลงาน

วิชาการ และด้านทรัพย์สินทางปัญญา 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๕-๘ 

ระยะที่ ๒: ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 
โดยก าหนดทิศทางการพัฒนา เป้าหมายและผลที่คาดหวัง ดังนี้ 
 ทิศทางการพัฒนา 

 การบูรณาการองค์ความรู้สู่การต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้องค์กรอย่าง
เป็นระบบ 

 การสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ือรองรับงานด้านจัดการองค์ความรู้และ
สร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กรในระยะยาว 

 เป้าหมายและผลที่คาดหวัง 
 มีนวัตกรรมซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการผลิตส่งจ่าย และ

ยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ขยายผลใช้ทั่วทั้งองค์กร  
 มีเส้นทางอาชีพที่รองรับบุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 
ระยะที่ ๓: ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เป็นระยะที่ กปภ. น าผลที่ได้จากการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม 

ท าให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับได้ในระดับสากล เพ่ือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแนวทางที่ด าเนินการเป็น
แนวทางที่เป็นที่ยอมรับตามหลักสากลและสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจให้องค์กรได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็น
การกระตุน้องค์กรให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาส 
และเวทีให้แก่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงานองค์ความรู้และนวัตกรรมของ
องค์กร  

โดยก าหนดทิศทางการพัฒนา เป้าหมายและผลที่คาดหวัง ดังนี้ 
 ทิศทางการพัฒนา 

 การผลักดันผลงานด้านจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ 
 เป้าหมายและผลที่คาดหวัง 

 มีนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ที่สร้างรายได้ให้แก่องค์กร 

 ได้รับรางวัลด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

หาก กปภ. มีการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดใน Roadmap ข้างต้นแล้ว  ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ กปภ. จะมีมีนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งต่อยอดมาจากองค์ความรู้ที่สะสมไว้ และได้รับ
รางวัลด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
  



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๕-๙ 

๕.๔  แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ
การประปาส่วนภูมิภาค 
เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในแต่ละด้านสามารถขับเคลื่อน

เชื่อมโยงเข้าหากันได้อย่างเป็นระบบและบรรลุเป้าประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ ที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. เพ่ือสนับสนุนและ
เชื่อมโยงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. เข้าด้วยกัน 
โดยแนวทางที่ก าหนดนี้สามารถใช้เป็นกรอบในการก าหนดแผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในแต่ละด้านให้เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 

โดยแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ . 
ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้ 

 

ส่วนที่ ๑. การแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer: CKO)  และ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม (KM-RDI) 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ (Scenario) ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการประปา ตลอดจนการศึกษาข้อมูลคู่เทียบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรม พบว่าปัจจัยสู่ความส าเร็จของการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่เป็น Best 
practice ของหน่วยงานต่างๆ คือ การตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมของผู้บริหารระดับสูง ผ่าน ๑.) การแต่งตั้งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief 
Knowledge Officer หรือ CKO) ขององค์กร และ ๒.) การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม (KM-RDI) ไว้ด้วยกัน เนื่องจากทุกขั้นตอนการ
ด าเนินการจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานที่รับผิดชอบ 
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

และจากผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ที่เป็นความท้าทายด้านการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมของ กปภ. พบว่า กปภ. ยังไม่มีการแต่งตั้ง CKO ของค์กร และคณะท างานโดยตรงที่
เชื่อมโยงการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ครอบคลุมกระบวนการจัดการความรู้และ
น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา กปภ. ไปสู่การเป็น “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องและก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer: 
CKO) และคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม (KM-
RDI) โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.) ผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer: CKO)   

มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์กร 
ให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๕-๑๐ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการความรู้บรรลุเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมและองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ กปภ. 

 แต่งตั้งทีมงาน คณะท างาน และคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดท า
แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์กร รวมถึงการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน รวมถึงกิจกรรมอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการน าองค์ความรู้
และนวัตกรรมไปสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานส าคัญต่างๆขององค์กร 

 ก ากับ ดูแล ติดตาม และสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้กิจกรรมการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์กรเกิดผลเป็นรูปธรรม  

 สร้างภาพลักษณ์และเป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการจัดการความรู้เพ่ือ
สร้างนวัตกรรม 

 สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนให้ความส าคัญกับความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมของ
บุคลากร 

 พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณในการด าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

 ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการบริหารการจัดการความรู้และ
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 

 ๒.) คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม (KM-
RDI) 

มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ด าเนินการเพ่ือสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้าง

นวัตกรรมขององค์กรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 สนับสนุนและผลักดันกิจกรรมการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานส าคัญต่างๆขององค์กรและให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 สื่อสารและประสานงานเพ่ือสร้างความเข้าใจในด้านการจัดการความรู้ บรรยากาศ

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรมการเรียนรู้ และน าไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงานและกระบวนงานต่างๆของ กปภ.  

 รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 

 ด าเนินงานด้านการบริหารการจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรม และการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 
หมายเหตุ: ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม (KM-RDI) จะประกอบด้วย 
คณะกรรมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม กปภ. และ คณะกรรมการการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  รวมถึง
คณะกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม  (ดังแสดงในตารางที่ ๒.๑) ทั้งนี้ กปภ. อาจ
พิจารณาใช้วิธีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม (KM-RDI) หรือใช้วิธีการทบทวน
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และ คณะท างานที่มีอยู่เดิมตามความเหมาะสม 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๕-๑๑ 

ส่วนที่ ๒. การก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ของ กปภ. 

เช่นเดียวกันกับข้างต้น จากช่องว่าง (Gap) ที่เป็นความท้าทายด้านการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมของ กปภ. ยังพบอีกว่า กปภ. ยังไม่มีแนวทางท่ีเชื่อมโยงการด าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาคนให้มีความรู้ การปลูกฝังและจูงใจให้เกิดการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ เพ่ือรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กรเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ตามแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรมของ กปภ. โดยมีขั้นตอนและผู้รับผิดชอบตามที่แสดงในรูปที่ ๕.๔ 

 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๕-๑๒ 

 
 

รปูที ่๕.๔ แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
 

แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ . แบ่งเป็น ๓ 
ส่วนหลักที่ส าคัญ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ได้แก่ 

 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๕-๑๓ 

 ส่วนที่ ๑: การสร้างคลังข้อมูลความรู้ในรูปแบบดิจิทัล (ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑-๕)  

 ส่วนที่ ๒: การพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร (ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๖-๙) 

 ส่วนที่ ๓: การสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร (ขั้นตอนที่ ๑๐-๑๓)  

โดยสามารถสรุปรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ : คณะ KM-RDI และส านักวิทยาการ จัดท า Knowledge & Technology 
Mapping ซึ่งระบุความรู้และเทคโนโลยีที่ส าคัญ ส าหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยข้อมูลน าเข้าที่ส าคัญในการจัดท า Knowledge & Technology 
Mapping ได้แก่ (๑) Competency และ ความสามารถพิเศษขององค์กร (๒) ยุทธศาสตร์ กปภ. (๓) 
นโยบาย กปภ. เรื่องการวิจัย/การจัดการความรู้/การสร้างนวัตกรรม (๔) นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญของประเทศ และ (๕) สภาพแวดล้อมภายนอกอ่ืนๆ 

ขั้นตอนที่ ๒ : ส านักวิทยาการ การประปาเขต รวมทั้งการประปาสาขา ท าหน้าที่สืบค้น ถอด
เก็บ และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ (ไม่ว่าความรู้นั้นจะอยู่ภายในองค์กรหรือต้องเสาะหาจากภายนอก
องค์กร) เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือเนื้อหาของความรู้ทั้งหมดตามที่ก าหนดไว้ใน Knowledge & 
Technology Mapping  

ขั้นตอนที่ ๓ : จากความรู้ทั้งหมดท่ีได้ในขั้นตอนที่ ๒ ส านักวิทยาการ การประปาเขต รวมทั้ง
การประปาสาขา ต้องท าหน้าที่ประเมินและกลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศและเนื้อหา
ความรู้ เพื่อยืนยันความถูกต้องของความรู้ที่จะน าไปจัดเก็บส าหรับน าไปใช้งาน อีกทั้งยังต้องแบ่งกลุ่ม
ประเภทของความรู้ รวมทั้งก าหนดระดับชั้นของการเข้าถึงความรู้ 

ขั้นตอนที่ ๔ และขั้นตอนที่ ๕ : ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับส านักวิทยาการ การ
ประปาเขต และการประปาสาขา จะน าข้อมูลสารสนเทศและเนื้อหาของความรู้ที่ผ่านการกลั่นกรอง 
ไปจัดท าให้อยู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Platform) โดยผลผลิตที่ได้ คือ คลังความรู้ดิจิทัล (ระบบ KM 
PWA) ที่จัดเก็บฐานความรู้ทั้งหมด เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวก รวมทั้งสามารถ
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ซึ่งจะท าให้บุคลากรน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ไข
ปัญหา ปรับปรุงการท างาน คิดค้นวิธีการใหม่ หรือเพ่ือใช้เป็นฐานในการสร้างนวัตกรรม  

ขั้นตอนที่ ๖ : คณะ KM ส านักวิทยาการ ส านักสื่อสารองค์กร ร่วมกันด าเนินการผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ในการสร้างบรรยากาศเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนบุคลากรเข้าไปใช้งานคลังความรู้ดิจิทัลที่จัดท าขึ้น เพ่ือเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ 
หรือน าความรู้ในคลังความรู้ดิจิทัลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการด าเนินงานในขั้นตอนนี้ สามารถ
ช่วยให้เกิดความรู้ใหม่เพ่ิมเติมจากความรู้เดิมท่ีมีอยู่ในฐานข้อมูลคลังความรู้ดิจิทัล 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๕-๑๔ 

ขั้นตอนที่ ๗ : เป็นการด าเนินการเพ่ือยกระดับความรู้และนวัตกรรม ผ่านการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โดยมี คณะ RDI คณะ KM ส านักวิทยาการ เป็นผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่เพ่ิมเติมจากความรู้เดิมท่ีมีอยู่ในฐานข้อมูลคลังความรู้ดิจิทัล 

ขั้นตอนที่ ๘ คณะ KM และส านักวิทยาการ ร่วมกันด าเนินการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มี
ความรู้และทักษะด้านนวัตกรรม เพ่ือให้มีบุคลากรซึ่งมีความรู้ความสามารถที่จะสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรผ่านการสร้างนวัตกรรมพัฒนากระบวนงาน  

ขั้นตอนที่ ๙ : ส าหรับบุคลากรซึ่งมีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมอย่างเพียงพอหรือมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ก็จ าเป็นต้องสร้างเส้นทางอาชีพ (Career path) ให้บุคลากรเหล่านี้ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนได้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมีฝ่ายวางแผนและประเมินผลทรัพยากร
บุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ ๑๐ และขั้นตอนที่ ๑๑ : คณะ KM-RDI ส านักวิทยาการ และคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง จะเป็นผู้ประเมินความรู้ในฐานข้อมูลคลังความรู้ดิจิทัล เพ่ือคัดเลือกความรู้ที่มีความเป็นไป
ได้ในการต่อยอดเป็นนวัตกรรม เพ่ือให้บุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมน าไปสร้างเป็น
นวัตกรรมต้นแบบ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายผลเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 

ขั้นตอนที่ ๑๒ : เป็นการขยายผลนวัตกรรมต้นแบบเพ่ือให้น าไปใช้ประโยชน์ทั่วทั้งองค์กร 
โดยคณะ KM-RDI ส านักวิทยาการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดย
นวัตกรรมต้นแบบที่น าไปขยายผลนั้น เป็นได้ทั้งต้นแบบนวัตกรรมจากขั้นตอนที่ ๑๑ หรือเป็นการ
สร้างผลงานส าหรับแก้ไขปัญหา/ปรับปรุงกระบวนการ/คิดค้นวิธีการใหม่ ของบุคลากรในกระบวนการ
ท างานต่างๆ จากข้ันตอนที่ ๘ 

ขั้นตอนที่ ๑๓ : คณะพิจารณารางวัลนวัตกรรมฯ และส านักวิทยาการ จัดประกวดนวัตกรรม
ที่ผ่านการขยายผลและน าไปใช้ประโยชน์แล้ว เพื่อให้รางวัลแก่บุคลากรผู้สร้างนวัตกรรม อันจะช่วยให้
เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นแรงกระตุ้นให้สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป 

ทั้งนี้ ความรู้ใหม่ที่ได้จากขั้นตอนต่างๆ ในแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
จะต้องน าไปด าเนินการตามขั้นตอนที่ ๓ ถึงขั้นตอนที่ ๕ เพ่ือจัดเก็บในฐานข้อมูลคลังความรู้ดิจิทัล
ต่อไป ซึ่งขั้นตอนนี้เองที่เป็นกลไกส าคัญที่ท าให้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ในแต่ละด้านสามารถขับเคลื่อนเชื่อมโยงเข้าหากันได้อย่างเป็นระบบ 

 
  



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๕-๑๕ 

ในภาพรวม สรุปได้ว่าความท้าทายใหม่ๆ ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวเร่งให้ กปภ . ต้องบูรณาการองค์ความรู้ การวิจัยพัฒนา เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมที่เกิดคุณค่าให้แก่องค์กรได้อย่างแท้จริง ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ กปภ . ต้องมีแผนการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  

โดยภายใต้แผนดังกล่าวประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ๓ ด้าน เพ่ือขับเคลื่อนให้ กปภ. 
เป็น “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
อย่างต่อเนื่องและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง” ได้แก่  

 
 สร้างคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อเป็นฐานสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

 บูรณาการองค์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 

 พัฒนาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
ทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ด้านสามารถขับเคลื่อนได้อย่างสอดประสานและเชื่อมโยงการ

ท างานเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีคณะท างานและแนวทางที่เชื่อมโยงการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาคนให้มีความรู้ การปลูกฝังและจูงใจ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ . รองรับภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กร และสามารถตอบสนอง
เป้าหมายของประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางที่ก าหนดขึ้นนี้ได้น าไปใช้เป็นกรอบในการก าหนด
แผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในแต่ละด้าน
ให้เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยมีรายละเอียดในบทต่อไป 

 
 

 
 

************************************************** 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๑ 

บทที่ ๖ 
แผนงานและโครงการ 

ภายใตแ้ผนการจดัการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
ของการประปาส่วนภมูิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วน
ภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์แนว
ทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ผนวกกับปัจจัยที่สนับสนุน
การด าเนินการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมและขีดความสามารถที่มีอยู่ ร่วมกับ
ปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอก กปภ. มาก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ให้บรรลุเป้าหมาย
และสามารถสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการให้ตอบสนองต่อ
ภารกิจและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญขององค์กร และสอดคล้องกับนโยบาย THAILAND ๔.๐ ของรัฐบาล  

จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปา
ส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ทั้ง ๓ ด้าน โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์สามารถก าหนด
แผนงานที่น าไปสนับสนุนในแต่ละยุทธศาสตร์ รวม ๕ แผนงาน ดังนี้  
 
ตารางที ่๖.๑ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค  

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ยทุธศาสตร ์ แผนงาน 

ยทุธศาสตรท์ี ่๑  สร้างคลังความรูด้ิจิทัลเพื่อเป็น
ฐานสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 

แผนงานท่ี ๑.๑: พัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์
และเป็นฐานในการสร้างนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการองค์ความรู้
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 
 

แผนงานท่ี ๒.๑: พัฒนาแนวทางการประเมินความเป็นไปได้ทาง
เทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการขยายผลองค์ความรู้และ
นวัตกรรม 
แผนงานท่ี ๒.๒: ขับเคลื่อนการบูรณการองค์ความรู้สู่การ
สร้างสรรค์นวตักรรมที่สร้างคุณคา่ 

ยทุธศาสตรท์ี ่๓  พัฒนาบุคลากรและสร้าง
แรงจูงใจเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

แผนงานท่ี ๓.๑: ปลูกฝังความรู้และสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้น
ให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
แผนงานท่ี ๓.๒: สร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

  
 โดยมีรายละเอียดของแผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๒ 

๖.๑ แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑: สร้างคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อเป็นฐาน
สร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

  
 “ยุทธศาสตร์สร้างคลังความรู้ดิจิทัลเพ่ือเป็นฐานสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง” มุ่งเน้นการก าหนดองค์ความรู้และล าดับความส าคัญขององค์ความรู้ที่ควรจัดเก็บเพ่ือ
เป็นฐานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรให้ด ารงกิจการอย่างเข้มแข็งและรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการแปลงองค์ความรู้ให้อยู่ในรูปแบบของ
ดิจิทัลเพ่ือให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลองค์ความรู้ ทั้งในเรื่องการจัดเก็บ เผยแพร่ และเข้าถึงองค์
ความรู้ ท าได้ผ่านช่องทางดิจิทัล ที่มีความพร้อมและท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและน าองค์ความรู้ที่
จัดเก็บอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มไปใช้ประโยชน์ ในการเพ่ิมทักษะบุคลากรและสร้างนวัตกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงและรับรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
 
 เป้าประสงค:์  
 องค์ความรู้ส าคัญที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร และใช้เป็น
ฐานสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  
 ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายของเปา้ประสงค์:  
 ฐานข้อมูลความรู้ส าคัญขององค์กรส าหรับจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ที่พร้อมใช้ ในรูปแบบ
ของคลังความรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ จ านวน ๑ ฐานข้อมูล 
  
 แผนงานและโครงการ:  

แผนงานและโครงการที่มารองรับและตอบสนองต่อเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์การสร้าง
คลังความรู้ดิจิทัลเพ่ือเป็นฐานสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กร ประกอบด้วย
แผนงานหลัก ๑ แผนงาน และโครงการในการขับเคลื่อนแผนงาน จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 

 
 แผนงานที่ ๑.๑: พัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์และเปน็ฐานในการสรา้ง

นวัตกรรม ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้ 
 โครงการ ๑.๑.๑: โครงการพัฒนาแผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. (PWA 

Knowledge & Technology mapping) เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร และ
ใช้เป็นฐานสร้างนวัตกรรม 

 โครงการ ๑.๑.๒: โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล (KM PWA) 
 

โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ประมาณการงบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับของแต่ละ
โครงการดังนี้ 
  



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๓ 

๖.๑.๑ แผนงานที ่๑.๑: พฒันาคลงัความรู้ดจิิทลัเพือ่เปน็ฐานส าหรบัสรา้งนวตักรรม 

 “แผนงานพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพ่ือเป็นฐานส าหรับสร้างนวัตกรรม” มุ่งเน้นให้เกิดการ
ก าหนดองค์ความรู้และล าดับความส าคัญขององค์ความรู้ที่ควรจัดเก็บเพ่ือเป็นฐานสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนภารกิจองค์กร โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลองค์ความรู้ ทั้งในเรื่องการจัดเก็บ 
เผยแพร่ และเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลที่มีความพร้อม โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงและรับรู้ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ประกอบด้วย ๒ โครงการดังนี้ 

๖.๑.๑.๑ โครงการพัฒนาแผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. (PWA Knowledge & Technology 
mapping) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร และใช้เป็นฐานสร้างนวัตกรรม 

 วัตถุประสงค์:  
๑. เพ่ือส ารวจข้อมูลองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของ กปภ.  
๒. เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ต้องมีไว้เพ่ือให้

สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 
๓. เพ่ือทราบขอบเขตความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. และความรู้ที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 
 ระยะเวลาการด าเนนิงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และทบทวนเป็นประจ าทุกปี 
 

 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิการ 
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

๑. ส ารวจ Competency และ ความสามารพิเศษขององค์กรเพื่อ
น ามาวิเคราะหข์้อมลูองคค์วามรู้และเทคโนโลยสี าคญัที่องคก์ร
ต้องจัดหา ส าหรับรองรบัภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กร และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 

     

๒. จัดล าดับความส าคัญของข้อมลูองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
ต้องจัดเก็บในแตล่ะช่วงเวลา โดยพิจารณาจากความ
สอดคล้องกับเปา้หมายยุทธศาสตร์องค์กร 

     

๓. พัฒนาแผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. (PWA 
Knowledge & Technology mapping) เพื่อทราบ
ขอบเขตความรู้ของ กปภ. และความรู้ที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

     

๔. ทบทวน แผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. (PWA 
Knowledge & Technology mapping) เป็นประจ าทุกปี 
เพื่อติดตามข้อมูลองค์ความรู้และเทคโนโลยีทีต่้องจัดเก็บ
เพิ่มเตมิให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

     

งบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) ๑.๐๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ 
งบประมาณคาดการณร์วม (ลา้นบาท) ๑.๘๐ 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๔ 

 ผู้รับผิดชอบหลัก:  
 คณะ KM-RDI 
 ส านักวิทยาการ 

 
 ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย: 

ตวัชี้วดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย 
  ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 
แผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. 
(PWA Knowledge & Technology 
mapping) ที่สอดคล้องกับภารกิจและ
ยุทธศาสตร์องค์กร 

แผน ๑     

 
 

๖.๑.๑.๒ โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล (KM PWA) 

 วตัถปุระสงค์:  
๑. เพ่ือรวบรวมความรู้จากแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอกตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ในแผนที่

ความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. (PWA Knowledge & Technology mapping)  
๒. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ KM PWA) ส าหรับจัดเก็บและ

เผยแพร่องค์ความรู้ขององค์กรที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 

 ระยะเวลาการด าเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

 
 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิการ 
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

๑. ออกแบบแนวทางการถอดเก็บ และรวบรวมองค์ความรู้ทั้งจาก
ภายใน  และภายนอกองค์กรตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ในแผนที่
ความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. (PWA Knowledge & 
Technology mapping) 

     

๒. พัฒนาระบบ KM PWA ให้เป็นคลงัความรู้ดิจิทลัเพื่อจัดเกบ็
และเผยแพร่ข้อมลูความรู้ขององค์กร โดยแบ่งตามประเภท
ความรู้ ระดับการเข้าถึง ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว สืบค้นได้
ง่าย และสามารถเชื่อมโยงกับข้อมลูของ กปภ. เขตหรือ
สาขาได ้

     

๓. กลั่นกรองความถูกต้องขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่รวบรวมไว้  

 

     



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๕ 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิการ 
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

๔. แปลงข้อมูลสารสนเทศท่ีผ่านการกลั่นกรองแล้วให้อยู่ใน
รูปแบบของดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อจัดเก็บและเผยแพรผ่่าน
ระบบ KM PWA ที่พัฒนา 

     

๕. อบรมและเผยแพร่การใช้ระบบ KM PWA และส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้ 

     

๖. ทบทวนและพัฒนาแนวทางการถอดเก็บและรวบรวมความรู้
ให้สอดคล้องกับแผนท่ีความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. 
(PWA Knowledge & Technology mapping) เป็น
ประจ าทุกปีเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     

งบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) ๕.๐๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ 
งบประมาณคาดการณร์วม (ลา้นบาท) ๕.๘๐  

 
 ผู้รับผิดชอบหลัก:  

 ส านักวิทยาการ  
 กปภ.เขต 
 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย: 

ตวัชี้วดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย 
  ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

สัดส่วนความรู้ทีร่วบรวมไดต้ามขอบเขตที่
ก าหนดไว้ในแผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของ 
กปภ. (PWA Knowledge & Technology 
mapping) และอยู่ในรูปแบบของดจิิทัล  
แพลตฟอร์ม 

ร้อยละ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

ระบบคลังความรู้ดิจิทลั (KM PWA) ที่ไดร้ับ
การพัฒนา 

ระบบ ๑     

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๖ 

๖.๒ แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒: บูรณาการองค์ความรู้เพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 

 “ยุทธศาสตร์บูรณาการองค์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า” มุ่งเน้น
การบูรณาการองค์ความรู้ที่จัดเก็บอยู่ในคลังความรู้เพ่ือไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับหนุน
เสริมการขับเคลื่อน กปภ. ให้เกิดความยั่ งยืนด้านบริหารจัดการน้ า (Smart Water 
Management) ยกระดับคุณภาพบริการให้ตอบสนองตามแนวทาง PWA ๔.๐  และผลักดันให้
เกิดการน านวัตกรรมไปใช้และขยายผลในระดับพ้ืนที่ให้ทั่วถึงทั้งประเทศ พร้อมกับสร้าง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่ เพ่ือให้นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นนั้นสามารถขยายผลสู่เชิง
พาณิชย์  

 เป้าประสงค:์  
 ความส าเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าจากการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านกิจการประปา 
  
 ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายของเปา้ประสงค์:  
 มีนวัตกรรมที่ขยายผลใช้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการองค์ความรู้ที่สะสมไว้ 
จ านวน ๓ นวัตกรรม ที่สามารถสร้างคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ (วัดจาก
ประสิทธิภาพของกระบวนการที่ดีขึ้น หรือ สัดส่วนรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากฐานเดิมร้อยละ ๓๐) ได้แก่ 

 นวัตกรรมด้านการผลิตส่งจ่ายน้ าประปาเพ่ือมุ่งสู่การเป็น Smart Water 
Management (SWM) 

 นวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพการให้บริการ 
 นวัตกรรมเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สู่เชิงพาณิชย์ 

 
  แผนงานและโครงการ:  
  แผนงานและโครงการที่มารองรับและตอบสนองต่อเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์บูรณาการ
องค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เกิดคุณค่าต่อองค์กร สังคม และประเทศ ประกอบด้วยแผนงานหลัก 
๒ แผนงาน และโครงการในการขับเคลื่อนแผนงาน จ านวน ๔ โครงการ ดังนี้ 

 
 แผนงานที่  ๒ .๑ : พัฒนาแนวทางการประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและ

เศรษฐศาสตร์ในการขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้ 
 โครงการ ๒.๑.๑: โครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิค

และเศรษฐศาสตร์ในการขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 

 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๗ 

 แผนงานที่ ๒.๒: ขับเคลื่อนการบูรณการองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่า 
ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้ 
 โครงการ ๒.๒.๑: โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตส่งจ่ายน้ าประปาเพ่ือ

มุ่งสู่การเป็น Smart Water Management (SWM) 
 โครงการ ๒.๒.๒: โครงการขับเคลื่อน PWA ๔.๐ ด้วยนวัตกรรมที่ยกระดับ

คุณภาพการให้บริการ 
 โครงการ ๒.๒.๓: โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่สู่เชิง

พาณิชย์ 
 

โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ประมาณการงบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับของแต่
ละโครงการดังนี ้

๖.๒.๑ แผนงานที ่๒.๑: พฒันาแนวทางการประเมนิความเป็นไปไดท้างเทคนคิและ
เศรษฐศาสตรใ์นการขยายผลองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 

 “แผนงานพัฒนาแนวทางการประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการ
ขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรม” มุ่งเน้นในการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเป็นไป
ได้ทางเทคนิคและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสม
กับบริบทของ กปภ. เพ่ือเป็นกรอบในการคัดเลือกนวัตกรรมที่จะพัฒนาเพ่ือไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมส าหรับหนุนเสริมการขับเคลื่อน กปภ. อย่างมีหลักการและเกิดการใช้งบประมาณได้อย่าง
คุ้มค่าที่สุด 
 ประกอบด้วย ๑ โครงการดังนี้ 
 
๖.๒.๑.๑ โครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการ

ขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรม 

 วตัถปุระสงค์:  
๑. เพ่ือให้ได้แนวทางการประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ในการขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรม 
๒. เพ่ือให้ได้แนวทางการจัดท าข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมที่จะน ามา

ขยายผลใช้ในองค์กร 
 

 ระยะเวลาการด าเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๘ 

 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิการ 
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมลูหลักเกณฑ์การประเมินความ
คุ้มค่าและพิจารณาโครงการวิจยัพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ของหน่วยงานท่ีเป็น Best practice 

     

๒. ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินความเป็นไปได้ทาง
เทคนิคและความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ในการขยายผล
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของ กปภ. 

     

๓. ก าหนดให้คณะท างานท่ีเกี่ยวข้องน าหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัต ิ

     

๔. ก าหนดรอบการทบทวนแนวทางการประเมิน เพื่อปรับปรุง
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

     

งบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) ๐.๑๐     
งบประมาณคาดการณร์วม (ลา้นบาท) ๐.๑๐ 

 
 ผู้รับผิดชอบหลัก:  

 คณะ KM-RDI 
 สายงานแผนยุทธศาสตร์ 
 ส านักวิทยาการ 

 
 ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย: 

ตวัชี้วดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย 
  ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเป็นไปได้ทาง
เทคนิคและความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ในการ
ขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรม 

เล่ม ๑     

 

๖.๒.๒ แผนงานที่ ๒.๒: ขับเคลื่อนการบูรณการองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
สร้างคุณค่า 

 “แผนงานขับเคลื่อนการบูรณการองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า” 
มุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ที่จัดเก็บอยู่ในคลังความรู้เพ่ือไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมส าหรับหนุนเสริมการขับเคลื่อน กปภ. ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑. นวัตกรรมด้านการผลิตส่งจ่าย
น้ าประปาเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนด้านบริหารจัดการน้ า (Smart Water Management) ๒. นวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพบริการให้ตอบสนองตามแนวทาง PWA ๔.๐ และ ๓. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจ
ใหม่ เพื่อให้นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นนั้นสามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย ๓ โครงการ ดังนี้ 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๙ 

๖.๒.๒.๑ โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตส่งจ่ายน้ าประปาเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Water 
Management (SWM) 

 วตัถปุระสงค์:  
๑. เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการผลิตส่งจ่ายน้ าประปา เพื่อมุ่งสู่

การเป็น Smart Water Management (SWM) จากการบูรณาการองค์ความรู้ 
๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตส่งจ่ายน้ าประปา 

 
 ระยะเวลาการด าเนนิงาน:  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิการ 
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

๑. วิเคราะหป์ัญหา และแนวทางการพัฒนากระบวนการด้าน
การผลิตส่งจ่ายน้ าประปา ตามแนวทางของ Smart Water 
Management (SWM) 

     

๒. จัดท าแผนการบูรณาการองค์ความรู้จากคลังข้อมูลในระบบ 
KM PWA เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เพิม่ประสิทธิภาพการผลติส่ง
จ่ายน้ าประปา เพื่อมุ่งสู่การเปน็ Smart Water Management 
(SWM) ร่วมกับศึกษาข้อมลูจาก best practice และประเมิน
ความเป็นไปไดท้างเทคนคิและทางเศรษฐศาสตร์เพื่อก าหนด
แนวทางการขยายผล 

     

๓. สร้างต้นแบบนวัตกรรม (Demo) และทดสอบประสิทธิภาพ
การขยายผล  

     

๔. บูรณาการท างานระหว่างหน่วยงานเพื่อผลักดันใหม้ีการน า
นวัตกรรมน าไปใช้ทั่วทั้งองค์กร และประเมินคณุคา่ที่ได้จาก
นวัตกรรม 

     

๕. ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ตามขั้นตอน PDCA 

     

๖. บันทึกและรวบรวมข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีเกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ และน าเข้าสู่ขั้นตอนการจัดเก็บไว้ในคลัง
ความรู้ดจิิทัล (ระบบ KM PWA) เพื่อให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

     

งบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) ๐.๒๐ ๑.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 
งบประมาณคาดการณร์วม (ลา้นบาท) ๗.๒๐ 

 
 
 
 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๑๐ 

 ผู้รับผิดชอบหลัก:  
 คณะ KM-RDI 
 สายงานวิชาการ 
 คณะท างานที่เก่ียวข้อง 
 ส านักวิทยาการ 

 
 ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย: 

ตวัชี้วดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย 
  ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

แผนการบรูณาการองค์ความรู้เพื่อสร้าง
นวัตกรรมทีเ่พิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งจา่ย
น้ าประปา เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Water 
Management (SWM) 

แผนงาน ๑     

นวัตกรรมทีเ่พิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งจ่าย
น้ าประปาตามแนวทาง SWM 

นวัตกรรม   ๑   

สัดส่วนสาขาท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ   ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

คุณค่าที่เกดิจากนวัตกรรม 
(วัดจากประสิทธิภาพของกระบวนการที่ดีขึ้น) 

ร้อยละ   ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จากการ
พัฒนานวัตกรรม 

องค์ความรู ้   ๑   

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอยื่นจด เรื่อง   ๑   
 

๖.๒.๒.๒ โครงการขับเคลื่อน PWA ๔.๐ ด้วยนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพการให้บริการ 

 วตัถปุระสงค์:  
๑. เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการจาก

การบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือให้ กปภ. ก้าวสู่การเป็น PWA ๔.๐ 
๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการ 

 
 ระยะเวลาการด าเนนิงาน:  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๑๑ 

 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) 

กจิกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

๑. วิเคราะหป์ัญหา และแนวทางการยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการที่สามารถตอบสนองแนวทาง PWA ๔.๐ 
 

     

๒. จัดท าแผนการบูรณาการองค์ความรู้จากคลังข้อมูลในระบบ 
KM PWA เพื่อการสร้างนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการ ร่วมกับศึกษาข้อมูลจาก best practice และ
ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
ก าหนดแนวทางการขยายผล 

     

๓. สร้างต้นแบบนวัตกรรม (Demo) และทดสอบประสิทธิภาพ  
การขยายผล  

 

     

๔. บูรณาการท างานระหว่างหน่วยงานเพื่อผลักดันให้มีการ
น านวัตกรรมน าไปใช้ทั่วทั้งองค์กร และประเมินคุณค่าที่ได้
จากนวัตกรรม 

     

๕. ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ตามขั้นตอน PDCA 

     

๖. บันทึกและรวบรวมข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีเกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ และน าเข้าสู่ขั้นตอนการจัดเก็บไว้ในคลัง
ความรู้ดจิิทัล (ระบบ KM PWA) เพื่อให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

     

งบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) ๐.๒๐ ๑.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 
งบประมาณคาดการณร์วม (ลา้นบาท) ๗.๒๐ 

 
 ผู้รับผิดชอบหลัก:  

 คณะ KM-RDI 

 คณะท างานที่เก่ียวข้อง 

 ส านักวิทยาการ 
 

 ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย: 

ตวัชี้วดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย 
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

แผนการบรูณาการองคค์วามรู้เพื่อการสร้าง
นวัตกรรมทีย่กระดับคณุภาพการใหบ้ริการเพื่อให้ 
กปภ. ก้าวสู่การเป็น PWA ๔.๐ 

แผนงาน ๑     

นวัตกรรมทีย่กระดับคณุภาพการให้บริการตาม
แนวทาง PWA ๔.๐ 

นวัตกรรม   ๑   

สัดส่วนสาขาท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ   ๓๐ ๔๐ ๕๐ 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๑๒ 

ตวัชี้วดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย 
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

คุณค่าที่เกดิจากนวัตกรรม 
(วัดจากประสิทธิภาพของกระบวนการที่ดีขึ้น) 

ร้อยละ   ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จากการพัฒนา
นวัตกรรม 

องค์ความรู ้   ๑   

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอยื่นจด เรื่อง   ๑   
 

๖.๒.๒.๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่สู่เชิงพาณิชย์ 
 วตัถปุระสงค์:  

๑. เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากการบูรณาการ
องค์ความรู้ 

๒. เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างรายได้ให้องค์กร 
 

 ระยะเวลาการด าเนนิงาน:  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิการ 
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

๑. วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างรายได้ให้ กปภ. 

     

๒. จัดท าแผนการบูรณาการองค์ความรู้จากคลังข้อมูลในระบบ 
KM PWA เพื่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่
เชิงพาณิชย์ ร่วมกับศึกษาข้อมูลจาก best practice และ
ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อก าหนดแนวทางการขยายผล 

     

๓. สร้างต้นแบบนวัตกรรม (Demo) และทดสอบประสิทธิภาพ
การขยายผล  

     

๔. บูรณาการท างานระหว่างหน่วยงานเพื่อผลักดันใหม้ีการน า
นวัตกรรมน าไปใช้ทั่วทั้งองค์กร และประเมินคณุคา่ที่ได้จาก
นวัตกรรม 

     

๕. ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องตาม
ขั้นตอน PDCA 

     

๖. บันทึกและรวบรวมข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีเกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ และน าเข้าสู่ขั้นตอนการจัดเก็บไว้ในคลัง
ความรู้ดจิิทัล (ระบบ KM PWA) เพื่อให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

     

งบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) ๐.๒๐ ๑.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 
งบประมาณคาดการณร์วม (ลา้นบาท) ๗.๒๐ 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๑๓ 

 ผู้รับผิดชอบหลัก:  
 คณะ KM-RDI 

 คณะท างานที่เก่ียวข้อง 
 สายงานแผนและยุทธศาสตร์ 
 ส านักวิทยาการ 

 
 ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย: 

ตวัชี้วดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย 
  ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 
แผนการบรูณาการองค์ความรู้เพื่อการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่สู่เชิงพาณิชย ์

แผนงาน ๑     

ผลิตภณัฑ์หรือธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้น ผลิตภณัฑ ์   ๑   
คุณค่าที่เกดิจากนวัตกรรมผลติภณัฑ์หรือธุรกิจ
ใหม ่(วัดจากสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึน้) 

ร้อยละ   ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จากการพัฒนา
นวัตกรรม 

องค์ความรู ้   ๑   

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอยื่นจด เรื่อง   ๑   
 

 
๖.๓ แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓: พัฒนาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  
 “ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง” มุ่งเน้นเสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรทุกระดับให้มีทักษะเพ่ือการด าเนินงานและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเน้นด้านทักษะที่สอดรับกับทิศทางอนาคตขององค์กร และส่งเสริมให้เกิด
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในกระบวนการท างานที่ส าคัญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานให้องค์กร ควบคู่กับมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจผ่านการสร้างเส้นทางอาชีพส าหรับรองรับ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสร้างระเบียบและโอกาสเพ่ือสนับสนุนในการได้แสดงออก
ซึ่งผลงานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ผนวกกับการสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดค่านิยมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทั้งภายในองค์กร และการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยพัฒนา 
และนวัตกรรมของ กปภ. มาใช้ในวิถีการปฏิบัติงานจริง และผลักดันให้ผลงานด้านองค์ความรู้และ
นวัตกรรมของ กปภ. เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 
 เป้าประสงค:์  

 เส้นทางอาชีพส าหรับรองรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 บุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และทิศทาง

องค์กร 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๑๔ 

 บุคลากรมีค่านิยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายของเปา้ประสงค์:  
 ต าแหน่งงานด้านความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 ร้อยละ ๒๐ ของบุคลากรมีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

และทิศทางขององค์กร 
 รางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ ได้รับการยอมรับ

ในระดับสากลจ านวน ๑ รางวัล 
 กฎระเบียบในการด าเนินงานด้านวิจัยพัฒนา นวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ ผลงาน

วิชาการ และด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
  

  แผนงานและโครงการ:  
  แผนงานและโครงการที่มารองรับและตอบสนองต่อเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ พัฒนา
บุคลากรและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องประกอบด้วยแผนงานหลัก 
๒ แผนงาน และโครงการในการขับเคลื่อนแผนงาน จ านวน ๕ โครงการ ดังนี้ 
 

 แผนงานที่ ๓.๑: ปลูกฝังความรู้และสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้ 
 โครงการ ๓.๑.๑: โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
 โครงการ ๓.๑.๒: โครงการเสริมสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 โครงการ ๓.๑.๓: โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยกระดับความรู้และ

สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
 

 แผนงานที่ ๓.๒: สร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม 
ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้ 
 โครงการ ๓.๒.๑: โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสร้างผลงาน

นวัตกรรม 
 โครงการ ๓.๒.๒: โครงการสร้างเส้นทางอาชีพส าหรับบุคลากรผู้มีความรู้และ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 

โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ประมาณการงบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับของแต่
ละโครงการดังนี ้
 

 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๑๕ 

๖.๓.๑ แผนงานที ่๓.๑: ปลกูฝงัความรูแ้ละสร้างบรรยากาศเพือ่กระตุน้ใหบ้คุลากรเกดิการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

 “แผนงานปลูกฝังความรู้และสร้างบรรยากาศเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง” มุ่งเน้นเสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรทุกระดับให้มีทักษะการด าเนินงานและ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเน้นด้านทักษะที่สอดรับกับทิศทางอนาคตขององค์กร และส่งเสริมให้
เกิดการน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในกระบวนการท างานที่ส าคัญเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้องค์กร ควบคู่กับการสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดค่านิยมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาทั้งภายในองค์กร และผ่านการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยพัฒนา และ
นวัตกรรมของ กปภ. มาใช้ในวิถีการปฏิบัติงานจริง  

ประกอบด้วย ๓ โครงการดังนี้ 

๖.๓.๑.๑ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
องค์กร 

 วตัถปุระสงค:์  
๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ และทักษะด้านนวัตกรรมที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และทิศทางขององค์กร  อาทิ ทักษะการสร้างสรรค์
นวัตกรรม คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้เฉพาะด้าน การจัดการสมัยใหม่  
 

 ระยะเวลาการด าเนนิงาน:  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิการ 
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

๑. วิเคราะห์ ทบทวน และก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร 
(เนื้อหา หลักสตูร วิธีการ เครื่องมอื) เพื่อเพ่ิมทักษะ
ความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
กระบวนงานที่ส าคญั ยุทธศาสตร์ ทิศทางองค์กร และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

     

๒. สรรหา ก าหนดสัดส่วนพนักงานท้ังในกลุ่มภารกิจหลักและ
กลุ่มสนับสนุน เพื่อคัดเลือกในการเพิ่มทักษะความรู ้

     

๓. พัฒนาฐานข้อมลูความรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ E-learning ฯลฯ 
ในคลังความรู้ดิจิทลั (ระบบ KM PWA) ให้สอดคล้องกบั
แผนการพัฒนาบคุลากรที่ก าหนด 

     

๔. ด าเนนิการพัฒนาบคุลากร ตามแผนการพัฒนาบคุลากรที่
ก าหนดไว ้ 

 

     



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๑๖ 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิการ 
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

๕. จัดท าโครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนงานท่ีส าคญัของ 
กปภ. (๑๑ กระบวนงาน ที่จัดกลุม่ตามระบบ SEPA) 
เพื่อให้บุคลากรน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้พัฒนากระบวนงาน
ส าหรับใช้ในวิถีการปฏิบตัิงานจริง พร้อมประเมินผล
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่พัฒนา 

     

๖. บันทึกและรวบรวมข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีเกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ และน าเข้าสู่ขั้นตอนการจัดเก็บไว้ในคลัง
ความรู้ดจิิทัล (ระบบ KM PWA) เพื่อให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

     

๗. ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อน ามาทบทวนและปรับปรุง
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

     

งบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ 
งบประมาณคาดการณร์วม (ลา้นบาท) ๒.๕๐ 

 
 ผู้รับผิดชอบหลัก:  

 คณะ KM-RDI 
 ส านักวิทยาการ 

 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย: 

 

 

ตวัชี้วดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย 
  ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 
แผนการพัฒนา (เนื้อหา หลักสตูร วิธีการ 
เครื่องมือ) เพื่อเพ่ิมทักษะความรู้และทักษะ
ด้านนวัตกรรม 

แผน ๑     

สัดส่วนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้าน
นวัตกรรมทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
ทิศทางขององค์กร 

ร้อยละ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนงานท่ี
ส าคัญของ กปภ. (๑๑ กระบวนงาน ที่จัดกลุ่ม
ตามระบบ SEPA)   

กระบวนงาน ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ 

คุณค่าที่เกิดจากนวัตกรรมกระบวนงาน  
(วัดจากประสิทธิภาพของกระบวนการที่ดีขึ้น) 

ร้อยละ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จากโครงการ
พัฒนานวัตกรรมกระบวนงาน 

องค์ความรู ้ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๑๗ 

๖.๓.๑.๒ โครงการเสริมสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

 วตัถปุระสงค์:  
๑. เพ่ือสร้างช่องทางและกิจกรรมในการเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูล ด้านการวิจัย 

พัฒนา และสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร กปภ. ในรูปแบบต่างๆ 
๒. เพ่ือเป็นกลไกในการการสร้างความตระหนักในเรื่องการจัดการความรู้และการสร้าง

นวัตกรรม และกระตุ้นให้บุคลากรมีค่านิยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 

 ระยะเวลาการด าเนนิงาน:  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิการ 
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

๑. ออกแบบกิจกรรมและแนวการสรา้งความตระหนักใน
เรื่องการจัดการความรู้และการสรา้งนวัตกรรม โดยเน้น
การใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันออนไลน์ เป็นช่องทาง
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วย
สารสนเทศรูปแบบต่างๆ ผ่านการสร้างเครือข่าย (Social 
Network) ให้เกิดเป็นสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

     

๒. ตั้งระบบ Admin เพื่อบริหารจดัการข้อมูลที่แลกเปลีย่น
ในเครือข่ายหรือช่องทางที่ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบ 

     

๓. ประชาสมัพันธ์ และเชิญชวนให้บคุลากรเข้ามามสี่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ผา่นช่องทางต่างๆที่ก าหนดไว ้

     

๔. ส ารวจทัศนคติด้านการรับรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
๕. บันทึกและรวบรวมข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีเกิดขึ้น

อย่างเป็นระบบ และน าเข้าสู่ขั้นตอนการจัดเก็บไว้ในคลัง
ความรู้ดจิิทัล (ระบบ KM PWA) เพื่อให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

     

๖. ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อน ามาทบทวนและปรับปรุง
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

     

งบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 
งบประมาณคาดการณร์วม (ลา้นบาท) ๑๐.๐๐ 

 
 ผู้รับผิดชอบหลัก:  

 คณะ KM 

 ส านักวิทยาการ 

 ส านักสื่อสารองค์กร 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๑๘ 

 
 ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย: 

ตวัชี้วดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย 
  ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 
จ านวนช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(สะสม) 

ช่องทาง ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

สัดส่วนบคุลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 
ความตระหนักในเรื่องการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

ระดับคะแนน 
(เต็ม ๕ คะแนน) 

๔ ๔.๒ ๔.๕ ๔.๗ ๕.๐ 

ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จาก
กิจกรรมและช่องทางการแลกเปลีย่นเรียนรู ้

องค์ความรู ้ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 

๖.๓.๑.๓ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับความรู้และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 

 วตัถปุระสงค์:  
๑. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างองค์กรและพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้และ

สร้างนวัตกรรม 
 

 ระยะเวลาการด าเนนิงาน:  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

 
 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิการ 
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

๑. วิเคราะหศ์ักยภาพหน่วยงานเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการ
จัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม 

     

๒. จัดท าแผนงานโครงการน าร่องเพื่อแลกเปลีย่นความรู้ และ
พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน 

     

๓. ด าเนินโครงการตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้      
๔. สรุป ตดิตาม ประเมินผลการด าเนนิงาน เพื่อน ามาทบทวน

และปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
     

๕. บันทึกและรวบรวมข้อมลูความรู้และสารสนเทศทีเ่กิดขึ้นอยา่ง
เป็นระบบ และน าเขา้สู่ขั้นตอนการจดัเก็บไว้ในคลังความรู้
ดิจิทัล (ระบบ KM PWA) เพื่อให้เกดิการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

     

งบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) ๐.๔๐ ๐.๔๐ ๐.๔๐ ๐.๔๐ ๐.๔๐ 
งบประมาณคาดการณร์วม (ลา้นบาท) ๒.๐๐ 

 
 
 
 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๑๙ 

 ผู้รับผิดชอบหลัก:  
 คณะ RDI 

 คณะ KM 
 ส านักวิทยาการ 

 
 ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย: 

ตวัชี้วดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย 
  ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 
จ านวนโครงการความร่วมมือหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้และ
สร้างนวัตกรรม 

โครงการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 
ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จาก
โครงการความร่วมมือ 

องค์ความรู ้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๖.๓.๒ แผนงานที ่๓.๒: สรา้งแรงจงูใจในการสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 

 “แผนงานสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม” มุ่งเน้นการสร้าง
ระเบียบและโอกาสเพ่ือสนับสนุนในการได้แสดงออกซึ่งผลงานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ
สนับสนุนและผลักดันให้ผลงานด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมของ กปภ. เป็นที่ประจักษ์และได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล และสร้างแรงจูงใจผ่านการสร้างเส้นทางอาชีพส าหรับรองรับบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ประกอบด้วย ๒ โครงการดังนี้ 

๖.๓.๒.๑ โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสร้างผลงานนวัตกรรม 

 วตัถปุระสงค์:  
๑. เพ่ือให้ กปภ. มีกฎระเบียบและข้อบังคับในการด าเนินงานด้านวิจัยพัฒนา 

นวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ และด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
๒. เพ่ือสร้างแรงจูงใจและช่องทางให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางความคิด

และผลงานนวัตกรรม 
๓. เพ่ือผลักดันให้ผลงานองค์ความรู้และนวัตกรรรมของ กปภ เป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล 
 

 ระยะเวลาการด าเนนิงาน:  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

 

 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๒๐ 

 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิการ 
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

๑. จัดท า (ร่าง) กฎระเบียบในการด าเนินงานด้านวิจัยพัฒนา 
นวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ และด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

     

๒. น าเสนอ (ร่าง)  กฎระเบียบฯ เพื่อพิจาณาอนุมัต ิ      
๑. จัดท าปฏิทินการประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมต่างๆทั้งเวทีภายในและภายนอกองค์กร 
     

๒. ก าหนดแผนงานกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสรา้ง 
องค์ความรู้ และผลติผลงานนวัตกรรมต่างๆ และก าหนด
รูปแบบการใหร้างวัลทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ได้อยู่ในรูปตัว
เงิน อาทิ การให้เงินรางวัล หรือการเชิดชูเกียรติในรูปแบบ
ต่างๆ 

     

๓. ผลักดันผลงานเพื่อเข้าประกวดนวตักรรมในองค์กร, ในเวที
ระดับประเทศ, และระดับสากลตามปฏิทินที่ได้จัดท าไว ้

     

๔. สรุป ตดิตาม ประเมินผลผลการด าเนินงาน เพื่อน ามา
ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

     

๕. บันทึกและรวบรวมข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีเกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ และน าเข้าสู่ขั้นตอนการจัดเก็บไว้ในระบบ 
KM PWA ส าหรับเป็นคลังความรูเ้พื่อให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

     

งบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 
งบประมาณคาดการณร์วม (ลา้นบาท) ๑๐.๐๐ 

 
 ผู้รับผิดชอบหลัก:  

 ฝ่ายกฎหมาย 
 คณะท างานปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่ง กปภ. 
 คณะท างานร่างระเบียบ ว่าด้วยการให้ทุนวิจัยของ กปภ. 
 คณะ RDI 
 ส านักวิทยาการ 

 

 

 

 

 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๒๑ 

 ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย: 

ตวัชี้วดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย 
  ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 
ประกาศใช้ กฎระเบียบในการด าเนินงานด้าน
วิจัยพัฒนา นวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ 
ผลงานวิชาการ และด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ได้รับการอนุมัติ 

ระเบียบ ๑     

เวทีการประกวดความคิดสร้างสรรค์และ
ผลงานนวัตกรรม 

ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

รางวัลด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ 

รางวัล ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

รางวัลด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

รางวัล   ๑   

 

๖.๓.๒.๒ โครงการสร้างเส้นทางอาชีพส าหรับบุคลากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

 วตัถปุระสงค์:  
๑. เพ่ือสร้างเส้นทางอาชีพส าหรับบุคลากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

จ าแนกตามระบบงานที่ส าคัญขององค์กร 
 

 ระยะเวลาการด าเนนิงาน:  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 

 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิการ 
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

๑. จัดท าแผนพัฒนาการสรา้งผู้เชี่ยวชาญและเส้นทางอาชีพ 
(ต าแหน่งงาน) ส าหรับรองรบับุคลากรผู้มคีวามรู้และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 

     

๒. น าเสนอแผนพัฒนาฯ เพื่อพิจาณาอนุมัต ิ      
๓. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณสมบัตติามแผนพัฒนาที่

ก าหนด 
     

๔. ประเมินศักยภาพบุคลากร และแต่งตั้งบุคลากรตามต าแหน่ง
งานท่ีได้รับการอนุมัต ิ

     

๕. ติดตามและประเมินผลการขับเคลือ่นแผนพัฒนาท่ีก าหนดไว้      
งบประมาณคาดการณ ์(ลา้นบาท) ๐.๑๐ ๐.๑๐    

งบประมาณคาดการณร์วม (ลา้นบาท) ๐.๒๐ 
 
 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๒๒ 

 ผู้รับผิดชอบหลัก:  
 ฝ่ายวางแผนและประเมินผลทรัพยากรบุคคล 

 
 ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย: 

ตวัชี้วดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย 
  ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 
แผนพัฒนาการสร้างผูเ้ชี่ยวชาญและเส้นทาง
อาชีพ (ต าแหน่งงาน) ส าหรับบุคลากรผู้มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ไดร้ับ
การอนุมัต ิ

แผน ๑     

สัดส่วนบุคลากรผูม้ีความรู้และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านทีไ่ด้รับการแต่งตั้งตามต าแหน่งงาน
ส าหรับบคุลากรผูม้ีความรู้และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านท่ีได้รับการอนุมัต ิ

ร้อยละ  ๑๐    

 

 
๖.๔ สรปุแผนงาน/โครงการภายใตก้ารจดัการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรมของการ

ประปาสว่นภมูภิาค ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน ภายใต้แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ได้ก าหนด
แผนงาน/โครงการตามแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
เพ่ือสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการให้ตอบสนองต่อภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบาย THAILAND ๔.๐ ของ
รัฐบาล จ านวนทั้งสิ้น ๕ แผนงาน ประกอบด้วย ๑๑ โครงการ  

โดยทั้ง ๑๑ โครงการนั้นถูกออกแบบให้มีกระบวนการเป็นขั้นตอนต่อเนื่องและมีความ
เชื่อมโยงระหว่างโครงการอย่างเป็นระบบ ดังแสดงในรูปที่ ๖.๑ ที่แสดงให้เห็นว่าในแต่ละขั้นตอนของ
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม สามารถขับเคลื่อนผ่านโครงการ
ใดบ้างภายใต้แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ .ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕  โดยมีงบประมาณคาดการณ์เพ่ือใช้สนับสนุนแผนงาน/โครงการ ตลอดระยะเวลา ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๕๔.๐๐ ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ ๖.๒ 
 
 



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี ๖-๒๓ 

 
หมายเหตุ: ตวัเลขในเครื่องหมาย □ หมายถึง ล าดับทีข่องโครงการตามแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการ

ประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ดังแสดงในตารางที่ ๖.๒) 
 

รปูที ่๖.๑  ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการภายใต้แผนการจดัการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วน
ภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และแนวทางการพัฒนาระบบการจดัการความรู้และการสร้างนวัตกรรม



 โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ี
๖-๒๔ 

ตารางที ่๖.๒ สรุปยุทธศาสตร์-แผนงาน-โครงการภายใต้แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ยทุธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ (ลา้นบาท) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
รวม 

(โครงการ) 
รวม 

(แผนงาน) 
รวม 

(ยทุธศาสตร)์ 
ยทุธศาสตรท์ี ่๑  สร้างคลังความรู้
ดิจิทัลเพื่อเป็นฐานสร้างนวัตกรรมที่
ย่ังยืนและก้าวทนัการเปลี่ยนแปลง 

แผนงานที่ ๑.๑: พัฒนาคลัง
ความรู้ดจิิทัลเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตรแ์ละเป็นฐานในการ
สร้างนวตักรรม 

โครงการ ๑.๑.๑:โครงการพัฒนาแผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของ 
กปภ. (PWA Knowledge & Technology mapping) เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์องคก์ร และใชเ้ป็นฐานสร้างนวัตกรรม 

๑.๐๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๑.๘๐ 
๗.๖๐ ๗.๖๐ 

โครงการ ๑.๑.๒: โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจทิัล (KM PWA)  ๕.๐๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๕.๘๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการองค์
ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
สร้างคุณค่า 
 

แผนงานที่ ๒.๑: พัฒนาแนวทาง
การประเมนิความเป็นไปได้ทาง
เทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการ
ขยายผลองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรม 

โครงการ ๒.๑.๑: โครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความ
เป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการขยายผลองค์ความรู้
และนวัตกรรม ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ 

๒๑.๗๐ แผนงานที่ ๒.๒: ขับเคลือ่น
การบูรณการองค์ความรู้สูก่าร
สร้างสรรค์นวตักรรมที่สร้าง
คุณค่า 

โครงการ ๒.๒.๑: โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตส่งจ่าย
น้ าประปาเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Water Management (SWM) ๐.๒๐ ๑.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๗.๒๐ 

๒๑.๖๐ 
โครงการ ๒.๒.๒: โครงการขับเคลื่อน PWA ๔.๐ ด้วยนวัตกรรมที่
ยกระดับคุณภาพการให้บรกิาร ๐.๒๐ ๑.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๗.๒๐ 

โครงการ ๒.๒.๓: โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรา้งสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่สู่เชิงพาณิชย์ ๐.๒๐ ๑.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๗.๒๐ 

ยทุธศาสตรท์ี ่๓  พัฒนาบุคลากร
และสร้างแรงจูงใจเพือ่ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

แผนงานที่ ๓.๑: ปลูกฝังความรู้
และสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้น
ให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง 

โครงการ ๓.๑.๑: โครงการพัฒนาความรูแ้ละทักษะด้าน
นวัตกรรมเพือ่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องคก์ร ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๒.๕๐ 

๑๔.๕๐ 

๒๔.๗๐ 

โครงการ ๓.๑.๒: โครงการเสริมสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ 

โครงการ ๓.๑.๓: โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืเพือ่
ยกระดับความรู้และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ๐.๔๐ ๐.๔๐ ๐.๔๐ ๐.๔๐ ๐.๔๐ ๒.๐๐ 

แผนงานที่ ๓.๒: สร้างแรงจูงใจใน
การสร้างสรรค์องค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรม 

โครงการ ๓.๒.๑: โครงการส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์และการ
สร้างผลงานนวัตกรรม ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ 

๑๐.๒๐ 
โครงการ ๓.๒.๒: โครงการสร้างเสน้ทางอาชีพส าหรับบุคลากรผูม้ี
ความรูแ้ละความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๒๐ 

    รวมงบประมาณ (ลา้นบาท/ป)ี ๑๑.๗๐ ๘.๔๐ ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ ๕๔.๐๐ ๕๔.๐๐ ๕๔.๐๐ 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๗-๑ 

บทที ่๗ 

แนวทางการพฒันาระบบการจดัการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรม 
 

แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเป็นกรอบกระบวนการแปลง
นโยบายและแผนฯ สู่การปฏิบัติ ถือเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็น เพ่ือให้ กปภ. ขับเคลื่อนแผนการด้านการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ระยะยาว (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ กปภ. 
จ าเป็นต้องมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ระยะยาว (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  

๗.๑ แนวทางการพฒันาระบบการจดัการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรม 
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมส าหรับสนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ประกอบด้วยแนวทางการ
ขับเคลื่อนใน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 ระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่มีกระบวนการเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง ที่แสดง
การเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้และการมุ่งเน้นบุคลากร ตามข้อก าหนดของเกณฑ์การ
ประเมิน SEPA ในหมวด ๔.๒ ก(๓) การจัดการความรู้ และ หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 

 แนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรม 

 แนวทางการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้าง
นวัตกรรม 

 แนวทางการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการท างานหลักของ กปภ. 

 

๗.๑.๑ ระบบการจดัการความรู้และการสรา้งนวตักรรมทีม่กีระบวนการเปน็ขัน้ตอนตอ่เนือ่ง 
ตามขอ้ก าหนดของเกณฑก์ารประเมนิ SEPA  
ข้อก าหนดของเกณฑ์การประเมิน SEPA ในหมวด ๔.๒ ก(๓) การจัดการความรู้ และ หมวด ๕ การ

มุ่งเน้นบุคลากร มุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่มี
กระบวนการเป็นขั้นตอนต่อเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ SEPA หมวด ๔.๒ ก(๓) 
การจัดการความรู้ ร่วมกับการมุ่งเน้นบุคลากรตามเกณฑ์ SEPA หมวด ๕.๒ ก(๒) วัฒนธรรมองค์กร และหมวด 
๕.๒ ข(๑) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา ตามประเด็นที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของเกณฑ์ ดังแสดงในตารางที่ 
๗.๑  

 

 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๗-๒ 

ตารางที ่๗.๑ ข้อก าหนดของเกณฑ์การประเมิน SEPA ในหมวด ๔.๒ ก(๓) การจัดการความรู้ และ หมวด ๕ 
การมุ่งเน้นบุคลากร 

เกณฑ ์SEPA หมวด ๔.๒ ก(๓) 
การจดัการความรู ้

เกณฑ ์SEPA หมวด ๕.๒ ก(๒)  
วฒันธรรมองคก์ร 

เกณฑ ์SEPA หมวด ๕.๒ ข(๑)  
ระบบการเรยีนรูแ้ละพฒันา 

 รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
 ทบทวนผลการด าเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้บทเรียนและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ข้ามหน่วยงานและกระบวนการท างาน 

 การค้นหา ระบุและแบ่งปัน และการน าวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 

 การรวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้
ที่เกี่ยวข้องไปใช้สร้างนวัตกรรม  

 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการแบ่งปัน
ทักษะของบุคลากร รวมทั้งมีความคิด
ริเริ่มและนวัตกรรม 

 น าเรื่องนวัตกรรมมาใช้ในระบบการเรียนรู้
และการพัฒนาบุคลากร 

 ท าให้เกิดการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากร
ที่ลาออกหรือเกษียณ 

 ส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้และทักษะใหม่
ในการปฏิบัติงาน 

 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเกณฑ์ดังกล่าว แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรมของ กปภ. จึงถูกออกแบบให้มีกระบวนการเป็นขั้นตอนต่อเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างการ
จัดการความรู้ตามเกณฑ์ SEPA หมวด ๔.๒ ก(๓) การจัดการความรู้ ร่วมกับการมุ่งเน้นบุคลากรตามเกณฑ์ 
SEPA หมวด ๕.๒ ก(๒) วัฒนธรรมองค์กร และหมวด ๕.๒ ข(๑) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา โดยแต่ละ
องค์ประกอบ หรือ แต่ละข้ันตอนมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ดังแสดงในรูปที่ ๗.๑ ที่แสดงให้เห็นถึงระบบ
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้และการมุ่งเน้นบุคลากรตาม
ข้อก าหนดของเกณฑ์การประเมิน SEPA  

โดยในแต่ละขั้นตอนของแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมจากรูปที่ 
๗.๑ สามารถน ามาแสดงความสอดคล้องและความเชื่อมโยงกับเกณฑ์ SEPA หมวด ๔.๒ ก(๓) การจัดการ
ความรู้ หมวด ๕.๒ ก(๒) วัฒนธรรมองค์กร และหมวด ๕.๒ ข(๑) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา ดังแสดงใน
ตารางที่ ๗.๒ ดังนี้ 

 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๗-๓ 

 
 

รปูที ่๗.๑ ระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้และการมุ่งเน้น
บุคลากรตามข้อก าหนดของเกณฑ์การประเมิน SEPA  

 

 

 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๗-๔ 

ตารางที่ ๗.๒ ความเชื่อมโยงของขั้นตอนของแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมและเกณฑ์ SEPA 

เกณฑ ์SEPA รายละเอยีดเกณฑ ์
ขัน้ตอนในแนวทางการพฒันาระบบการจดัการความรูแ้ละการสรา้ง

นวตักรรม 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ 

หมวด ๔.๒ ก(๓) 
การจัดการความรู ้

 รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของ
บุคลากร 

     - - - - - - - - 

 ทบทวนผลการด า เนินงานเพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนและวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศข้ามหน่วยงานและ
กระบวนการท างาน 

- - - -  - - - -  -   

 การค้นหา ระบุและแบ่งปัน และ
การน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปปฏิบัติ
อย่างรวดเร็ว 

- - - - - - - - -  -   

 การรวบรวมความรู้และถ่ายทอด
ความรู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ป ใ ช้ ส ร้ า ง
นวัตกรรม 

     - - - - - - - - 

หมวด ๕.๒ ก(๒) 
วัฒนธรรมองค์กร 

 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการ
แบ่งปันทักษะของบุคลากร รวมทั้ง
มีความคิดริเริ่มและนวัตกรรม 

- - - - -  -  - - - - - 

หมวด ๕.๒ ข(๑) 
ระบบการเรียนรู้

และพัฒนา 

 น าเรื่องนวัตกรรมมาใช้ในระบบการ
เรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร 

- - - - - - -   -   - 

 ท าให้เกิดการถ่ายโอนความรู้จาก
บุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณ 

-  - - - - - - - - - - - 

 ส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้และทักษะ
ใหม่ในการปฏิบัติงาน 

- - - - - - -   -   - 

หมายเหตุ: รายละเอียดขั้นตอนในแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
 

ขัน้ตอนที ่ รายละเอยีด ขัน้ตอนที ่ รายละเอยีด 
๑ จัดท าKnowledge & Technology Mapping ๒ สืบค้น ถอดเก็บ และรวบรวมองคค์วามรู้ทั้งจากภายใน

และภายนอกองค์กร 
๓ ประเมินและกลั่นกรองความถูกตอ้งของข้อมูล

องค์ความรู ้
๔ จัดการข้อมลูสารสนเทศท่ีผ่านการกลั่นกรองแล้วให้อยู่ใน

รูปแบบของดิจิทัล 
๕ จัดท าคลังความรู้ดิจิทลั (ระบบ KM PWA) ๖ สร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นใหบุ้คลากรเกดิการเรียนรู้

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๗ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับความรู้

และการสรา้งนวัตกรรม 
๘ พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้และทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อ

สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
๙ สร้างเส้นทางอาชีพส าหรับบุคลากรที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
๑๐ ประเมินความรู้ทีม่ีความเป็นไปได้ในการต่อยอดเป็น

นวัตกรรม 
๑๑ บูรณการองค์ความรูเ้พื่อสร้างต้นแบบ 

นวัตกรรรม 
๑๒ ขยายผลนวัตกรรมเพื่อให้เกดิการใช้ทั่วทั้งองค์กร 

๑๓ ส่งผลงานเขา้ร่วมประกวด   



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๗-๕ 

ระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ข้างต้น นอกจากจะเป็นระบบการจัดการที่
มีกระบวนการเป็นขั้นตอนต่อเนื่องตามข้อก าหนดของเกณฑ์การประเมิน SEPA แล้ว ยังเป็นระบบที่สามารถ
ปิดช่องว่าง (Gap) ที่เป็นความท้าทายด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ที่ว่า กปภ. ยัง
ไม่มีแนวทางที่เชื่อมโยงการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาคนให้มีความรู้ 
การปลูกฝังและจูงใจให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กรเข้าด้วยกันอย่าง
เป็นระบบ ตามที่ได้อธิบายรายละเอียดไว้ในหัวข้อ ๕.๔ แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ได้อีกด้วย  

 
๗.๑.๒ แนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดการ

ความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการ

สร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการ
ขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพ่ือเป็นฐานส าหรับสร้างนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ ทั้งในเรื่องการจัดเก็บ เผยแพร่ และเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านช่องทาง Digital ที่มีความ
พร้อม โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงและรับรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าวเกิดประสิทธิผล จึงควรให้ความส าคัญในการพัฒนาแนว
ทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 

 การจ าแนกประเภทองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับองค์กร 
 การปรับปรุงระบบการจัดการองค์ความรู้ตามประเภทองค์ความรู้ 

 
๗.๑.๒.๑ การจ าแนกประเภทองคค์วามรู ้ให้เหมาะสมกบัองค์กร 

ค าว่า “ความรู้” สามารถตีความออกเป็นได้ในหลายรูปแบบและหลายระดับ ดังนั้นกระบวนการ
รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ าแนกกลุ่มลักษณะของความรู้ ให้ชัดเจน
และเหมาะสมตามระดับความส าคัญขององค์ความรู้ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดหรือเข้าถึงเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
และเลือกใช้เครื่องมือที่จะน ามาเป็นสื่อกลางการจัดการความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรทุกระดับของ 
กปภ. ไดม้ากที่สุด โดยที่ปรึกษาเสนอแนวทางให้นิยามและจ าแนกองค์ความรู้ออกเป็น ๓ ประเภท (ดังแสดงใน
รูปที่ ๗.๒) ดังนี้ 

๑. องค์ความรู้หลักขององค์กร (Core KM) ที่จ าเป็นต้องจัดเก็บเพ่ือการแบ่งปันและน าไปใช้ประโยชน์ 
อาทิ องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นเป็นทางการ จากระดับหน่วยงาน/เขต/สาขาต่างๆ หรือองค์ความรู้ที่ได้จากการจัด
ประกวด ความเชี่ยวชาญช านาญการของบุคลากรใกล้เกษียณท่ีจ าเป็นต้องจัดเก็บให้อยู่คู่กับองค์กร เป็นต้น 

๒. องค์ความรู้ในรูปแบบหลักสูตร (Courses) ด้วยระบบ e-Learning Courseware และสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ต้องการถ่ายทอดให้กับบุคลากร โดยสามารถเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วย
ตนเอง ในรูปแบบที่เป็นหลักสูตรวิชาการต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือหลักสูตรที่ กปภ. จัดท าขึ้นเป็นล าดับรายวิชา เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
ระหว่างท างาน และสามารถสอบและวัดประเมินผลได้ 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๗-๖ 

๓. องค์ความรู้ทั่วไป (Community) อาทิ ความรู้ทั่วไป สาระความรู้ที่น่าสนใจหรือเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ หรือเทคนิคที่สามารถน ามาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่ากันไว้ในชุมชนนักปฏิบัติได้ง่าย 
ไม่ต้องมีขั้นตอนที่ซับซ้อน เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการกล้าแสดงความคิดเห็น ให้เปิดกว้างบ่มเพาะเพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันให้ได้ก่อนในระยะเริ่มต้น  

โดยองค์ความรู้แต่ละประเภทจะมีรูปแบบระบบจัดการที่แตกต่างกัน ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 
 

 
รปูที ่๗.๒ แนวคิดการจ าแนกระดับหรือประเภทของความรู้ที่ต้องแบ่งการจัดเก็บ 

 
 

๗.๑.๒.๒ แนวทางการปรบัปรุงระบบการจัดการองค์ความรู้ตามประเภทองค์ความรู ้

 จากระบบจัดเก็บความรู้ต่างๆ ที่ กปภ. มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่ามีหลายระบบที่ยุติการใช้งานมาแล้ว
หลายปี หรือมีผู้ใช้งานน้อยมากและเฉพาะกลุ่ม มีทั้งระบบที่ด าเนินการจัดซื้อมาอย่าง  AcuLearn หรือการใช้ 
OSS ฟรีมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลความรู้ ซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบและอยู่กันกระจัดกระจายหลาย
ระบบทั้งเก่าและใหม ่
 ปัจจุบัน กปภ. ใช้ระบบ Moodle e-Learning ที่เป็นระบบในการจัดหลักสูตรการเรียนออนไลน์ มา
ประยุกต์ใช้เป็นระบบจัดการความรู้กลางขององค์กร (KM-PWA) โดยแยกตามกระบวนงานที่ส าคัญ ๑๑ หมวด 
ดังนี้ ๑) ระบบประปา ๒) วางแผนและพัฒนากลยุทธ์องค์กร ๓) เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔) ทรัพยากรบุคคล ๕) 
การตลาดและบริการ ๖) วิศวกรรมและก่อสร้าง ๗) อ านวยการและพัสดุ ๘) บริหารจัดการ ๙) บัญชีการเงิน 
๑๐) วิชาชีพเฉพาะ ๑๑) อ่ืนๆ และในแต่ละหมวดยังแยกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทสื่อการบันทึกการ
บรรยาย และประเภทบทความ ดังแสดงตัวอย่างข้อมูลหน้าระบบในรูปที่ ๗.๓ 

 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
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รปูที ่๗.๓ : แสดงหน้ารายการ ๑๑ หมวดหมู่องค์ความรู ้

 
รปูที ่๗.๓ : แสดงช่ือเรื่องที่น าเข้ามาจัดเก็บในระบบ 

 
 

พบว่า กปภ. น าระบบ Moodle e-Learning มาใช้เป็นระบบจัดเก็บความรู้ หรือรวบรวมลิงก์รายการ
เชื่อมโยงออกไปยังระบบจัดการสื่อการเรียนรู้อ่ืนๆ มากกว่าการน ามาใช้ในการจัดหลักสูตรวิชาเรียนออนไลน์ 
ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของระบบ e-Learning จึงท าให้การใช้ระบบที่มีอยู่ไม่เต็มประสิทธิภาพ และไม่สามารถ
สืบค้นหาองค์ความรู้ได้ตามเงื่อนไขที่เหมาะสมกับการจัดการความรู้ขององค์กร 

และเนื่องจากปัจจุบัน กปภ. ยังไม่มีแผนที่น าทางความรู้ (Knowledge Mapping) จึงท าให้ไม่สามารถ
ประเมินได้ว่ามีการจัดเก็บองค์ความรู้หลักส าคัญขององค์กรได้ครบถ้วนเพียงพอแล้วหรือไม่ อีกทั้งไม่สามารถ
สืบค้นได้ว่าองค์ความรู้ที่มาจัดเก็บมาจากแหล่งใดและในช่วงเวลาใด อาทิ  เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการชนะ
การประกวด หรือเป็นความรู้ที่รวบรวมมาจากหน่วยงานเขต/สาขา ที่จัดท าขึ้นในปีใด เป็นต้น 

ด้วยประเด็นที่พบดังกล่าว ที่ปรึกษาจึงเสนอให้ด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ให้
ชัดเจนขึ้น โดยจ าแนกระบบจัดการตามประเภทขององค์ความรู้ ๓ ประเภท คือ องค์ความรู้หลัก (Core Km) 
องค์ความรู้ในรูปแบบหลักสูตร (Courses) และ องค์ความรู้ทั่วไป (Community) ตามที่จัดกลุ่มไว้ในข้อ 
๗.๑.๒.๑ โดยสามารถแสดงแนวทางการจัดระบบการจัดการความรู้ทั้ง ๓ ประเภท ดังแสดงในภาพที่ ๗.๔ 

 
รปูที ่๗.๔ แนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงาน 

ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
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๑. ระบบจัดการองค์ความรูห้ลักขององค์กร (Core Km) 
 ระบบการจัดการความรู้หลักขององค์กร เริ่มต้นจากการแยกองค์ความรู้หลักขององค์กรทีผ่่านการ
รับรองหรือกลั่นกรองจากคณะท างานที่เก่ียวข้อง มาจัดเก็บเป็นเฉพาะชุดความรู้ที่เป็นทางการ โดยระบบ
จัดการองค์ความรู้หลัก ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 สามารถสืบค้น กรองผลการเข้าถึงองค์ความรู้ได้เจาะจงในหลายมิติมากขึ้น เช่น 
- สามารถเลือกตาม ๑๑ หมวดหมู่ได้ 
- สามารถสืบค้นจากค าหรือชื่อเรื่องที่ต้องการได้ 
- สามารถเลือกเฉพาะเจาะจงแต่ละกลุ่มองค์ความรู้ได้ เช่น KM หลักขององค์กร, KM จาก

การประกวด, KM ผู้เกษียณ เป็นต้น 
- สามารถเลือกเฉพาะหน่วยงาน เขต สาขา ที่ต้องการได้ เช่น KM กปภ. เขต ๔ 
- สามารถระบุตามปีขององค์ความรู้นั้นได้ เช่น เลือกเฉพาะ KM ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 สามารถสืบค้นและจัดเก็บองค์ความรู้ได้หลากหลายประเภท เช่น บทความออนไลน์, ไฟล์
เอกสาร, รูปภาพ, สื่อการน าเสนอ, สื่อบันทึกการบรรยาย, วิดีโอคลิป เป็นต้น 

 สามารถจัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้ เช่น เฉพาะแต่ละระดับพนักงาน, แต่ละเขต/สาขา 
 สามารถเก็บสถิติการเข้าถึงของแต่ละองค์ความรู้ และแสดงผลออกเป็นรายงานได้ 

 

 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้เสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาระบบจัดการความรู้หลักขององค์กรไว้ ๔ 
ทางเลือก ดังนี ้

ทางเลอืกที ่๑ 
 

ปรบัปรงุพฒันาตอ่จากระบบเดมิ  
 เป็นการน าระบบ KM-PWA (e-Learning) หรือระบบเดิมที่มีอยู่แลว้ มาพัฒนาและจดัการให้มี
ประสิทธิภาพขึ้น เสริมเติมส่วนคณุสมบัติที่ยังขาดหายไป เช่น การสืบค้นให้หลากหลายเง่ือนไขมากข้ึน 

ทางเลอืกที ่๒ 
 

น า Open source มาปรบัใชห้รอืพฒันาตอ่ยอด 
 อาทิ การเลือกระบบ CMS (Content Management System) เช่น Drupal มาปรับใช้ โดย
สามารถติดตั้งโมดลูทางด้าน Bibliography เช่น Biblio module มาเสรมิสมรรถนะให้สามารถบริหาร
จัดการและลงรายการข้อมูลบรรณานุกรมขององค์ความรู้ได้มากข้ึนและสะดวกยิ่งขึ้น  

ทางเลอืกที ่๓ จดัจา้ง/พฒันาขึ้นเองทั้งระบบ 
 ด้วย กปภ. มีหน่วยงานที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่สามารถพัฒนาระบบเว็บ
แอปพลิเคชันข้ึนมาใช้ในองค์กร หรือสามารถออกแบบความต้องการและจัดจ้างพัฒนาระบบได้ จึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่จะพัฒนาระบบการจัดการความรูเ้ฉพาะของ กปภ. ขึ้นมา และตอบสนองความต้องการ
ในทุกรูปแบบได้อย่างสมบูรณ์ เหมาะสมกับองค์กร 

ทางเลอืกที ่๔ 
 

จดัซือ้/จดัหา ซอฟตแ์วรม์าใช้ใหม ่
 จัดซื้อ/จดัหาระบบการจัดการความรู้ ท่ีสามารถบรหิารจดัการทุกรูปแบบของข้อมูลความรูไ้ด้
อย่างครบถ้วน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพิจารณา หากมีงบประมาณหรือมีข้อตกลงความร่วมมือใช้
งาน ที่สามารถจัดหามาได้ เช่น ระบบ TOT KBS (TOT Knowledge Base Society) 

 

 

 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๗-๙ 

๒. ระบบจัดการความรูใ้นรปูแบบหลักสตูร (e-Learning) 
 กปภ. มีโครงการจัดท าระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ออนไลน์ (PWA_MOOC) โดยระบุไว้ในแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เรื่องการสนับสนุนการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ ที่มีเป้าหมายผลผลิต คือ การมีระบบบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้และการฝึกอบรม
ออนไลน์ที่มีความหลากหลายส าหรับพนักงานของ กปภ. และบุคคลภายนอกที่สนใจ 
 ซึ่งเทคโนโลยี MOOC (Massive Open Online Courseware) เป็น e-Learning Courseware 
ขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับจ านวนหลักสูตรการเรียนและผู้ เข้าเรียนปริมาณมากได้อย่างเปิดกว้าง สามารถ
ขยายขอบเขตการเผยแพร่องค์ความรู้ การสอนหรืออบรมให้กับประชาชน บุคคลภายนอกได้ตรงตามเป้าหมาย
และผลผลิตของโครงการได้อย่างเหมาะสม 
 อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องยอมรับว่าการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ยังเป็นเรื่องที่ กปภ. ต้อง
ผลักดันและส่งเสริมอย่างจริงจังให้บุคลากรเรียนรู้และคุ้นเคยกับการเรียนรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าไป
ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยอาจก าหนดแนวทางในการกระตุ้นและผลักดัน ดังนี้ 

 มีตัวชี้วัดในแต่ละปทีี่ก าหนดให้หน่วยงานต้องส่งเสริมและพัฒนาเนื้อหา จัดท าเป็นหลักสูตร
ล าดับวิชา น าเข้าสู่ระบบเรียนออนไลน์  

 มีแนวทางให้บุคลากรเข้าใช้งานอย่างเป็นระบบ อาทิ ก าหนดให้หัวหน้างานใช้เป็นเครื่องมือใน
การวัดทักษะสมรรถนะหรือประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าต้องผ่านการเรียนในเรื่อง/วิชา
เฉพาะของแต่ละสายงานนั้นๆ ได้ก่อนโดยล าดับ จึงจะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นได้ 

 มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการช่วยออกแบบหลักสูตรและร่วมผลิตสื่อการเรียนออนไลน์อย่าง
เป็นระบบ ตั้งแต่การคัดเลือกหัวข้อวิชา การวางโครงสร้างการเรียนรู้เป็นล าดับวิชาต่อเนื่อง การ
ออกแบบและผลิตสื่อ การสอบและวัดประเมินผล 

 การน าผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง บันทึกเป็นประวัติด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายบุคคล 
เช่นเดียวกับการบันทึกประวัติฝึกอบรม และก าหนดให้มีผลต่อการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และ
พิจารณาค่าตอบแทนหากผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดพ้ืนฐาน 

 โดยเสนอทางเลือกในการพัฒนาระบบจัดการความรู้ในรูปแบบหลักสูตรไว้ ๓ ทางเลือก ดังนี้ 

ทางเลอืกที ่๑ 
 

ตดิตัง้ระบบ MOOC ขึน้เองภายในองคก์ร ตามโครงการ PWA_MOOC  
 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการด าเนินงาน ตามที่มีการเสนอไว้ในแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และภมูิสารสนเทศ กปภ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ กลยุทธ์ ๑-๓ การสนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนรู ้
ในโครงการจัดท าระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ออนไลน์ (PWA_MOOC) 

ทางเลอืกที ่๒ 
 

น าระบบ e-Learning เดมิมาใชง้าน 
 ด้วย กปภ. มีระบบ e-Learning ที่มีคุณสมบัติในการใช้เป็นระบบจดัการหลักสตูรการเรียน
ออนไลน์อยู่แล้ว แต่ถูกน าไปประยกุต์ใช้เป็นเพียงระบบจดัเก็บองค์ความรู้ขององค์กร (KM PWA) 
เท่านั้นในปัจจุบัน โดยไมไ่ด้ใช้คุณสมบัติของการเป็นระบบจัดการหลักสูตรออนไลน์  
 ดังนั้นหากสามารถน าระบบ Moodle e-Learning ที่มีอยู่เดิมนั้น มาใช้ให้ถูกต้องตาม
คุณสมบัตไิด้ อาจไม่จ าเป็นต้องติดตั้งระบบ MOOC ขึ้นมาใหม ่

ทางเลอืกที ่๓ ใชร้ะบบ MOOC สว่นกลางระดบัประเทศ 
 ส าหรับองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่ให้กับประชาชนบุคคลภายนอกได้นั้น ปัจจุบันใน
ประเทศไทยมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบเปดิ โดยแนวทางเทคโนโลยี MOOC หรือ Massive 
Open Online Courseware ซึ่งเป็นความร่วมมือจัดท าในระดับประเทศ อยู่ ๒ โครงการใหญ ่ได้แก ่
   ๑. Thai MOOC  (www.thaimooc.org และ www.thaimooc.net) 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๗-๑๐ 

 ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปดิ ภายใต้
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั  โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สร้างความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปัจจบุันมีกว่า ๔๐ มหาวิทยาลยั มากกว่า ๑๔๐ รายวิชา และมากกว่า ๑,๔๐๐ 
ช่ัวโมงการเรียนรู้  

๒. Thai OER/MOOC  (www.learn.in.th) 
 เป็นโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และเครือข่ายพันธมติรตา่งๆ ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายคือ
เยาวชน สายอาชีพ และบุคคลทั่วไป 

 ส าหรับแนวทางการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ทั่วไป (Community) จะน าเสนอไว้ในหัวข้อ
แนวทางการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะ
กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

๗.๑.๓ แนวทางการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
สร้างนวัตกรรม 

การสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดค่านิยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม เป็นกลไกส าคัญที่
จะกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของ 
กปภ. มาใช้ในวิถีการปฏิบัติงานจริง  

และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงควรให้ความส าคัญในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่เกี่ยวข้อง
กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 

 แนวทางการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community) 
 แนวทางการสร้างแรงจูงใจและปลูกฝังให้บุคลากรมคีวามคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 

 
๗.๑.๓.๑ แนวทางการสง่เสรมิและสรา้งบรรยากาศการแลกเปลีย่นเรียนรู้ (Community) 

การเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้
นั้น ควรเริ่มต้นจากการกระตุ้นให้บุคลากรกล้าแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพ่ือยกระดับสู่
การเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ในวงกว้างข้ึน 

แนวทางการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มุ่งเน้นการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ Social Media เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ ด้วยเหตุผล ๓ ประการ คือ 

๑. เพ่ือปิดช่องว่าง (Gap) เรื่องบริบทระยะทาง ซึ่งเป็นข้อจ ากัดส าคัญในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ กปภ. เนื่องจากบุคลากรของ กปภ. มีภูมิล าเนากระจายตามสาขาต่างๆทั่วประเทศ 
ซึ่งการจัดกิจกรรมในส่วนกลางบ่อยครั้ง จะประสบข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณและระยะเวลา
เดินทาง 

๒. เพ่ือเป็นโอกาสและช่องทางในการเตรียมบุคลากรให้เข้าสู่สังคมดิจิทัล ผ่านการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ สื่อ Social Media ที่เข้าถึงง่าย ไม่มีความซับซ้อน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีการ
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ปฏิบัติงาน โดยเริ่มต้นจากการน ามาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ทั่วไป (Community) 
อาทิ สาระความรู้ที่น่าสนใจหรือเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือเทคนิคที่สามารถน ามาแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่ากันไว้ในชุมชนนักปฏิบัติได้ง่ายๆ ไม่ต้องมีข้ันตอนที่ซับซ้อน 

๓. เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการกล้าแสดงความคิดเห็นให้เปิดกว้าง เป็นการบ่มเพาะเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมการแบ่งปันให้เกิดข้ึนในระยะเริ่มต้น 
 

โดยแนวทางส าหรับส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนรู้ มีดังนี้ 

๑. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยระบบ PWA Forum 
ที่ปรึกษาเสนอให้ส่งเสริมการใช้ระบบ Webboard ที่มีอยู่ (PWA Forum) ให้มากขึ้น โดยถือให้เป็น 

“ชุมชนนักปฏิบัติออนไลน์ (CoP online)” ด้วยระบบมีความง่ายต่อการใช้งานกับบุคลากรทุกระดับ ทั้ง
สามารถเขียนบทความ บอกเล่า สอบถามปัญหา โพสต์ภาพ และคลิปได้ทั้งหมด เพ่ือการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือเทคนิค เสมือนเป็น After Action Review (AAR) หรือ FAQ (Frequently Asked Questions) 
ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศไว้ได้อย่างเป็นระบบ 

แต่ทั้งนี้อาจต้องมรีะบบการจัดการ PWA Forum เพ่ิมเติม อาท ิ 
 มีการจัดแบ่งห้องในระบบ PWA Forum ใหม่ ให้เหมาะสมและครอบคลุมกับแนวทางการจัด

กลุ่มองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร เบื้องต้นอาจแยกตามระบบงานหรือกลุ่มงานที่ส าคัญ 
 ส่งเสริมและกระตุ้นการเข้าใช้ประโยชน์จากระบบ PWA Forum ให้มากขึ้น โดยอาจมีการ

ประกวดหรือคัดเลือกหัวข้อเรื่องท่ีน่าสนใจ หรือผู้ตอบที่ให้ค าตอบที่ดีที่สุด มาให้รางวัล เพ่ือ
ชักจูงให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันและเปลี่ยนเรียนรู้เบื้องต้น 

 ตั้งคณะผู้ดูแลรับผิดชอบระบบในภาพรวมและประจ าในแต่ละห้อง ส าหรับ 
- คัดเลือกเนื้อหาความรู้ส าคัญขององค์กร น าไปจัดเก็บเข้าคลังความรู้  
- รวบรวมและวิเคราะห์สถิติในการเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ 
- ก ากับดูแลในแต่ละห้องให้เนื้อหาลงตามหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการ

เป็นสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ส าหรับองค์ความรู้ทั่วไปที่สามารถแบ่งปันหรือเผยแพร่สาธารณะเป็นความรู้ให้กับประชาชนได้ เช่น 
ข่าวสารหรือวิธีการที่เฉพาะในแต่ละพ้ืนที่เขต/สาขา สามารถให้บริการผ่านระบบเวปไซต์จัดการความรู้ KM 
ของแต่ละพ้ืนที่เขต/สาขา ได้เองตามปกติ  

ทั้งนี้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่าง e-books ส าหรับเผยแพร่สู่สาธารณะหรือบริการข้อมูลให้ประชาชนที่ใช้
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง กปภ. ทั่วประเทศนั้น ควรรวบรวมจัดเก็บไว้ที่ระบบส่วนกลาง โดยไม่ต้องกระจายใน
แต่ละเขต/สาขา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในด้านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยอาจ
พิจารณาใช้ระบบ e-Library มาจัดการเป็นระบบส่วนกลาง และก าหนดให้แต่ละเขต/สาขา มาดาวน์โหลดไป
ใช้หากต้องการให้ข้อมูลปรากฏในเวปไซต์ของแต่ละพ้ืนที่เขต/สาขา (ซึ่งอาจเพ่ิมเติมการใช้ระบบ QR Code 
เพ่ือท าให้การเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่เก็บไว้ท าได้สะดวกขึ้น) 
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๒. การแบง่ปนัความรู้ผ่านสือ่ Social Media 
หัวใจของการสื่อสารเพ่ือการแบ่งปันความรู้ คือ ท าอย่างไรให้บุคลากรเริ่มต้นเปิดใจ และให้

ความส าคัญในการแบ่งปันและถ่ายทอดข้อมูลความรู้ระหว่างกันด้วยแนวทางที่ เป็นมิตร (Friendly 
Approach) โดยอาจต้องเริ่มต้นจากการใช้ Social Media ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ง่ายและใช้สื่อสารกันเป็นประจ า
อย่าง Facebook หรือ LINE เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ/ช่องทางในการสร้างบรรยากาศการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

 
 การใช ้Facebook Group 
การจัดตั้งกลุ่มปิดเฉพาะบุคลากรของ กปภ . ด้วยเครื่องมือจัดการกลุ่มของ Facebook ที่บุคลากร

น่าจะคุ้นเคย มาเป็นสื่อกลางของทุกเขต/สาขา ให้บุคลากรที่เข้าร่วมกลุ่ม สามารถแชร์ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน 
ความรู้จากแหล่งต่างๆ รวมถึงเป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลภายในให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นแอป
พลิเคชัน ที่บุคลากรมีความคุ้นเคยในการใช้และเข้าถึง โดยบุคลากรสามารถโพสต์ข้อความ รูปภาพ และคลิป
วิดีโอได้ง่าย หรือเรียนรู้การใช้งานได้ด้วยตัวเอง หรือจากบุคคลรอบข้างท่ีคุ้นเคยการใช้ 

 
ทั้งนี้อาจต้องมรีะบบการจัดการเพิ่มเติมส าหรับการจัดเก็บองค์ความรู้ เช่น  
 ส่งเสริมและกระตุ้นการเข้าใช้ระบบ (View & Share) โดยอาจมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้บุคลากร

เข้าไปให้ผลตอบรับ (Feedback) ส าหรับการสื่อสาร อ่านข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้รางวัล
เพ่ือชักจูงให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันและเปลี่ยนเรียนรู้เบื้องต้น 

 ตั้งคณะผู้ดูแลรับผิดชอบระบบในภาพรวมส าหรับ 
- คัดเลือก ประเมิน กลั่นกรองเนื้อหาความรู้ส าคัญที่โพสต์ในระบบ เพ่ือน าไปจัดเก็บเข้าระบบ

คลังความรู้หลักขององค์กร  
- รวบรวมและวิเคราะห์สถิติในการเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ 
- ก ากับดูแลการโพสต์เนื้อหาในระบบให้มีความเหมาะสมและมีความสร้างสรรค์ เพ่ือกระตุ้นให้

เกิดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 การใช ้LINE Group 
ปัจจุบัน การจัดตั้งกลุ่ม Line ในแต่ละภารกิจหน้าที่งาน หรือคณะท างาน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างกันนั้น ถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ดังนั้นการน า LINE Group มาใช้เป็น
เครื่องมือ/ช่องทางในการสร้างบรรยากาศการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่ร่วมสมัย 

เช่นเดียวกับการใช้ Facebook Group ในการแบ่งปันความรู้ใน Line Group จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีระบบการจัดการเพ่ิมเติมในการรวบรวมและจัดเก็บความรู้จากกลุ่มต่างๆ เพ่ือน ามาคัดเลือก ประเมินและ
กลั่นกรองเนื้อหาความรู้ส าคัญ ส าหรับน าข้อมูลไปจัดเก็บไว้ในฐานคลังความรู้องค์กร  

 
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องค านึงถึง คือ การน าสื่อ Social Media มาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้นั้น 

วัตถุประสงค์หลักคือการน ามาใช้เป็นเครื่องมือ/ช่องทางในการสร้างบรรยากาศการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แต่ไม่เหมาะจะน ามาใช้เครื่องมือหลักในการจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กร เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชัน
ลิขสิทธิ์เอกชนภายนอกองค์กร ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่เจ้าของระบบอาจปรับเปลี่ยนนโยบาย ยกเลิกบริการ 
จ ากัดการใช้งาน หรือหมดความนิยมได้ตามยุคสมัย 
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๗.๑.๓.๒ แนวทางการสร้างแรงจูงใจและปลูกฝังให้ให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 
 วัตถุประสงค์หลักของการสร้างแรงจูงใจและปลูกฝังให้บุคลากร กปภ. เกิดความคิดสร้างสรรค์และการ
สร้างนวัตกรรม คือ  ท าให้บุคลากรมีความสนใจในองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่งเสริมให้เกิดการ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งแนวคิดหลักของการสร้างแรงจูงใจและปลูกฝังให้บุคลากร กปภ. เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมนั้น  เน้นไปที่การใช้ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร องค์ความรู้  และ
การหาพันธมิตรหรือเครือข่ายร่วม  โดยมีเป้าหมายของการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ค านึงถึงคุณภาพมากกว่าที่จะ
เน้นเชิงปริมาณ  ซึ่งแนวทางการสร้างแรงจูงใจและปลูกฝังให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง
นวัตกรรม มีดังนี้  
 

๑. การเสริมสร้างความตระหนักผ่านการสื่อสารโดยผู้บริหารระดับสูง   

จากการศึกษาข้อมูลหน่วยงานที่เป็น Best practice ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
พบว่าทุกหน่วยงานมีผู้บริหารระดับสูงทีใ่ห้ความส าคัญในการมอบนโยบายหลักด้านการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรม และมีการสื่อสารนโยบายต่างๆให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเป็นต้นแบบของการน า
เทคโนโลยี ระบบจัดการ และนวัตกรรมเข้ามาใช้ในองค์กร 

๒. การให้รางวัลและยกย่องชมเชยทั้งรูปธรรมและนามธรรม 

การให้รางวัลและยกย่องชมเชยเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ การค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยาว, และการบูรณาการกับระบบการให้ค่าตอบแทนที่มีอยู่ การให้รางวัลอาจท าได้เป็นรูปธรรม
โดยผ่านการเพ่ิมระดับคะแนนการประเมินผลพนักงาน  การมอบโล่รางวัลหรือเกียรติบัตร การจัดให้มีเงิน
รางวัลพิเศษ  หรือแม้แต่ในรูปแบบนามธรรมในลักษณะของการยกย่องชมเชย เช่น การยกย่องชมเชย
พนักงานที่มีผลงานโดดเด่นตามโอกาสต่างๆ เช่น การประชุม การประกาศผ่านเสียงตามสาย และการใช้
ช่องทาง Social Media เพ่ือเผยแพร่ผลงานของบุคลากรให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง เป็นต้น 

๓. การส่งเสริมวัฒนธรรม Critical reasoning  และปูพื้นฐานด้านจัดการความรู้และนวัตกรรม 

การส่งเสริมวัฒนธรรม critical reasoning เป็นการฝึกให้บุคลากรรู้จักการเสนอแนะ การแสดงความ
คิดเห็นบนพื้นฐานของเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึก และให้ผู้รับฟัง รู้จักการตอบสนองในเชิงบวก ยอมรับฟัง
ความเห็นของผู้เสนอแนะอย่างมีการตอบรับที่ดี นอกจากนี้องค์กรควรจัดจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือปูพ้ืนฐาน
การจัดการความรู้และทักษะการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่สามารถด าเนินการ
การจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมได้ ด้วยวัฒนธรรม critical reasoning และบุคลากรที่มีทักษะการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมจะท าให้องค์กรเกิดการก้าวกระโดดจนถึงระดับการน าองค์กรไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

 

 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๗-๑๔ 

๔. บ่มเพาะกระบวนการคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) ให้เกิดขึ้นในวิถีการปฏิบัติงาน 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมในองค์กรเกิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ  ควรสร้างความตระหนักและน าหลักการ PDCA  (Plan Do Check Act) มาใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมขององค์กร ตลอดจนวิถีการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เริ่ม
ตั้งแต่มีกระบวนการวางแผน มีการปฏิบัติการตามแผน มีการวิเคราะห์ปรับปรุงการด าเนินงาน  มีคณะท างาน
ติดตามอย่างจริงจัง  และมีการประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

๕. สร้างกิจกรรมการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

เพ่ือให้เกิดการแบ่งปัน และการน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วควรให้ความส าคัญกับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้
จากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดประชุมเพ่ือความ
ร่วมมือในการสร้างนวัตกรรม  การจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่สนใจเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  หรือใช้วิธีการสัมภาษณ์วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีประสบการณ์และได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลภายนอก และน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงรวบรวม และเผยแพร่ทั้งในรูปแบบ
ของ paper based และ web based ผ่านช่องทางแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่ 

 

๗.๑.๔ แนวทางการสรา้งนวตักรรมในกระบวนการท างานหลกัของ กปภ. 
เป้าประสงค์หลักของการจัดการความรู้ของทุกองค์กร คือ การมีองค์ความรู้ส าคัญตามสาขาวิทยาการ

และลักษณะของงาน (Functional knowledge) ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ และเป็นความ
เชี่ยวชาญหลักขององค์กร และข้อมูลองค์ความรู้ดังกล่าวถูกน าไปใช้แบ่งปันเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างาน 
สร้างเป็นนวัตกรรมที่ถูกถ่ายทอดและขยายผลไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร  

เช่นเดียวกับ กปภ. เป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม  คือ 
การสร้างนวัตกรรมในกระบวนการท างานหลัก โดยแนวทางส าหรับการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการท างาน
หลักนั้น ได้ถูกก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมดังแสดงในรูปที่ ๗.๑ 
โดยเกี่ยวข้องกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสร้าง
ผลงานในกระบวนการท างาน การน าความรู้ที่ได้จากการสร้างผลงานไปสร้างต้นแบบนวัตกรรม การขยายผล
นวัตกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์ทั่วทั้งองค์กร และการสร้างความรู้จากนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปจัดเก็บใน
ฐานข้อมูลคลังความรู้ดิจิทัล 

ทั้งนี้ สามารถก าหนดแนวทางการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการท างานหลักของ กปภ. ออกเป็น ๙ 
ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ ๗.๕ ดังนี้ 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
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รปูที ่๗.๕ แนวทางการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการท างานหลักของ กปภ. 

 

 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
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ขั้นตอนที่ ๑ : สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร ส าหรับสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การส่งเสริมเข้าไปใช้งานคลังความรู้ดิจิทัลที่จัดท าขึ้น เพ่ือเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ 
หรือสนับสนุนให้บุคลากรสร้างเครือข่ายความรู้ภายในองค์กรของแต่ละกระบวนการท างาน 

ขั้นตอนที่ ๒ : กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่ท างานในแต่ละกระบวนการ เพ่ือให้เกิดการ
สร้างผลงานในกระบวนการที่ตนเองรับผิดชอบ หรือเพ่ือเสนอแนะแนวคิดการสร้างผลงานให้แก่กระบวนการ
ท างานอ่ืนซึ่งอยู่นอกเหนืองานประจ าของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ของการสร้างผลงานเพ่ือ ๑) แก้ไขปัญหาใน
กระบวนการท างาน หรือ ๒) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างาน หรือ ๓) เพ่ือคิดค้นวิธีการใหม่ในการเพ่ิม
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน 

ขั้นตอนที่ ๓ และข้ันตอนที่ ๔ : บุคลากรในแต่ละกระบวนการสร้างผลงานให้เกิดขึ้นจริง โดยการสร้าง
ผลงานนั้น สามารถใช้ความรู้ได้จากความรู้ที่สืบค้นจากฐานข้อมูลคลังความรู้ดิจิทัล หรือเป็นความรู้ที่ได้รับการ
ประเมินว่ามีความเป็นไปได้ในการสร้างนวัตกรรม หรือเป็นความรู้ที่คิดค้นขึ้นเอง หรือน าความรู้จากแหล่ง
ภายนอกมาประยุกต์ใช้ 

ขั้นตอนที่ ๕ : สร้างต้นแบบนวัตกรรมที่ได้จากผลงานที่สร้างขึ้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการ
ท างาน และประเมินเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นนวัตกรรมต้นแบบสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และสร้างคุณค่า
ให้แก่กระบวนการท างาน เพ่ือน าเข้าสู่ขั้นตอนการน าไปขยายผลเพื่อให้เกิดการใช้ทั่วทั้งองค์กร 

ขั้นตอนที่ ๖ : ขยายผลนวัตกรรมต้นแบบที่ได้จากแต่ละกระบวนการท างาน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทั่ว
ทั้งองค์กร รวมทั้งเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานนวัตกรรม อาทิ ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่ายที่
ลดลง ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพ่ิมข้ึน 

ขั้นตอนที่ ๗ และขั้นตอนที่ ๘  : ถอดเก็บหรือสร้างความรู้ที่ได้จากนวัตกรรม แล้วน าไปจัดเก็บใน
ฐานข้อมูลคลังความรู้ดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร หรือเพ่ือเป็นแนวคิดส าหรับ
น าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๙ : ทบทวนผลการด าเนินงานที่ได้จากการใช้แนวทางการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการ
ท างานหลัก ส าหรับน าไปสู่การปรับปรุงแนวทาง (เช่น การปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมกิจกรรมการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้หรือกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน) เพ่ือให้แนวทางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

โดยอาศัยแนวทางการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการท างานหลักข้างต้น จะส่งผลให้ กปภ. บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ในองค์กร กล่าวคือ มีแนวทางท่ีเป็นระบบในการน าองค์ความรู้ซึ่งสอดคล้อง
กับทิศทางและยุทธศาสตร์องค์กรที่จัดเก็บไว้ในคลังความรู้ตามสาขาวิทยาการและลักษณะของงาน 
(Functional knowledge) ไปใช้ปรับปรุงกระบวนการท างาน และขยายผลเป็นนวัตกรรมที่น าไปสู่การปฏิบัติ
ทั่วทั้งองค์กร  



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
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๗.๒ แนวทางการตดิตามและประเมนิผล 
การติดตามประเมินผลของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยึดหลักการมีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและ
รับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการทีฝ่่าย/ส านัก/กอง รับผิดชอบ โดยที่ส านัก
วิทยาการเป็นผู้ประสานรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของแผนเพ่ือให้ข้อเสนอต่อผู้บริหาร  
คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม (KM-RDI) และ
คณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆที่เก่ียวข้อง ในการให้ข้อคิดเห็นและก าหนดให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

โดยสามารถก าหนดขอบเขตของการติดตามผล และการประเมินผล ดังนี้ 

การติดตามผล เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานโครงการ/แผนงานภายใต้
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งใน
เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และงบประมาณ โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานของแต่ละแผนงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปา
ส่วนภูมิภาค (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่ก าหนดไว้ 

การประเมินผล (ตามแนวทาง PDCA) เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่
ก าหนด การควบคุมเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพ่ือแก้ไข/
ปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบทั้งทางตรง/ทางอ้อม 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 

๗.๒.๑ รอบเวลาการติดตามและประเมินผล 
ส าหรับระยะเวลาที่จะใช้ในการติดตามผลรายโครงการจะด าเนินการเป็นรายปี หากแต่ได้เพ่ิมเติมการ

ก าหนดรอบการติดตามและประเมินผลของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วน
ภูมิภาค (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ออกเป็น ๓ ระยะ ตาม Roadmap การพัฒนาด้านการจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ส่วนหนึ่งเพ่ือติดตามและประเมินเป้าหมายการพัฒนาตามรอบระยะเวลาของ 
Roadmap ที่ก าหนดไว้ และส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นการพิจารณาในประเด็นส าคัญของแต่ละระยะที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล ดังต่อไปนี้ 

 ระยะสิ้นสุดปีที่ ๑ ของแผนฯ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑) เพ่ือพิจารณาการปรับแผนงาน/โครงการ 
 ระยะสิ้นสุดปีที่ ๔ ของแผนฯ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔) เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท านโยบายเพ่ือการ

จัดท าแผนฉบับต่อไปเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง  
 ระยะสิ้นสุดปีที่ ๕ ของแผนฯ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๕)  เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุด

ระยะเวลาของแผนฯ  
 
 
 

 



 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๗-๑๘ 

๗.๒.๒ กรอบการประเมินผล      
 การประเมินผลของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค (ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประกอบด้วยการวัดผลส าเร็จของโครงการ/แผนงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 

ระดบัที ่๑ ความส าเร็จของโครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ 
ระดบัที ่๒ ความส าเร็จของแผนงานจากการรวมผลผลิตตามเป้าหมายในระดับโครงการ 
ระดบัที ่๓ ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ โดยส านักวิทยาการท าหน้าที่ประเมินผล โดยการบูร

ณาการผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) 

อนึ่ง การติดตามประเมินผลในทุกระดับ ใช้หลักการประเมินผลส าเร็จของแผนงาน/โครงการ และ
กิจกรรมที่สนองตอบยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค  
โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ  

ระดบัผลผลติ     ประเมินผลส าเร็จของยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการตามที่ก าหนดไว้ในเป้าหมาย
ตามแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค  
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ระดบัผลลัพธ ์ ประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
โครงการ 

แนวทางการติดตามและประเมินผลข้างต้น จะท าให้ กปภ. มีขอบเขต รอบเวลา และกรอบการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมอย่างชัดเจน เพ่ือประสาน 
เร่งรัด และดูแลให้หน่วยงาน คณะกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค (ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

 
โดยสรุปแล้ว แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ใน ๕ 

ประเด็นส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งในด้าน ๑.) ระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่มี
กระบวนการเป็นขั้นตอนต่อเนื่องที่แสดงการเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้และการมุ่งเน้นบุคลากร ๒.) 
แนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรม ๓.) แนวทางการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้าง
นวัตกรรม ๔.) แนวทางการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการท างานหลักของ กปภ. และ ๕.) แนวทางการติดตาม
และประเมินผล สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมในแต่ละด้านให้เชื่อมโยงเข้าหากันได้อย่างเป็นระบบและบรรลุเป้าประสงค์การจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรมของแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ระยะยาว (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ที่ก าหนดไว้ได ้

 
************************************************** 
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๘-๑ 

บทที ่๘ 

บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 

ปัจจยัสูค่วามส าเรจ็ในการขบัเคลือ่นการจดัการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรม 

 
๘.๑ บทสรุป 

สืบเนื่องจากรัฐบาลให้ความส าคัญกับ “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม” อันเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล ซึ่ง
ระบุถึงการเร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงและจัดเตรียมพ้ืนฐานด้าน
การวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่
การใช้ประโยชน์ ให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมรับนโยบาย 
THAILAND ๔.๐ ของรัฐบาล  

แผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จึง
ถูกจัดท าขึ้นส าหรับเป็นกรอบในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมอย่าง
เป็นระบบ โดยไดก้ าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ไว้ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
บริการอย่างต่อเนื่องและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

 พันธกจิของแผนการจัดการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรมของการประปาสว่นภมูภิาค ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ส าคัญให้รองรับยุทธศาสตร์องค์กรและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
 สร้างสรรค์นวัตกรรมจากการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มี

คุณภาพและสร้างคุณค่า 
 ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ในแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญไว้ ๓ ด้าน ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อเป็นฐานสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลง 

มุ่งเน้นการก าหนดองค์ความรู้ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานของ กปภ. ในอนาคต และมีกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบใน
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสะดวกในการเข้าถึงผ่านระบบดิจิทัล 
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๘-๒ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 
มุ่งเน้นพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การต่อยอด ขยายผล 

สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมทีเ่พ่ิมคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร และสร้างเส้นทางอาชีพ ควบคู่กับการสร้างแนวทางและ
บรรยากาศที่ท าให้บุคลากรมีค่านิยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมผลักดันให้ผลงานด้านนวัตกรรมของ กปภ. เป็นที่ประจักษ์ต่อภายนอก 

ซึ่งสามารถท าให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการน้ าประปาให้ตอบสนองต่อความ
คาดหวังของลูกค้า เชื่อมโยงการจัดการความรู้ และสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจโมเดล ๔.๐ ของ
รัฐบาล นโยบาย PWA ๔.๐ ของ กปภ. รวมถึงนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญต่างๆ ขององค์กรและ
ของประเทศ ดังแสดงในรูปที่ ๘.๑ 

 

 
หมายเหต:ุ ตัวเลขในเครื่องหมายวงกลม  ○ หมายถึง ขอ้ยุทธศาสตร์ตามแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปา

ส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  

รปูที ่๘.๑ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค  
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
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๘-๓ 

โดยก าหนด ROAD MAP ของการสร้างนวัตกรรม เชื่อมโยงการจัดการความรู้ พร้อม
ก าหนดเป้าหมายและผลที่คาดหวังจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ออกเป็น ๓ ระยะ 
ดังนี้ 

 

 
รปูที ่๘.๒ Roadmap การพัฒนาด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 

 
 

ในระยะเริ่มต้น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑) เป็นระยะที่ กปภ. ต้องวางรากฐานให้เอ้ือต่อการน าความรู้
ไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งเน้น การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ส าคัญ การมีระบบดิจิทัลให้เอ้ือ
ต่อการเข้าถึงความรู้ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลการให้มีศักยภาพและทักษะพ้ืนฐานในการต่อยอดองค์
ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม และการสร้างบรรยากาศเพ่ือจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรสนใจในการ
เข้าถึงความรู้และสร้างนวัตกรรม  

 
เมื่อฐานรากในการสร้างนวัตกรรมมีความเข้มแข็งแล้ว ระยะต่อมา (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)  

เป็นระยะที่ กปภ. ต้องน าความรู้ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่งจัดท าไว้ในระยะที่ ๑ ไปสู่การต่อยอด 
ขยายผล เกิดเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้องค์กร ดังนั้นแนวทางในระยะที่ ๒ จึงควรมุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบการจัดการที่ท าให้เกิดวงจรการบูรณาการองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรม และกระตุ้น
บุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพ่ือรองรับการจัดการความรู้
และสร้างนวัตกรรมในระยะยาว กปภ. ต้องสร้างผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาเส้นทางอาชีพเฉพาะด้าน เพ่ือ
เป็นก าลังในการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร  

 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
  

๘-๔ 

ส าหรับระยะท่ี ๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นระยะสิ้นสุดของแผน จึงเป็นระยะที่ กปภ. น าผลที่
ได้จากการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม ท าให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับได้ใน
ระดับสากล เพ่ือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแนวทางที่ด าเนินการเป็นแนวทางที่ เป็นที่ยอมรับตามหลักสากล
และสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจให้องค์กรได้อย่างแท้จริง ซ่ึงเป็นการกระตุ้นองค์กรให้ความส าคัญกับการ
จัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาส และเวทีให้ แก่บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงานองค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์กร  

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน ภายใต้แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ได้ก าหนด
แผนงาน/โครงการตาม แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
เพ่ือสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการให้ตอบสนองต่อภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบาย THAILAND ๔.๐ ของ
รัฐบาล จ านวนทั้งสิ้น ๕ แผนงาน ประกอบด้วย ๑๑ โครงการ (ดังแสดงในตารางที่ ๘.๑) โดยมี
งบประมาณคาดการณ์เพ่ือใช้สนับสนุนแผนงาน/โครงการ ตลอดระยะเวลา ในปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
รวมทัง้สิ้น ๕๔.๐๐ ล้านบาท  
 

โดยมีผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการตามแผนงาน โครงการการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เมื่อครบระยะเวลา ๕ ปี (ดังแสดงใน
ตารางที่ ๘.๒) 

 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
  

๘-๕ 

ตารางที ่๘.๑ ตารางสรุปยุทธศาสตร์-แผนงาน-โครงการภายใต้แผนการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ยทุธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ 

ยทุธศาสตรท์ี ่๑  สร้างคลัง
ความรู้ดจิิทัลเพื่อเป็นฐานสรา้ง
นวัตกรรมทีย่ั่งยืนและก้าวทัน
การเปลีย่นแปลง 

แผนงานท่ี ๑.๑: พัฒนาคลังความรู้
ดิจิทัลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์และ
เป็นฐานในการสร้างนวัตกรรม 

โครงการ ๑.๑.๑:โครงการพัฒนาแผนท่ีความรู้
และเทคโนโลยีของ กปภ. (PWA Knowledge 
& Technology mapping) เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์องค์กร และใช้เป็นฐานสร้าง
นวัตกรรม 
โครงการ ๑.๑.๒: โครงการพัฒนาคลังความรู้
ดิจิทัล (KM PWA)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการ
องค์ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 
 

แผนงานท่ี ๒.๑: พัฒนาแนวทาง
การประเมินความเป็นไปได้ทาง
เทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการ
ขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรม 

โครงการ ๒.๑.๑: โครงการพัฒนาแนวทางการ
ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนคิและ
เศรษฐศาสตร์ในการขยายผลองคค์วามรู้และ
นวัตกรรม 

แผนงานท่ี ๒.๒: ขับเคลื่อน
การบูรณการองค์ความรู้สู่การ
สร้างสรรค์นวตักรรมที่สร้างคุณคา่ 

โครงการ ๒.๒.๑: โครงการพัฒนานวัตกรรมด้าน
การผลิตส่งจ่ายน้ าประปาเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart 
Water Management (SWM) 
โครงการ ๒.๒.๒: โครงการขับเคลือ่น PWA ๔.๐ 
ด้วยนวัตกรรมที่ยกระดับคณุภาพการให้บริการ 
โครงการ ๒.๒.๓: โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
สร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์ใหมสู่่เชิงพาณิชย์ 

ยทุธศาสตรท์ี ่๓  พัฒนา
บุคลากรและสร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

แผนงานท่ี ๓.๑: ปลูกฝังความรู้
และสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้น
ให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

โครงการ ๓.๑.๑: โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อสนับสนนุการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
โครงการ ๓.๑.๒: โครงการเสรมิสร้างบรรยากาศ
ให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
โครงการ ๓.๑.๓: โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อยกระดับความรู้และสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรม 

แผนงานท่ี ๓.๒: สร้างแรงจูงใจใน
การสร้างสรรค์องค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

โครงการ ๓.๒.๑: โครงการส่งเสรมิความคิด
สร้างสรรค์และการสร้างผลงานนวัตกรรม 
โครงการ ๓.๒.๒: โครงการสร้างเสน้ทางอาชีพ
ส าหรับบคุลากรผูม้ีความรู้และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

 
 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
  

๘-๖ 

ตารางที ่๘.๒ ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการตามแผนงาน-โครงการ ภายใต้แผนการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ตวัชี้วดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย 
  ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 
แผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. 
(PWA Knowledge & Technology 
mapping) ที่สอดคล้องกับภารกิจและ
ยุทธศาสตร์องค์กร 

แผน ๑     

ระบบคลังความรู้ดิจิทลั (KM PWA) ที่ไดร้ับ
การพัฒนา 

ระบบ ๑     

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเป็นไป
ได้ทางเทคนิคและความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ในการขยายผลองคค์วามรู้
และนวัตกรรม 

เล่ม ๑     

นวัตกรรมทีส่ร้างคณุค่าให้องค์กรซึ่งเป็นผล
จากการบูรณาการองค์ความรู้ทีส่ะสมไว ้

นวัตกรรม   ๓   

สัดส่วนสาขาท่ีมีการน านวัตกรรมไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ   ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

คุณค่าที่เกดิจากนวัตกรรม  
(วัดจากประสิทธิภาพของกระบวนการที่ดีขึ้น 
หรือ สัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากฐานเดิม) 

ร้อยละ   ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จากการ
พัฒนานวัตกรรม 

องค์ความรู ้   ๓   

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอยื่นจด เรื่อง   ๓   
สัดส่วนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้าน
นวัตกรรมทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
ทิศทางขององค์กร 

ร้อยละ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนงานท่ี
ส าคัญของ กปภ. (๑๑ กระบวนงาน ที่จัด
กลุ่มตามระบบ SEPA)   

กระบวนงาน ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ 

คุณค่าที่เกดิจากนวัตกรรมกระบวนงาน  
(วัดจากประสิทธิภาพของกระบวนการที่ดีขึ้น) 

ร้อยละ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จาก
โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนงาน 

องค์ความรู ้ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ 

จ านวนช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(สะสม) 

ช่องทาง ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จาก
กิจกรรมและช่องทางการแลกเปลีย่นเรียนรู ้

องค์ความรู ้ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

จ านวนโครงการความร่วมมือหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้และ
สร้างนวัตกรรม 
 

โครงการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 



โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
  

๘-๗ 

ตวัชี้วดั หนว่ยนบั คา่เปา้หมาย 
  ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 
ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จาก
โครงการความร่วมมือ 

องค์ความรู ้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

ประกาศใช้ กฎระเบียบในการด าเนินงาน
ด้านวิจัยพัฒนา นวัตกรรม การสร้างองค์
ความรู้ ผลงานวิชาการ และด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ได้รับการอนุมัติ 

ระเบียบ ๑     

รางวัลด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ 

รางวัล ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

รางวัลด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

รางวัล   ๑   

สัดส่วนบุคลากรผูม้ีความรู้และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นท่ีไดร้ับการแต่งตั้งตาม
ต าแหน่งงานส าหรับรองรับบุคลากรผู้มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
ได้รับการอนุมัต ิ

ร้อยละ  ๑๐    

 

และมีผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ที่ได้จากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
ภายใต้แผนฯ เมื่อครบระยะเวลา ๕ ปี ดังนี้  
 ฐานข้อมูลความรู้ส าคัญขององค์กรส าหรับจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ที่พร้อมใช้ ในรูปแบบ

ของคลังความรู้ดิจิทัลแพลดฟอร์ม โดยสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ จ านวน ๑ ฐานข้อมูล 

 มีนวัตกรรมที่ขยายผลใช้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการองค์ความรู้ที่สะสมไว้ 
จ านวน ๓ นวัตกรรม ที่สามารถสร้างคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ (วัด
จากประสิทธิภาพของกระบวนการที่ดีขึ้น หรือ สัดส่วนรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากฐานเดิมร้อยละ 
๓๐ ) 

 ต าแหน่งงานด้านความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 ร้อยละ ๒๐ ของบุคลากรมีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ

ทิศทางขององค์กร 
 รางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับสากลจ านวน ๑ รางวัล 
 กฎระเบียบในการด าเนินงานด้านวิจัยพัฒนา นวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ 

และด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
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๘-๘ 

๘.๒ ขอ้เสนอแนะปจัจยัสูค่วามส าเรจ็ในการขบัเคลือ่นการจดัการความรูแ้ละการสรา้ง
นวตักรรมของการประปาส่วนภมูภิาค 
ในการผลักดันให้การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ

ประปาส่วนภูมิภาคให้เป็น “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง” ที่สามารถน าผลงานด้านการ
จัดการความรู้และนวัตกรรมมาเสริมการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น้ าประทับใจในคุณภาพ
และบริการที่เป็นเลิศ” ได้นั้น กปภ. มีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุง และพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนงานจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในมิติต่างๆ ดังนี้  

๑.) การมีแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาคที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร เ พ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการผลิตผลงานองค์ความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของ กปภ. ในการส่งเสริมต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการประปา  
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ และขับเคลื่อนองค์กรให้พร้อมรองรับการขับเคลื่อนตามโมเดล
เศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐  

๒.) มีผู้น าระดับสูงขององค์กรที่เป็นต้นแบบในฐานะผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief 
Knowledge Officer: CKO) ทีใ่ห้ความส าคัญในการมีองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
ส าหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผ่านการมีส่วนร่วมในการให้นโยบาย
และให้การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

๓.) ใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม (KM-RDI) ใน
การขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นให้หน่วยปฏิบัติ คณะกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมในทุกระดับสามารถด าเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกันในโครงการส าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
จ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีระบบการจัดการที่ชัดเจนเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการจัดการความรู้เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมขององค์กร  ดังนี้   

 จัดท าแผนปฏิบัติการในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเป้าหมายของ
องค์กร 

 สนับสนุน แนะน า ประสาน ผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือการปฏิบัติและด าเนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน   

 ก าหนดหน้าที่ให้หน่วยปฏิบัติ คณะกรรมการ และคณะท างานที่เก่ียวข้องในการ
ด าเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ 

 จัดท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ขององค์กรโดยรวมในการท างานเชิงบูรณาการ
ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
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๘-๙ 

๔.) ปรับให้มีรูปแบบการบริหารการวิจัยพัฒนา ผลิตองค์ความรู้ และสร้างผลงานนวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับลักษณะการท างานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบสากล คือ มุ่งเน้นให้มีความ
คล่องตัว โดยอาจมีกองทุนวิจัย หรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์องค์ความรู้ งานวิจัย 
และนวัตกรรมโดยเฉพาะ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย งานด้านวิชาการที่บูรณาการกับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกได้ ซึ่งต้องมีลักษณะการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน และ
มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา ผลิตองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และการ
ขยายโอกาสทางธุรกิจขององค์กรเป็นหลัก  

๕.) การน าเครื่องมือเขา้ใช้ในสนับสนุนกลไกการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า อาท ิ

 เครื่องมือในการวิเคราะห์ Knowledge Roadmap และ Technology 
Roadmap  ส าหรับพิจารณาความส าคัญขององค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ 
กปภ. ต้องเตรียมจัดหาและพัฒนา 

 เครื่องมือส าหรับประเมินองค์ความรู้เพ่ือขยายผลนวัตกรรม  

 เกณฑ์ในการจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่สมควรได้รับการสนับสนุน
เพ่ือช่วยให้เกิดการใช้งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

 เกณฑ์ในการตัดสินใจด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยใช้ศักยภาพของ กปภ. 
หรือท างานร่วมกับการจ้างที่ปรึกษาภายนอก  

 เครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  

 แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ชัดเจน และมีหน่วยงาน
รับผิดชอบโดยตรงเพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในการสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กร   

๖.) การจัดสรรงบประมาณด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่มีความชัดเจน
และต่อเนื่องบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  ทั้งนี้ กปภ. ต้องมีความชัดเจนใน 
Roadmap การพัฒนาด้านการจัดการองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่จะท าในแต่ละปี  

๗.) การสร้างแรงจูงใจ เนื่องจากการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมได้ต้องมีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ มีความถนัด และมีองค์ความรู้เฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ การสร้างเส้นทางอาชีพ
ส าหรับรองรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น โดยก าหนดให้พนักงานสาย
ความเชี่ยวชาญ สามารถเติบโตในหน้าที่การงานเทียบเท่ากับพนักงานสายบริหาร  นอกจากการสร้าง
เส้นทางอาชีพได้เติบโตแล้ว ยังต้องมีการสร้างแรงจูงใจ เช่น การให้รางวัล (ทั้งอยู่ในรูปแบบตัวเงิน 
และไม่ใช่ตัวเงิน) พร้อมกับจัดสรรทรัพยากร (เวลา และงบประมาณ) เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรสนใจใน
การผลิตผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

๘.) การใช้เครือข่ายความร่วมมือของ กปภ. กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัย 
ตลอดจนพันธมิตรของ กปภ. ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ กปภ. เพ่ือช่วยท าให้เกิดการสร้างสรรค์
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๘-๑๐ 

องค์ความรู้ การพัฒนาผลการวิจัย บุคลากร และ ผลงานด้านนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดดได้ รูปแบบ
ความร่วมมือ อาจอยู่ในรูปแบบของการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริม
การวิจัยระดับชาติ หรือ การร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร หรือแม้แต่การใช้ประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องปฏิบัติการ สถานีทดลองวิจัย ร่วมกัน เป็นต้น 

 
จากปัจจัยดังกล่าว หากมีการด าเนินการและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและบุคลากร 

กปภ. ในทุกระดับจะช่วยขับเคลื่อนให้แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปา
ส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เกิดผลที่เป็นรูปธรรม สามารถสร้างองค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญใหม่ ส าคัญที่สุดคือการท าให้ กปภ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนให้
องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
*************************************************** 

 



 

ภาคผนวก ก. 
สรปุผลการสมัภาษณแ์ละประชมุระดมความคดิผู้บรหิารระดบัสงูและบคุลากรหลัก 

ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการจดัการความรูแ้ละการสรา้งนวัตกรรมของ กปภ. 
 

โครงการจดัท าแผนการจัดการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรม 
ของการประปาสว่นภมูภิาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๑ 

ภาคผนวก ก. 
สรุปผลการสัมภาษณ์ ประชุมระดมความคิด และน าเสนอร่างแผน ร่วมกับ 

ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรหลักที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
 
เพื่อให้บุคลากรการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ร่วมกันรับทราบแนวทางการจัดการความรู้และการสร้าง

นวัตกรรมของ กปภ. และได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการและทิศทางการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและบรรลุเป้าหมายขององค์กร  สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในฐานะที่ปรึกษาการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค จึงให้ความส าคัญกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง 
และการจัดประชุมระดมความคิดเชิงปฏิบัติการร่วมกับบุคลากรหลักที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมระดมความคิดในการ
ก าหนดทิศทางด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม และน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนฯ  

มาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาในการจัดท าแผนฯ ผ่านกิจกรรมหลัก จ านวน ๕ กิจกรรม ดังนี้ 

รายละเอียดกิจกรรม วันที ่ สถานที ่
กลุ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

สัมภาษณผ์ู้บริหาร และบุคลากร กปภ. ๗-๑๙ มิ.ย.๖๐ กปภ. สนญ. ผู้ บ ริ ห า ร ร ะดั บสู ง แล ะบุ ค ล ากรที่
เกี่ยวข้อง จ านวน ๒๑ ท่าน 

จัดประชุมระดมความคิด ครั้งท่ี ๑   

(วิเคราะห์องค์กร ทิศทาง วิสัยทัศน์) 
๒๓ มิ.ย.๖๐ โรงแรมเอบีน่า ผู้แทนจากคณะกรรมการฯ ๕๕  ท่าน 

 คณะกรรมกา รวิ จั ยพั ฒนาและ
นวัตกรรมของ กปภ. 

 คณะกรรมการการจัดการความรู้และ
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 ผู้แทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดประชุมระดมความคิด ครั้งท่ี ๒  

(การก าหนดกลยุทธ์) 
๑๓ ก.ค.๖๐ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น ผู้แทนจากคณะท างานฯ ส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค ๕๖ ท่าน 

 คณะท างาน KM 

 คณะท างาน RDI 

 ผู้แทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดประชุมระดมความคิด ครั้งท่ี ๓  

(การก าหนดแผนงาน) 
๑๔ ก.ค.๖๐ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น  ผู้แทนจากคณะท างานฯ ส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค ๕๕ ท่าน 

 คณะท างาน KM 

 คณะท างาน RDI 

 ผู้แทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดประชุมน าเสนอร่างแผนการด้านการ
จัดการความรู้และการสรา้งนวัตกรรม
ของ กปภ. 

๑๕ ส.ค.๖๐ กปภ.ส่วนภมูิภาค ผู้แทนจากคณะกรรมการฯ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ๕๕  ท่าน 

 คณะกรรมกา รวิ จั ยพั ฒนาและ
นวัตกรรมของ กปภ. 

 คณะกรรมการการจัดการความรู้และ
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 ผู้แทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
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๒ 

 โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปของแต่ละกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
 
๑.  การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร กปภ. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และ

สร้างนวัตกรรม   

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในฐานะที่ปรึกษาการด าเนินงาน
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ของการประปาส่วนภูมิภาค (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ได้ขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่ก ากับ
ดูแลงานส่วนต่างๆ เพ่ือเก็บข้อมูลประกอบการจัดท าแผนฯ โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะน ามาใช้เป็นข้อมูล
น าเข้าส าหรับน ามาประมวลและวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมภายในของ กปภ. ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม โดยมีการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๐  

โดยมี จ านวนผู้บริหารที่สัมภาษณ์ และประเด็นค าถามท่ีใช้สัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้ 

๑.) จ านวนผู้บริหารที่สัมภาษณ์ 
ที่ปรึกษาได้ประสานกับกองบริหารองค์ความรู้ และกองวิจัยและพัฒนา เพ่ือคัดเลือกผู้บริหารที่

จะขอเข้าสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากรายชื่อทั้งหมดของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง 
โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งนี้ เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 
ได้แก่ ผู้บริหารซึ่งงานที่รับผิดชอบมีความเชื่อมโยงกับกระบวนงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรม รวมถึงกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารซึ่งสามารถช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะหรือสภาวะการณ์ของการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 

จ านวนผู้บริหารซึ่งที่ปรึกษาได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าสัมภาษณ์ ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 
อันประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง (ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการ) และผู้บริหารระดับกลาง 
(ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้อ านวยการกอง) จ านวนทั้งสิ้น ๒๑ ท่าน ที่ก ากับดูแลงานส่วนต่างๆ ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

 
ล าดับ รายช่ือ วันที่ 

๑)  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (นายเสรี ศุภราทิตย์) ๒๓ มิ.ย.๖๐ 
๒)  รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)  ๙ มิ.ย.๖๐ 
๓)  รองผู้ว่าการ (การเงิน)  ๑๓ มิ.ย.๖๐ 
๔)  รองผู้ว่าการ (วิชาการ)  ๗ มิ.ย.๖๐ 
๕)  รองผู้ว่าการ (บริหาร)  ๑๖ มิ.ย.๖๐ 
๖)  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  ๗ มิ.ย.๖๐ 
๗)  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร๒)  ๑๓ มิ.ย.๖๐ 
๘)  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)  ๙ มิ.ย.๖๐ 
๙)  ผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  ๑๙ มิ.ย.๖๐ 
๑๐)  ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  ๑๖ มิ.ย.๖๐ 



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๓ 

ล าดับ รายช่ือ วันที่ 
๑๑)  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑๓ มิ.ย.๖๐ 
๑๒)  ผู้อ านวยการส านักวิทยาการ   ๑๙ มิ.ย.๖๐ 
๑๓)  ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง   ๑๓ มิ.ย.๖๐ 
๑๔)  ผู้อ านวยการกองบริหารองค์ความรู้  ๙ มิ.ย.๖๐ 
๑๕)  ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ  ๑๓ มิ.ย.๖๐ 
๑๖)  ผู้อ านวยการกองบริการสารสนเทศ  ๑๓ มิ.ย.๖๐ 
๑๗)  ผู้อ านวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ๑๖ มิ.ย.๖๐ 
๑๘)  ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนา  ๑๓ มิ.ย.๖๐ 
๑๙)  หัวหน้างานจัดการความรู้  ๙ มิ.ย.๖๐ 
๒๐)  หัวหน้างานนวัตกรรม  ๑๓ มิ.ย.๖๐ 
๒๑)  หัวหน้างานวิจัย ๑๓ มิ.ย.๖๐ 

 
 

๒.) ประเด็นค าถามที่ใช้สัมภาษณ์ 
ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการ

สร้างนวัตกรรม ประกอบด้วยค าถามจ านวน ๕ ข้อ รายละเอียดของค าถามและวัตถุประสงค์ของการถาม 
ได้แสดงไว้ในตารางที่ ๑ 

ตารางท่ี ๑  ค าถามในการสัมภาษณ์ 
ค าถาม วัตถุประสงค์ของค าถาม 

๑) เพื่อความยั่งยืนของ กปภ. ภาพของแนวทางการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรม ที่ท่านอยากเห็น คือ อะไร 

- เพื่อทราบทิศทางการด าเนินงานดา้นการจัดการ
ความรู้และการสรา้งนวัตกรรมของ กปภ. ใน
อนาคตที่สามารถเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนของ 
กปภ. 

๒) กระบวนการท างานของ กปภ. ในเรื่องใดที่ท่านต้องการให้มีองค์ความรู้
และนวัตกรรมเกิดขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ กปภ. เป็นล าดับแรก 

- เพื่อทราบจัดล าดับองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ 
กปภ. ควรจะมีเพื่อตอบภารกิจองค์กร 

๓) ท่านมีความคาดหวังที่จะเห็นบุคลากร กปภ. เกี่ยวข้องกับการจดัการ
ความรู้และการสรา้งนวัตกรรม ในแง่มุมใดบ้าง  
- ทั้งในบทบาทที่เป็นผู้สร้าง และผูไ้ด้รับประโยชน์จากองค์ความรู้

และนวัตกรรม 
- ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานตา่งๆเพื่อสนับสนุนให้การจัดการ

ความรู้และการสรา้งนวัตกรรมของ กปภ. เกิดผลเป็นรูปธรรม 

- เพื่อก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการด้านการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม กปภ. ใน
อนาคต 

- รวมถึ งการก าหนดตั ว ช้ี วั ดและการติ ดตาม
ประเมินผล 

๔) อะไรคือโครงสร้างพื้นฐาน/ Facility ที่ กปภ. มีอยู่แล้ว ซึ่งท่านเห็นวา่
สามารถน ามาสนับสนุนการด าเนนิงานด้านการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมได ้

- เพื่อทราบปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการน านโยบาย
ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมไปสู่
การปฏิบัติ 

๕) ข้อจ ากัดและปจัจัยสู่ความส าเรจ็อืน่ๆ 
 

- เพื่อทราบข้อเสนอแนะด้านการการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรม 
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๔ 

๒. การประชุมระดมความคิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ 
หัวข้อเร่ือง การวิเคราะห์องค์กรและก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ

การประปาส่วนภูมภิาค 
วันที ่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สถานที ่  โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ 
จ านวนผู้เข้าร่วม ๕๕ ท่าน 

 คณะกรรมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของ กปภ. 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 ผู้แทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้บุคลากร กปภ. ไดร้่วมกันรบัทราบแนวทางการจัดการความรูแ้ละการสรา้งนวัตกรรมของ 
กปภ. และไดม้ีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการและทิศทางการด าเนินงานดา้นการจดัการ
ความรู้และการสรา้งนวัตกรรมของ กปภ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและบรรจุเปา้หมาย
ขององค์กร 

กิจกรรม ๑. การน าเสนอภาพรวมโครงการการจัดท าแผนการจดัการความรู้และการสรา้งนวัตกรรม 
ของการประปาส่วนภูมภิาค  
โดย ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  
 รองผู้ว่าการบริหาร 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

 ๒. การบรรยายพิเศษเรื่อง “ความส าคัญของแผนการจัดการความรูแ้ละการสรา้งนวัตกรรมต่อการ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”  
โดย   ดร.กนกรส ผลากรกุล  
 ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย: บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 ๓. การแบ่งกลุ่มระดมความคิด (Workshop) เพื่อก าหนดทิศทางการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค   
 การผลิต – จ่าย 
 การบริการ 
 ระบบสนับสนุน 

ผลที่ได้รับ  ผลการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT Analysis 
 ความท้าทายด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจการด าเนินงานด้านการจดัการความรู้และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ

บริบทของการประปาภูมิภาค  
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๕ 

๓. การประชุมระดมความคิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ 
หัวข้อเร่ือง การก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 
วันที ่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สถานที ่  โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 
จ านวนผู้เข้าร่วม ๕๖ ท่าน ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะท างานฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 คณะท างานย่อยเพื่อพัฒนานวัตกรรมของ กปภ. 
 คณะท างานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงา 
 คณะท างานพิจารณาผลงานท่ีเสนอขอทุนวิจัยและรางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
 คณะท างานพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ 
 ผู้แทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้บุคลากร กปภ. ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์การจัดท าแผนการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาคที่เหมาะสมกับบริบทของการประปาภูมิภาค ผ่านการ
ระดมความคดิแบบมสี่วนร่วม 

กิจกรรม ๑. การเสวนาพิเศษเรื่อง “องค์ความรู้และนวัตกรรมน าองค์กรอยา่งไรให้อยู่รอด”   
 องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวตักรรมทีส่ าคัญของหน่วยงาน 
 การบริหารจัดการความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม 
 การชนะอุปสรรคดา้นการจดัการความรู้และนวัตกรรมของรัฐวิสาหกจิ 
โดย นายชาญณรงค ์สอนดิษฐ์   ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า  
                                     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  นายบัณฑิต แกว้พุกัม  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์  
                                     บริษัทไปรษณยี์ไทย จ ากดั 
    ด าเนินการเสวนา โดย นางสาวอัปสร  เสถียรทิพย์  ผู้อ านวยการกองสื่อสารภายใน วว. 

 ๒. การแบ่งกลุ่มระดมความคิด (Workshop) เพื่อเพื่อก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้และการ 
สร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค   
 การผลิต – จ่าย 
 การบริการ 
 ระบบสนับสนุน 

ผลที่ได้รับ  ROAD MAP ของการพัฒนาด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องตามบริบท ของ 

กปภ.  
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๖ 

๔. การประชุมระดมความคิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ 
หัวข้อเร่ือง การก าหนดแผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม

ของการประปาส่วนภมูิภาค 
วันที ่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สถานที ่  โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 
จ านวนผู้เข้าร่วม ๕๕ ท่าน ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะท างานฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 คณะท างานย่อยเพื่อพัฒนานวัตกรรมของ กปภ. 
 คณะท างานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงา 
 คณะท างานพิจารณาผลงานท่ีเสนอขอทุนวิจัยและรางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
 คณะท างานพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ 
 ผู้แทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้บุคลากร กปภ. ไดม้ีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และร่วมกันก าหนดแผนงาน ตัวช้ีวัดของ
แผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการจดัการความรู้และการสรา้งนวัตกรรมของ กปภ. เพื่อให้สอดคล้องตามบริบท ของ กปภ. 

กิจกรรม ๑. การบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรม การมุ่งเน้นบุคลากร จะเชื่อมโยง
ได้ ต้องท าอย่างไร: ตามข้อก าหนดของเกณฑ์การประเมิน SEPA”  
โดย  ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี   
 ผู้เช่ียวชาญอาวุโสด้านแผนวิจัยและการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

 ๒. การบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการท างานหลักขององค์กร”  
โดย  ดร.สุวิทย์  อัจริยะเมต   
 รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบงาน 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

 ๓. การแบ่งกลุ่มระดมความคิด (Workshop) เพื่อก าหนดแผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนด้าน
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 
 การผลิต – จ่าย 
 การบริการ 
 ระบบสนับสนุน 

ผลที่ได้รับ  แผนงานโครงการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องตามบริบท 
ของ กปภ.  

 องค์ความรู้ส าคัญที่ กปภ. ควรมีเพื่อสนับสนุนนโยบายที่ส าคัญขององค์กร 
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๕. การประชุมน าเสนอร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
หัวข้อเร่ือง การประชุมน าเสนอร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
วันที ่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สถานที ่  กปภ.ส่วนภมูิภาค 

จ านวนผู้เข้าร่วม ๕๕ ท่าน ซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้บริหารระดับสูงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 คณะกรรมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของ กปภ. 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 ผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค ์ เพื่อน าเสนอ (ร่าง)แผนการดา้นการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ต่อคณะกรรมการวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรมของ กปภ. และบุคลากรที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของ กปภ. เพื่อร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

กิจกรรม ๑. น าเสนอร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ต่อคณะกรรมการวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรมของ กปภ. และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของ  

 ๒. ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
ผลที่ได้รับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการได้รับทราบและร่วมวิพากษ์แผนการด้าน

การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมระยะยาวของ กปภ. ซึ่งท าให้ได้ขอ้เสนอแนะส าหรับปรับ
แผนฯฉบับสมบูรณ์ 

 

โดยข้อเสนอแนะที่ได้จากการระดมความคิด เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับที่ปรึกษาฯ น าไปพิจารณา
ประกอบส าหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะท าให้แผน
แม่บทฯที่จัดท าขึ้นสามารถสะท้อนโจทย์ ปัญหา ความต้องการ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาด้านการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของการประปาส่วนภูมิภาคได้อย่างมาก  ทั้งนี้ สามารถ
สรุปผลที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าว ได้ดังต่อไปนี้ 
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๘ 

สรุปการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร กปภ.  
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม 

 
ที่ปรึกษาได้สรุปผลการสัมภาษณ์จากข้อค าถามข้างต้น ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้ 
 
๑) ภาพของแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ 

กปภ. 
  กปภ. มีความโดดเด่นและความเชี่ยวชาญในภารกิจหลักขององค์กร คือ งานด้านการผลิตจ่าย
น้ าประปา ไม่ว่าจะเป็นการส ารวจจัดหาและบริหารจัดการน้ าดิบ กระบวนการจัดเก็บรายได้ กระบวนการ
ให้บริการ/สร้างความสัมพันธ์ลูกค้า กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการมีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานประปา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
โดยข้อคิดเห็นของผู้บริหาร กปภ. เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในอนาคตที่
สามารถเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อน เพ่ือความยั่งยืน ของ กปภ. สามารถสรุปได้ดังนี้     

 กปภ. ควรมีแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร รวมทั้งมีการก าหนดเส้นทางอาชีพที่
เหมาะสมให้กับบุคลากร มีแผนงาน/กิจกรรม ด้าน KM และนวัตกรรม ที่จะเป็นการเพ่ิม
ช่องทาง หรือสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของพนักงานให้มากขึ้น  

 สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง KM และ  RDI เนื่องจากในปัจจุบัน บุคลากรจะเห็นว่านวัตกรรม
เป็นรูปธรรม และไม่เข้าใจว่า ในความเป็นจริงๆแล้ว ก่อนที่จะมีนวัตกรรม จ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการสร้างและจัดการองค์ความรู้ 

 การด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการจัดการความรู้ การวิจัยพัฒนา และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องต้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือท าให้ KM เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั่ว
ทั้งองค์กร เกิดเป็น Cycling ของการเกิดนวัตกรรม มีกระบวนการที่เป็นระบบตั้งแต่การดึง
องค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม และย้อนกลับมาเป็นองค์ความรู้ โดยส่งเสริมแนวทางการ 
sharing ระหว่างสาขา  

 มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานอยู่เสมอ เลือกสาขาที่เข้มแข็ง แล้วท าให้เห็น
เป็น best practice  

 มีแนวทางการวัดคุณภาพ หรือ screening KM ตลอดจนพัฒนากระบวนการรักษาทรัพย์สิน
ทางปัญญา องค์ความรู้ นวัตกรรมที่อาจเป็นมูลค่าให้แก่ กปภ. เพ่ือไม่ให้ถูกละเมิดไดใ้นอนาคต  

   
  ๒) กระบวนการท างานของ กปภ. ที่ต้องการให้มีองค์ความรู้และนวัตกรรมเกิดขึ้นเพื่อสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ กปภ.  
  ข้อคิดเห็นของผู้บริหาร กปภ. เกี่ยวกับกระบวนการท างานของ กปภ. ที่ต้องการให้มีองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมเกิดข้ึนเป็นล าดับแรก เพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่ กปภ. สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 กระบวนการให้บริการ/การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า งานบริการลูกค้าควรให้ความส าคัญ
ล าดับต้นเนื่องจากมีปัจจัยจากภายนอก เช่น (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า ส่งผลให้เกิด
การแข่งขันเพ่ิมขึ้น ซึ่งหากเอกชนเข้ามาแข่งขันได้ กปภ . อาจจะเสียลูกค้าอนาคตได้ รวมทั้ง
องค์ความรู้ด้าน เทคนิคการให้บริการ/สร้างความสัมพันธ์ลูกค้า การหาลูกค้าใหม่ ตลาดใหม่ 



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
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จัดท าฐานข้อมูลลูกค้า น าระบบ IT เข้ามาช่วยสนับสนุน ให้เข้าถึงได้ง่ายและช่วยในการ
ตัดสินใจ  

 กระบวนการผลิตจ่ายน้ าประปา สร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการผลิต 
และการติดตามน้ าสูญเสีย 

 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานไม่ให้
เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 กระบวนการบัญชี การเงิน สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการด้านบัญชี การเงิน ให้เป็น
ระบบและมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือความลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาทักษะทางด้าน IT เพ่ือให้หน่วยงาน/
สาขาต่างๆ สามารถใช้ ระบบ IT มาพัฒนางานได้โดยไม่ต้องรอส่วนกลาง 

 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ความรู้พ้ืนฐานทักษะด้านจัดการความรู้ การสร้าง
นวัตกรรมเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียต่างๆ  ตลอดจนการพัฒนาเส้นทาง
อาชีพให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม 

 
๓) ความคาดหวังท่ีมีต่อบุคลากร กปภ. ในมิติด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม  

  ข้อคิดเห็นของผู้บริหาร กปภ. เกี่ยวกับความคาดหวังที่จะเห็นบุคลากร กปภ. เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรม เพ่ือก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรม กปภ. ในอนาคต รวมทั้งการก าหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล แบ่งเป็นสองประเด็น 
ประกอบด้วย ประเด็นแรกเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นผู้สร้าง และผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ประเด็นที่สองเก่ียวกับความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้การจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของ กปภ. เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นผู้สร้าง และผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้และนวัตกรรม : 
กปภ. ควรเน้นการการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรให้เป็นระบบ ส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายในต่างๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน  สร้างบรรยากาศและกลไกที่ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การจุด
ประกายเรื่องการสร้างนวัตกรรม โดยการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่มาสร้างนวัตกรรม การหา Best 
practice ในองค์กร การสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้ผลิตผลงาน เช่น จัดเวทีน าเสนอผลงาน 
การพิจารณาผลตอบแทนพิเศษให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงการก าหนดเป้าหมาย 
แผนงาน กิจกรรม และตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมให้ชัดเจน การ
บริหารจัดการงานภายในเรื่องทรัพยากรบุคคล กปภ. ควรให้ความส าคัญกับการบริหาร
บุคลากร เพ่ือให้เอ้ือต่อการผลิตผลงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม เช่น การ
สร้างแรงจูงใจ และการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (career path) สร้างแรงจูงใจที่
จะให้บุคลากร share องค์ความรู้ที่มีในตัว เช่น ผู้ใกล้เกษียณ เพ่ือลดความเสี่ยงในการสูญเสีย
องค์ความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ  มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนสนเทศ 
พัฒนาฐานข้อมูลต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงกัน โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบและสามารถใช้ได้ทั่วทั้งองค์กร 
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๑๐ 

 ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้การจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของ กปภ. เกิดผลเป็นรูปธรรม: ผู้บริหารและบุคลากรต้องเข้าใจความหมายและเห็น
ความส าคัญของการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. การก าหนด Theme ใน
การสร้างองค์ความรู้ในแต่ละปี เพ่ือให้องค์ความรู้ที่จัดเก็บมีความสอดคล้องกัน เช่น ปีนี้จะ
เน้นเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกสายงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องพัฒนากระบวนการ
ท างานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ จัดฝึกอบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้าน KM และนวัตกรรม ให้พนักงานมีความตระหนัก ท าให้เกิดการ sharing  องค์
ความรู้ต่างๆ น านวัตกรรมมาต่อยอดและสามารถน าไปใช้ทั่วถึงทั้งองค์กร ไม่ใช่แค่ส่วนกลาง 
หรือ ประปาสาขาใดสาขาหนึ่ง 

 
 ๔) โครงสร้างพื้นฐาน/ Facility ของ กปภ. ที่สามารถน ามาสนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อคิดเห็นของผู้บริหาร กปภ. เกี่ยวกับ โครงสร้างพ้ืนฐาน/ Facility ที่ กปภ. มีอยู่แล้ว และสามารถ
น ามาสนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมได้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 กปภ. มีโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความพร้อมพร้อมในการใช้งาน มีการน าเข้า
ข้อมูลเข้าระบบแล้ว กปภ. มีระบบ IT ส่วนกลางที่ให้พ้ืนที่ในการสร้าง web ของหน่วยงาน/
สาขา จึงเอื้อต่อการจัดเก็บความรู้ภายในหน่วยงาน มีโครงสร้างการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ที่รองรับและครอบคลุมภารกิจ Hardware / Network/ พัฒนาและดูแลระบบ 
CIS, SAP, ระบบอ่ืนๆ ภารกิจด้าน Website, e-learning, อบรมพัฒนาคนทางด้านไอที กปภ. 
มีการน า app ที่ไม่มีต้นทุน (Official line group) มาใช้ในการ sharing ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน ซึ่งมีคนบริหาร (Admin) ที่ชัดเจน ซึ่งสามารถน าวิธีการนี้ไปใช้ในการสร้าง group 
line นวัตกรรมได้ มี Group ware ที่เป็นที่เก็บคลังข้อมูลกลาง เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่ง
สามารถใช้เป็นที่จัดเก็บองค์ความรู้ในอนาคตได้  มีองค์ความรู้ ที่จัดท าเป็นต ารา/คู่มือ จ านวน
มาก และเผยแพร่ภายในองค์กร ทั้งในห้องสมุด และในเวปไซต์ ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ โดยการสอนงาน การฝึกอบรม และระบบพ่ีเลี้ยง  และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กัน
ผ่านการประชุมสายงาน และมีศูนย์ฝึกอบรมภูมิภาค  

 อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งของผลการสัมภาษณ์เห็นว่า แม้จะมีโครงสร้าง IT รองรับ แต่ที่ยังขาด
คือกลไกหรือระบบบริหารจัดการในการป้อนข้อมูลเข้าระบบ โดยเฉพาะการแบ่งหน้าที่ที่
ชัดเจนระหว่าง กองบริหารองค์ความรู้ กองวิจัยและพัฒนา และ หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับการน าข้อมูลเข้าไปในระบบ ตั้งแต่ องค์ความรู้ที่จะป้อนเข้า, การ screen การน า
ข้อมูลป้อนเข้าระบบ ปัจจุบันมีการด าเนินการ แต่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งท าให้ข้อมูลในระบบนิ่งไป  

 
 ๕) ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อจ ากัดและปัจจัยความส าเร็จต่างๆที่มีผลต่อการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
  ข้อคิดเห็นของผู้บริหาร กปภ. เกี่ยวกับข้อจ ากัดและปัจจัยความส าเร็จด้านการการจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรม กปภ. มีดังนี้ 
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 ปัจจัยความส าเร็จ:  
 ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องมีความใส่ใจและให้ความส าคัญในเรื่อง

การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม โดยนโยบายผู้บริหารต้องให้ความใส่ใจอย่าง
สม่ าเสมอ ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้  

 ควรสร้างความเข้าใจกับบุคลากรก่อนว่า KM คืออะไร และสามารถเป็นส่วนหนึ่งในวิถีการ
ท างานได้อย่างไร 

 ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เพ่ือไปสู่การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  
 สร้างกลไกในการขยายผลนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร หรือ

ระดับประเทศ มีการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
 ส่งเสริมการท า MOU กับหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นสะพานในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

ระหว่างกัน  
 ข้อจ ากัด: 

 บุคลากร กปภ. ยังขาดทักษะการท าวิจัยเบื้องต้น (รวมถึงทักษะ PDCA) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ในการเริ่มต้นของท าให้เกิดองค์ความรู้และสร้างเป็นนวัตกรรม รวมถึงการบันทึกและจัดเก็บ
ข้อมูลองค์ความรู้ให้เป็นระบบ  

 บุคลากรยังไม่เห็นถึงความส าคัญของการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม อาจเป็นเพราะ
ขาดแรงจูงใจ หรือเป็นเพราะระบบ/เครื่องมือที่มีไม่เหมาะสม เข้าถึงยาก ฯลฯ  

 ขาดการสื่อสาร และช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 อัตราก าลังที่มีไม่เพียงพอกับภารกิจด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม  
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๑๒ 

สรุปผลการประชุมระดมความคิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ ๑ 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 

หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์องค์กรและก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
ของการประปาส่วนภูมิภาค” 

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องน้ าเอก โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ 

การวิเคราะห ์SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยผู้บริหารประเมิน
ว่าองค์กรมีจุดแข็ง(Strengths) และจุดอ่อน(Weaknesses) จากสภาพแวดล้อมภายใน รวมถึงมีโอกาส
(Opportunities) และอุปสรรค(Threats) จากสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง ซึ่งผลดังกล่าวสามารถน ามา
พิจารณาเพื่อใช้ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานขององค์กรได้ต่อไป  

จากการประชุมระดมความคิด ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้บริหาร กปภ. ที่เกี่ยวข้องด้าน
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม จ านวน ๕๕ ท่าน ได้ร่วมกันทบทวนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมิติการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ตลอดจนการให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ที่ กปภ.ควรด าเนินการใน
อนาคต  

ในการด าเนินงานต่อไปนั้น ที่ปรึกษาโครงการฯ จะน าวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมที่ได้จากการสรุปผลประชุมระดมความคิด ไปประมวลผลร่วมกับข้อคิดเห็นของผู้บริหาร กปภ. ที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการระดม
ความคิดที่มีต่อสภาพแวดล้อมองค์กรในด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม ของ กปภ.ตลอดจน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ได้จากการระดมความคิด ได้ดังนี้ 
 
๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ 
กปภ.  

การวิเคราะห ์SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยประเมินว่าองค์กรมีจุด
แข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) จากสภาพแวดล้อมภายใน รวมถึงมีโอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) จากสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง ซึ่งผลดังกล่าวสามารถน ามาพิจารณาเพื่อใช้ก าหนดทิศทาง 
เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานขององค์กรได้ต่อไป  

 โดยสามารถสรุปผลที่ได้จากการระดมความคิด ดังแสดงในตารางที่ ๒ และ ๓ 

ตารางที่ ๒  การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน (๗S Framework) ด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 

๗s Model จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. Strategy ๑) มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพและบริการด้านกิจการประปาให้มี

ความเป็นเลิศ และการขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ซ่ึง
สามารถน ามาใช้ก าหนดทิศทางในการก าหนดองค์ความรู้และ
สร้างนวัตกรรม 

๒) มีนโยบายและแผนองค์กรในด้านต่างๆ ที่สามารถรองรับและ
สนับสนุนงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมใน
อนาคต อาทิ แผนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม แผน IT แผน HR 

๑) ระเบียบ/ข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อการด าเนินการด้านการ
จัดการองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม (ไม่มีระเบียบ/ 
ข้อบังคับทุนวิจัยและนวัตกรรม) 

๒) การส่งเสริมให้องค์ความรู้ที่จัดเก็บมีความน่าสนใจเพื่อดึงดูด
ให้บุคลากรเข้ามาใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอ 

๓) การจัดล าดับความส าคัญขององค์ความรู้ที่จ าเป็น และควร
ต้องมีการจัดเก็บไว้ยังไม่เพียงพอ 
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๑๓ 

๗s Model จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๒. Structure ๑) มีหน่วยงานและคณะท างานที่รองรับการด าเนินงานด้านการ

จัดการความรู้และการวิจัยพัฒนา 
๒) มีศูนย์ฝึกอบรมกระจายอยู่ในภูมิภาค 

๑) การด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการจัดการ
ความรู้  การวิจัยพัฒนา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องยังไม่
เช่ือมโยงกันเป็นระบบ 

๓. System ๑) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ 
พร้อมที่จะรองรับการจัดเก็บและเข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้ใน
อนาคต 

 
 

๑) องค์ความรู้ถูกจัดเก็บกระจัดกระจายอยู่ ในฐานข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ ขาดแนวทางการ share และใช้ความรู้
ร่วมกัน  

๒) ข้อมูลองค์ความรู้ยังไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 

๓) การต่อยอดและขยายผลองค์ความรู้  นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาแลว ให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
ทั่วถึงยังไม่เป็นระบบ 

๔) ขาดแนวทางการติดตามผลการน าความรู้และนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ 

๔. Staff ๑) บุคลากรมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ สามารถบูรณาการ
ความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในภาพรวมได้  

๑) ขาดแนวทางอย่างเป็นระบบ  ในการดึงความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และถา่ยทอดสู่บุคลากรจากรุน่สู่รุ่น หรือกรณีที่มี
การโอนย้าย  

๒) ยังไม่มี Career path ส าหรับบุคลากรที่จะมารองรับหน้าที่
บริหารองค์ความรู้ วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมในระยะยาว 

๕. Skill ๑) มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในผลิต-จ่าย-บริการ น้ าประปา 
ซ่ึงเป็น Core competency ขององค์กร 

๒) มีองค์ความรู้ระดับหน่วยงานสะสมอยู่ในหน่วยงานย่อยและสาขา 

๑) การส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ วิจัย 
ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ และทักษะการน า ITเข้ามาใช้เพื่อ
ลดขั้นตอนการท างานของบุคลากรยังอยู่ในขั้นเร่ิมต้น 

๖. Style ๑) ผู้บริหารให้คุณค่ากับการจัดการองค์ความรู้และให้ความส าคัญ
กับการสร้างนวัตกรรม  

๒) ผู้บริหารมีนโยบายสร้างความร่วมมือในการท างานและ มี
ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอก เอื้อต่อการการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
 

๑) ผลงานนวัตกรรมที่มีในปัจจุบันเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา
เฉพาะ ไม่ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการ PDCA อย่างเป็น
ระบบ ท า ให้ ย ากในการต่อยอดจนเป็นนวั ตกรรม
กระบวนงาน 
 

๗.Shared values ๑)  มีการก าหนดค่านิยมองค์กร: มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานเห็นความส าคัญของการท างานเป็นทีม พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และแบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 

๑) การสร้างบรรยากาศและกจิกรรมเพื่อส่งเสริม/ 
ประชาสัมพันธ ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังไม่ต่อเนื่อง 

๒) ทัศนคติว่าการท างานที่ท าอยู่มปีระสิทธภิาพแลว้ อาจเป็น
อุปสรรคในการริเร่ิมสร้างสรรค์ และน าองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์
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๑๔ 

ตารางที่ ๓  การวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคาม (PESTEL Analysis) ด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 

PESTEL 
Analysis 

โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Threat) 

๑. Political ๑) นโยบาย Thailand ๔.๐ ให้ความส าคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ประเทศ  และส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐให้ความส าคัญกับการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา  

๑) (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า ส่งผลให้เกิด
การแข่งขันเพิ่มขึ้น 

๒. Economics ๑) เศรษฐกิจดิจิตอล เน้นการสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายให้
สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบการด ารงชีวิต เป็นแรงขับให้ 
กปภ. ต้องปรับคุณภาพการให้บริการให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
แก่ประชาชน 

๒) ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่ให้ High value เพิ่มโอกาสให้ กปภ. 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่  

๓) ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน กปภ. จึงต้อง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ ให้ได้มาตรฐาน 

๑) การเปิดเสรีทางการค้า ท าให้คู่แข่งเพิ่มขึ้น  

๓. Social ๑) ประชาชนสนใจในการเข้าถึงข้อมูลผ่าน social เป็นโอกาสของ กปภ. 
ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

๑) การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ท าให้
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 

๔. Technology ๑) การสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีท าได้สะดวกขึ้นผ่านสื่อออนไลน์ เอื้อต่อ
การเข้าถึงองค์ความรู้ภายนอก 

๒) Application free ware ที่มีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน สามารถ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารองค์ความรู้ถึงกันโดยสะดวก และ
ประหยัดงบประมาณ 

๑) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว อาจ
ท าให้องค์กรก้าวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๕. Legal - - 

๖. Environment  ๑) ปริมาณและคุณภาพน้ าดิบ ความเค็มและ
ความสกปรกของน้ าดิบ อันเกิดจากภาวะ
สภาพแวดล้อม ท าให้  กปภ. ต้องเตรียม
ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานสนับสนุนใน
การรองรับสถานการณ์ดังกล่าว  

 
 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมิติการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมต่างๆของ 
กปภ. ข้างต้น สามารถก าหนดความท้าทายด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ได้ดังนี้ 

 
ความท้าทายด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
 ท าอย่างไรที่จะท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ท างานประสานเชื่อมต่อ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ ทบทวนและ

ปรับปรุงกระบวนการเดิม และสร้างกระบวนการหรือระบบใหม่ สามารถขยายผลไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม จนเกิดการน าไปใช้ประโยชน์ทั่วถึงท้ังองค์กรอย่างเป็นระบบ 
o การก าหนดเป้าหมายการด าเนินการด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ชัดเจน   
o การจัดการความรู้ที่เป็นระบบ และบูรณาการกับสิ่งที่ กปภ. ด าเนินการอยู่ อาทิ ตัวชี้วัด

องค์กร  นโยบายส าคัญ WSP DSM SCADA DMA ประปาดื่มได้ งานประกวดผลงาน/รางวัล
ต่างๆ เป็นต้น 



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๑๕ 

o การจัดล าดับความส าคัญขององค์ความรู้และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 

 ท าอย่างไรที่จะท าให้ กปภ. เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ และให้องค์ความรู้และนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
เพ่ือเผชิญกับความท้าทายด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของกปภ. กรอบแนวคิดของ

การจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. จึงมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑.) 
ด้านการน าองค์ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรมและพัฒนากระบวนงาน ๒.) ด้านกลไกส าหรับการจัดการความรู้ 
และ ๓.) ด้านเสริมสร้างบรรยากาศให้แก่บุคลากรเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

 
กรอบแนวคิดของแผนการด้านการจัดการความรู้และการสรา้งนวัตกรรมระยะยาวของ กปภ. 

 
๒. การก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
 การประมวลข้อคิดเห็นของผู้บริหาร กปภ. ที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการประชุมระดมความคิดเพื่อ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรในด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ถูกน ามาใช้เป็นพื้นฐานใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่  กปภ. ควร
ด าเนินการในอนาคต โดยผลที่ได้จากการระดมความคิดสามารถสรุป (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ได้ดังนี้ 
 
 
 



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๑๖ 

 ๒.๑ (ร่าง) วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
 

 "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ" 

ความหมายโดยนัยของ (ร่าง) วิสัยทัศน์ 

 เป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้ส าหรับใช้เป็นฐานไปสู่การสร้างนวัตกรรม  

 เป็นองค์กรที่มีระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม  เพื่อน าไปสู่การขยายผลและใช้
ประโยชน์ทั่วถึงทั้งองค์กร ก่อให้เกิดคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ  

 เป็นองค์กรที่มีระบบ เครื่องมือ และบรรยากาศ ที่สนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 
๒.๒ (ร่าง) พันธกิจด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 

 พัฒนาองค์ความรู้ในสาขาต่างๆเพื่อเป็นฐานในการสร้างนวัตกรรมที่เป็นเลิศให้แก่องค์กร 

 พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ทั่วทั้งองค์กร 

 พัฒนาการส่งเสริมด้านบุคลากรเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

  



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๑๗ 

สรุปผลการประชุมระดมความคิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 

หัวข้อเรื่อง “การก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค” 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 

 
การประชุมระดมความคิด เรื่อง“การก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ

การประปาส่วนภูมิภาค” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร กปภ. ซึ่งเป็นคณะท างานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
จ านวน ๕๖ ท่าน ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์การจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ของการประปาส่วนภูมิภาคที่เหมาะสมกับบริบทของการประปาภูมิภาค ผ่านการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือน าแนวทางที่ได้ไปพิจารณาประกอบการการวิเคราะห์แผนงาน และแนวทางการขับเคลื่อนด้านการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 

โดยผลจากการระดมความคิดที่ได้น ามาสู่กลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม ได้
ดังต่อไปนี้ 

 
๑.) การก าหนด ROAD MAP ของการพัฒนาด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
 โดยได้ก าหนดเป้าหมายและผลที่คาดหวังแบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 

 
 



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๑๘ 

๒.) การก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
 โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรม ออกเป็น ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ 
และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างคลังความรูด้ิจิทัลเพื่อเป็นฐานสรา้ง
นวัตกรรมทีย่ั่งยืนและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

มีองค์ความรู้ส าคัญและเครื่องมือส าหรับใช้เป็นฐานสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ 
อธิบาย: มุ่งเน้นการก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานของ กปภ. ในอนาคต และมีกระบวนการ
รวบรวมและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือในการ
สนับสนุนเกิดองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์ที ่๒  บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ี
สร้างคณุค่า 

มีระบบการจัดการที่น าองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรมที่เกิด
คุณค่า 
อธิบาย: มุ่งเน้นพัฒนาระบบการจัดการที่ท าให้เกิดวงจร
การน าความรู้ไปสู่การต่อยอด ขยายผล เกิดเป็นนวัตกรรม
ที่สร้างคุณค่าให้องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

บุคลากรมีค่านิยมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
อธิบาย: มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ควบคู่กับการ
สร้างแนวทางและบรรยากาศที่ท าให้บุคลากรเห็น
ความส าคัญของการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม  
จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน  

  
 
  



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๑๙ 

สรุปผลการประชุมระดมความคิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ ๓ 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 

หัวข้อเรื่อง “การก าหนดแผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ของการประปาส่วนภูมิภาค” 

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 

การประชุมระดมความคิด เรื่อง “การก าหนดแผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค” ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหลุยส์ 
แทเวิร์น กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร กปภ. ซึ่งเป็นคณะท างานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และ
การสร้างนวัตกรรม จ านวน ๕๕ ท่าน ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของ กปภ. เพ่ือน าแนวทางที่ได้ไปประกอบในการจัดท าแผนงานและ
โครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ทั้งนี้ สามารถสรุป
ข้อเสนอแนะด้านแผนงานและตัวอย่างโครงการที่ได้จากการระดมความคิด ดังนี้ 

๑.) การก าหนดแผนงานและโครงการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
 ผลจากการระดมความคิด ได้ร่วมกันก าหนดแผนงานและโครงการด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรม ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาองค์ความรู้และเคร่ืองมือส าหรับเป็นฐานสร้างนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ :         มีองค์ความรู้ส าคัญและเครื่องมือส าหรับใช้เป็นฐานสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ 

ตัวชี้วัด :  มี Roadmap องค์ความรู้ที่ส าคัญต่อการด าเนินงานของ กปภ.  
 มีฐานข้อมูลความรู้ส าคัญขององค์กรที่จัดเก็บไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสะดวกต่อผู้ใช้  
 มีเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

แผนงานที่ ๑.๑ การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเป็นฐานสร้างนวัตกรรมให้องค์กร 
ตัวชี้วัด :  คู่มือการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ 

 แผนที่น าทางองค์ความรู้ (KM Roadmap) ขององค์กรที่สอดคล้องกับภารกิจงาน นโยบายและยุทธศาสตร์
องค์กร 

 ฐานข้อมูลความรู้ขององค์กรที่ผ่านการประมวล กลั่นกรอง และสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆของ
องค์กร   

โครงการ ๑. โครงการปรับปรุงคู่มือการจัดการความรู้เพ่ือการสร้างนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์  
๒. โครงการจัดท า Knowledge mapping ขององค์กร 
๓. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลความรู้ขององค์กร  

แผนงานที่ ๑.๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับจัดเก็บและสืบค้นฐานข้อมูลความรู้ขององค์กร 
ตัวชี้วัด :  ระบบระบบสารสนเทศส าหรับจัดเก็บและสืบค้นฐานข้อมูลความรู้ขององค์กรที่สะดวกและเข้าถึงง่าย 
โครงการ ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพของระบบ KM PWA ที่ใช้ในการจัดเก็บและสืบค้นฐานข้อมูลความรู้ขององค์กร 
แผนงานที่ ๑.๓ การพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ตัวชี้วัด :  การจัดตั้งกองทุนวิจัยและนวัตกรรม 

 แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
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โครงการ ๑. โครงการการจัดต้ังกองทุนวิจัยและนวัตกรรม 

๒. โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   พัฒนาระบบการจัดการที่น าองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรมที่เกิดคุณค่าให้องค์กร  
เป้าประสงค์ :         มีระบบการจัดการที่น าองค์ความรูไ้ปสร้างนวัตกรรมที่เกิดคณุค่า 

 มีนวัตกรรมที่ต่อยอดจากองค์ความรู้และสร้างคุณคา่ให้แก่องค์กร 
ตัวชี้วัด :  นวัตกรรมทีต่่อยอดจากองค์ความรู้และมีการน าไปใช้จริงในองค์กร 

 มูลค่าที่เกิดจากนวัตกรรม 
แผนงานที่ ๒.๑ การน าองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรมที่เกิดคุณค่าให้องค์กร 
ตัวชี้วัด :  นวัตกรรมทีต่่อยอดจากองค์ความรู้และมีการน าไปใช้จริงในองค์กร 

 มูลค่าที่เกดิจากนวัตกรรม 
โครงการ ๑. โครงการประเมินองค์ความรู้ที่มีความเป็นไปได้ในการต่อยอดเป็นนวัตกรรม 

๒. โครงการน าองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรมที่ขยายผลให้เกิดคุณค่าทั่วถึงทั้งองค์กร 

แผนงานที่ ๒.๒ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม 
ตัวชี้วัด :  จ านวนนักวิจัยที่เข้าร่วมเครือข่าย 

 จ านวนโครงการน าร่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
โครงการ ๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร 

 ๒. โครงการความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์ :          บุคลากรมีค่านิยมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 การผลักดันผลงานด้านจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมเป็นท่ีประจักษ์ 

ตัวชี้วัด :  สัดส่วนบุคลากรที่มีทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
 จ านวนผู้เชี่ยวชาญและเส้นทางอาชีพท่ีรองรับงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
 รางวัลด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมซึ่งเป็นท่ียอมรบัในระดับสากล 

แผนงานที่ ๓.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด :  สัดส่วนบุคลากรที่มีทักษะด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม 

 มีผู้เชี่ยวชาญและการพัฒนาเส้นทางอาชีพส าหรับรองรับงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
โครงการ ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการจัดการความรู้และสรา้งนวัตกรรม 

๒. โครงการเพิ่มองค์ความรู้ให้บุคลากรเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์องค์กร 
๓. โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญและเส้นทางอาชีพส าหรับรองรับงานด้านจัดการความรู้และและการสร้างนวัตกรรม 

แผนงานที่ ๓.๒ การกระตุ้นบุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด :  จ านวนแผนงานการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 จ านวนกิจกรรมการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 รางวัลด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมซึ่งเป็นท่ียอมรบัในระดับสากล 

โครงการ ๑. โครงการกระตุ้นการเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒. โครงการสร้างบรรยากาศการแลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง  
๓. โครงการกระตุ้นให้เกิด PWA knowledge worker 
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๒.) การก าหนดองค์ความรู้ส าคัญท่ี กปภ. ควรมีไว้ในฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย 

ตารางที่ ๔ สรุปผลการระดมความคิดวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

ชื่อองค์ความรู้ส าคัญ 

ปีที่จัดเก็บ ความสัมพันธ/์ความเชื่อมโยงกับนโยบาย 
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อื่นๆ 

กระบวนการ: กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการตดัสินใจ •            
ระบบช่วยวิเคราะห์และตดัสินใจ •            
เทคนิคการตดิตามและประเมินผลอย่างทันท่วงที •            
เทคนิคการวางแผนยุทธศาสตร์เนน้มุมมองในเชิงธุรกิจ •            
กระบวนการ : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการน้ าดิบ 
การส ารวจปรมิาณน้ า การวางแผนวิเคราะหป์ริมาณน้ าท่ี
จ าเป็นต้องใช้ ปริมาณน้ าดิบและการจัดหาแหล่งน้ าเป็นของ
ตนเอง 

•            

การบริหารจัดการน้ าดิบ •            
SWM เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านน้ าสะอาด •            
กระบวนการ : กระบวนการผลิตน้ าประปา 
การใช้เทคโนโลยีที่แสดงข้อมูลที่จ าเป็นอย่างครบถ้วนและ
ทันเวลา (SCADA, ระบบควบคมุระยะไกล) 

 •           

เทคนิคการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต •            
ระบบ PM (เทคนิคการบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุง)   •          



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๒๒ 

 
 

ชื่อองค์ความรู้ส าคัญ 

ปีที่จัดเก็บ ความสัมพันธ/์ความเชื่อมโยงกับนโยบาย 
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อื่นๆ 

นวัตกรรมเพื่อสรา้งความเชื่อมั่นดา้นกระบวนการผลติ    •         
การควบคุมคณุภาพน้ าในระบบผลิตน้ าประปา •            
กระบวนการ : กระบวนการจ่ายน้ าประปา 
การท า GIS ส าหรับรองรับการขยายพื้นท่ีจ่ายน้ า  •           
เทคนิคการบรหิารจดัการลดน้ าสญูเสยี •            
การบริหารจัดการน้ าสูญเสียอย่างเป็นรูปธรรม   •          
การน านวัตกรรมเกีย่วกับกระบวนการจ่ายน้ ามาใช้    •         
การติดตาม/ควบคุมน้ าสูญเสียในการจ่าย (monitoring) •            
กระบวนการ : กระบวนการจัดเก็บรายได้ 
ช่องทางการช าระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์  •           
เทคนิคการตดิตามทวงหนี้ค้างช าระ •            
ระเบียบข้อบังคับการเงินและบัญชี การจัดเก็บรายได้และ
การติดตามยอดค้างช าระหนี ้

•            

กระบวนการ : กระบวนการให้บริการ/สัมพันธล์ูกค้า 
เทคนิคการสร้างลูกค้าใหม่ •            
เทคนิคการให้บริการ/สร้างความสัมพันธ์ลูกค้า  •           
วิธีการหรือเทคโนโลย ีที่มาช่วยสรา้งความสะดวกให้ลูกค้า
มากขึ้น 

  •          

เทคนิคการจดัการข้อร้องเรียน •            
กระบวนการ : กระบวนการวางแผนออกแบบก่อสร้าง 
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๒๓ 

 
 

ชื่อองค์ความรู้ส าคัญ 

ปีที่จัดเก็บ ความสัมพันธ/์ความเชื่อมโยงกับนโยบาย 
 
 

๒๕๖๑ 

 
 

๒๕๖๒ 

 
 

๒๕๖๓ 

 
 

๒๕๖๔ 
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อื่นๆ 

เทคนิคการควบคมุต้นทุนการออกแบบก่อสร้าง •            
ความรู้ด้านการบรหิารโครงการ(Project Management)   •           
เทคนิคการควบคมุการก่อสร้างและติดตามโครงการ •            
การออกแบบการผลิตที่ใช้ High technology •            
กระบวนการ : กระบวนการบัญชี การเงิน งบประมาณ ทรัพย์สิน 
แนวทางปฏิบัติในการอนุมัติทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกัน •            
กระบวนการ : กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะด้าน IT เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนากระบวนงานทุก
กระบวนการท างาน 

•            

นวัตกรรมในการตดิตามงาน •            
ระบบ helpdesk ที่เป็น self service •            
กระบวนการ : กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ความรู้พื้นฐานทักษะด้านจัดการความรู้ การวิจัยเบื้องต้น •            
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อมลัติมเีดียต่างๆ  •            
ความรู้เรื่องการพัฒนาเส้นทางอาชีพ •            
กระบวนการ : กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็น
พื้นฐานไม่ให้เกิดความผดิพลาดในการท างาน 

•            
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๒๔ 

สรุปผลการน าเสนอ 
ร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
และร่างแผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต่อคณะกรรมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 
และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
ณ การประปาส่วนภูมิภาค 

 
เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบและร่วมวิพากษ์แผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้าง

นวัตกรรมของ กปภ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในฐานะที่ปรึกษาการ
ด าเนินงานโครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค จึ งได้
เสนอ ร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และร่าง
แผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมของ กปภ. และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ของ กปภ. รวมจ านวนทั้งสิ้น ๕๕ ท่าน ในการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงการประปาส่วนภูมิภาค ในวัน
อังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ การประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและให้ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม  

จากการน าเสนอร่างแผนดังกล่าว (รายละเอียดการน าเสนอดังเอกสารแนบ) ท าให้ได้ข้อเสนอแนะ
ส าหรับน ามาปรับแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ฉบับสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้  

 สรุปผลการน าเสนอร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ 
การประปาส่วนภูมิภาค 

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบกรอบร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมระยะยาว 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และ ร่างแผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ซึ่งทางที่ปรึกษาน าเสนอ โดยให้น าข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับสมบูรณ์ ดังนี้ 

๑. ให้เชื่อมโยงนโยบายของประเทศและของ กปภ. ดังต่อไปนี้ เพ่ือให้แผนการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของ กปภ. สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตที่ส าคัญของ กปภ. ยิ่งขึ้น 
๑) แผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. (ฉบับที่ ๓) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับเพ่ิมเติม)  
๒) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ 
๓) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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๒๕ 

๒. ข้อเสนอแนะที่มีต่อยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และงบประมาณของแผนการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมของ กปภ.  
๑) เพ่ิมค าว่า “รวดเร็ว” ไว้ในวิสัยทัศน์ หรือ พันธกิจของแผนฯ เพ่ือสื่อว่า กปภ. มีเป้าหมายในการที่จะ

สร้างหรือพัฒนานวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 
๒) เพ่ิมค าว่า “Creativity” หรือ “สร้างสรรค”์ ไว้ในยุทธศาสตร์ แผนงาน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
๓) ควรมีแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์และการสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ในองค์กร 

 ทั้งนี้ที่ปรึกษาฯ ได้ระบุแผนงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ (พัฒนา
บุคลากรและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ) ภายใต้แผนงานที่ 
๓.๑: ปลูกฝังความรู้และสร้างบรรยากาศเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  

๔) ควรมีผลลัพธ์ที่เป็นนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนและปรับปรุงกระบวนการท างาน 

 ทั้งนี้ที่ปรึกษาฯ ได้ระบุผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวไว้เป็นตัวชี้วัดภายใต้โครงการล าดับ
ที่ ๓.๑.๑: โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์องค์กร ดังนี้ 
- มีโครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนงานที่ส าคัญของ กปภ. จ านวนทั้งสิ้น ๑๑ กระบวนงาน 

ที่จัดกลุ่มตามระบบ SEPA 
- เกิดคุณค่าท่ีได้จากนวัตกรรมกระบวนงานที่พัฒนา (วัดจากร้อยละประสิทธิภาพของ

กระบวนการที่ดีข้ึน) 
- มีข้อมูลความรู้และสารสนเทศที่ได้จากโครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนงาน 

๕) ควรมีการคาดการณ์งบประมาณเพ่ือรองรับการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ 

 ทั้งนี้ที่ปรึกษาฯ ได้ระบุประมาณการงบประมาณ พร้อมรายละเอียดตัวชี้วัด และผลที่คาดว่า
จะได้รับของแต่ละแผนงาน/โครงการ ไว้ในรายงานร่างแผนฯ แล้ว 
 

๓. ให้ยกตัวอย่างข้อมูลองค์ความรู้ที่ส าคัญซึ่งน่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงานตามแผนงานด้าน
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ที่ปรึกษาฯ ได้จัดท าตัวอย่างองค์ความรู้ส าคัญที่ กปภ. ควรมีไว้ในฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบาย ไว้ในภาคผนวก ก. ของรายงานร่างแผนฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการประชุม
ระดมความคิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ “การก าหนดแผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนด้าน
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค” ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 
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๒๖ 

๔. ข้อเสนอแนะที่มีต่อแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ.  
๑) เพ่ิมข้อเสนอแนะเรื่องรูปแบบ บทบาท และหน้าที่ของ Chief Knowledge Officer (CKO) ขององค์กร 
๒) เพ่ิมเติมรายละเอียดบทบาท/หน้าที่ของคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 

การสร้างนวัตกรรม (คณะ KM-RDI) ตามที่ทางที่ปรึกษาได้น าเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ.  

ซึ่งทางที่ปรึกษาจะได้น าข้อเสนอแนะข้างต้นไปใช้ปรับปรุงแผนการด้านการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และ แผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

 
 

******************************************************************* 
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๒๗ 
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๒๘ 
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๒๙ 

 
  



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๓๐ 

ภาพการประชุมระดมความคิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ ๑ 
หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์องค์กรและก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

ของการประปาส่วนภูมิภาค” 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องน้ าเอก โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ 

 

 
 

 
 

 
 



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๓๑ 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๓๒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๓๓ 

ภาพการประชุมระดมความคิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ ๒ 
หัวข้อเรื่อง “การก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

ของการประปาส่วนภูมิภาค” 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 

 
 

 
 

  



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๓๔ 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๓๕ 

ภาพการประชุมระดมความคิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ ๓ 
หัวข้อเรื่อง “การก าหนดแผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

ของการประปาส่วนภูมิภาค”  
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ 

 
 
 
 

  



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๓๗ 

ภาพการน าเสนอ 
ร่างแผนการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
และร่างแผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต่อคณะกรรมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
ณ การประปาส่วนภูมิภาค 

    
 

การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรหลักที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ 

 
 



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๓๘ 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรหลักที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 

 

 

 



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๓๙ 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรหลักที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ข. 
สรปุผลการส ารวจขอ้มลู (Site visit) 

ด้านการจัดการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรมเพือ่เปน็กรณศีกึษา  
ในพื้นทีส่าขาของการประปาสว่นภมูิภาค 

 
โครงการจดัท าแผนการจัดการความรูแ้ละการสรา้งนวตักรรม 
ของการประปาสว่นภมูภิาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๑ 

ภาคผนวก ข. 
สรุปผลการส ารวจข้อมูล (Site visit) ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นกรณีศึกษา  

ในพื้นที่สาขาของการประปาส่วนภูมิภาค 
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในฐานะที่ปรึกษาการด าเนินงาน
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม  ของการประปาส่วนภูมิภาค (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ได้ประสานกับกองบริหารองค์ความรู้ และกองวิจัยและพัฒนา เพ่ือคัดเลือกสาขาของการประปาส่วน
ภูมิภาคที่ขอเข้าเยี่ยมชม (Site visit) เพ่ือส ารวจข้อมูลด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมใน
หน่วยงานส าหรับเป็นกรณีศึกษา โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งนี้ เกณฑ์ใน
การพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ สาขาที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Best practice) ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม การเป็น
ต้นแบบในการน านวัตกรรมหรือเครื่องมือด้านการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการท างาน การได้รับรางวัล
ด้านนวัตกรรมของหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะหรือสภาวะการณ์ของการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. โดยสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลน าเข้าในการวิเคราะห์แนว
ทางการขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 

โดยมีสาขาที่ทางที่ปรึกษาได้เข้าเยี่ยมชม ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒ สาขา ได้แก่  
- กปภ.สาขาเพชรบุรี ในวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เบื้องต้นมีประเด็นที่ได้จากการ Site visit กปภ.สาขาเพชรบุรี ในวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้ 
 

๑. สรุปผลการ site visit การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ในวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในฐานะที่ปรึกษาการด าเนินงาน
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม  ของการประปาส่วนภูมิภาค (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ได้เข้าศึกษาเพ่ือส ารวจข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  เมื่อวันพุธที่  ๒ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารผลิตน้ า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี โดยมี นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง 
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยพนักงานผลิตให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยาย
และซักถามข้อมูลด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์, การจัดเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอก, 
โครงการจัดการน้ าสะอาด, ระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ , ระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน, 
Lab Cluster และประปาดีเด่น รวมทั้งได้สัมภาษณ์บุคลากรที่ก ากับดูแลงานส่วนต่างๆ เพ่ือเก็บข้อมูล
ประกอบการจัดท าแผนฯ และน ามาใช้เป็นข้อมูลน าเข้าส าหรับน ามาประมวลและวิเคราะห์ประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในของ กปภ. ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม  

 
 



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๒ 

โดยมีประเด็นที่ได้จากการ site visit สรุปได้ดังนี้ 

๑) ผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของเขตหรือสาขา 
๑.๑   เครื่องฉีดคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคบ่อตกตะกอนดัดแปลงจากเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น  

  สืบเนื่องจากการล้างถังตกตะกอนซึ่งมีรอบการล้างทุก ๒ เดือนนั้น ในขณะที่ล้างเสร็จจะมีการน า
คลอรีนผงผสมกับน้ าแล้วราดเข้ากับพนังของบ่อตกตะกอน เพ่ือเป็นการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันมิให้พนังนั้นเกิด
ตะไครน่้ าเกาะ ในการท างานแบบเดิมจะใช้บัวรดน้ าในการราดเข้าไปที่ก าแพงหรือที่ Tube Settler ซึ่งใช้เวลา
ในการท างานค่อนข้างนานและต้องใช้แรงงานเป็นอย่างมาก จึงท าให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมการน าเอา
เครื่องยนต์จากเครื่องตัดหญ้าที่ช ารุด ต่อเข้ากับปั๊มสูบน้ าแรงดันสูงและใช้หลักการฉีดเข้าไปแทน ท าให้สามารถ
ล้างได ้สะอาด สะดวกรวดเร็ว และลดการเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาสว่นภูมิภาค (กปภ.) ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

๓ 

๑.๒   อุปกรณ์แจ้งเตือนการจ่ายแก๊สคลอรีนโดยอาศัยโรตามิเตอร์  

  สืบเนื่องจากการพบปัญหาในบางครั้งที่ออกไปเก็บตัวอย่างน้ า ตามบ้านผู้ใช้น้ าพบว่าคลอรีน
คงเหลือในน้ าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า จากการตรวจสอบพบว่า ในบางครั้งแก๊สคลอรีนในถังที่จ่ายอยู่เกิดหมดแล้ว
เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ จึงส่งผลให้น้ าดังกล่าวถูกส่งจ่ายเข้าสู่บ้านเรือนประชาชน ในการตรวจสอบแบบเดิม
เจ้าหน้าที่ต้องคอยเดินมาตรวจเช็คดูลูกแก้วภายในกระบอกโรตามิเตอร์ เพ่ือให้ทราบว่าแก๊สยังคงจ่ายออกได้ดี
อยู่หรือไม่ จึงได้คิดค้นหาวิธีให้ในระบบมีการจ่ายแก๊สคลอรีนอยู่ตลอด โดยหาอุปกรณ์เพ่ือมาตรวจจับลูกบอล
ภายในกระบอกแล้วต่อเข้ากับสัญญาณไซเรน เพ่ือเตือนเจ้าหน้าที่ว่าในขณะนี้ไม่มีการไหลของแก๊สคลอรีน 
เจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปเปลี่ยนถังแก๊สได้ทันเวลา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ๑.๓   ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลในระบบผลิตแบบรวมศูนย์   

 สืบเนื่องจากการท างานของเครื่องจักร ต้องมีการซ่อมบ ารุงอยู่เสมอและอาจมีบ้างครั้งที่
เครื่องจักรช ารุดกะทันหันจนไม่สามารถใช้งานได้ พนักงานผลิตมีหน้าที่ที่ต้องเข้าไปตรวจสอบซ่อมแซม แต่ใน
บางครั้งเนื่องด้วยพนักงานไม่มีความรู้ความเข้าใจในเครื่องจักรชนิดนั้นๆ ดีพอ จึงอาจส่งผลให้เครื่องจักรช ารุด
มากกว่าเดิมหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ ซึ่งระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลในระบบผลิตแบบรวมศูนย์นี้จะ
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานผลิตสามารถค้นคว้าหาข้อมูลตัวเครื่องจักรต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ใช้แก้ไข
ปัญหาของเครื่องจักรกลในระบบผลิตได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
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๒) ที่มาของการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของสาขา  

- เพ่ือแก้ปัญหาที่พบในกระบวนการท างาน อาทิ การแก้ปัญหาการเกิดสนิมของเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ท่ีท าให้การใช้งานขัดข้อง การเฝ้าระวังเพ่ือไม่ให้เกิดการหยุด หรือการขาดช่วงของการ
จ่ายแก๊สคลอรีน เพ่ือให้น้ าประปาที่จ่ายออกสู่ประชาชนเป็นน้ าที่มั่นใจได้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อโรค
แล้วและมีคุณภาพตามาตรฐานการผลิต 

- เพ่ือช่วยลดแรงงานและล่นระยะเวลาที่ใช้ในการท างาน 
- เพ่ือช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีราคาสูง ใช้วัสดุที่หาได้ตาม

ท้องตลาดและยังสามารถซ่อมแซมเองได้เมื่ออุปกรณ์ช ารุด 
- เพ่ือเป็นการเพ่ิมองค์วามรู้ การศึกษาด้านเครื่องจักรกลในระบบผลิต 
- เพ่ือให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลเครื่องจักรอย่างละเอียดได้โดยง่าย 
- เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ใช้แก้ไขปัญหาของเครื่องจักรกลในระบบผลิตได้อย่างรวดเร็ว 
- พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้นสามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และลดการ Breakdowns 
ของเครื่องจักรกลในระบบผลิต 

- พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอย่างถูกต้องตามคู่มือต่างๆที่รวบรวมไว้ 
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๓) ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของสาขา  

- ขั้นตอนเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จะมีการ
หารือร่วมกันในทีมเพ่ือคิดค้นและสร้างนวัตกรรมให้กับสาขา โดยนวัตกรรมบางส่วนเกิดจาก
การพบปัญหาในการปฏิบัติงานหรือกระบวนการท างาน ท าให้ทีมช่วยกันคิดหาวิธีเพ่ือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้สามารถท างานได้สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย  และลดการเกิด
อันตรายจากการปฏิบัติงาน 

-  ศึกษาข้อมูลองค์ความรู้จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร แบ่งทีมในการรีวิวข้อมูล อย่าง
ละเอียด เมื่อเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง จึงหารือกับผู้จัดการสาขาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขออนุมัติจัดท า
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

- ขออนุมัตจิัดสรรงบประมาณในการจัดท านวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
- ด าเนินการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อน ามาใช้งานและเผยแพร่ต่อไป 

   

๔) วิธีการจัดเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและนอกเขต/สาขา  

- องค์ความรู้จะถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล ทั้งในรูปแบบไฟล์เอกสาร และ VIDEO  โดยจะถูก
จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของสาขาที่มี server โดยเฉพาะ และมีระบบ admin ซึ่งต้องเข้ารหัสใน
การสืบค้น  

- หากเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ได้ จะน าส่งไปที่เขต เพ่ือน าขึ้น website ของเขต เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 
(ตามข้อก าหนดของ kpi องค์กร) และมีองค์ความรู้จากเขตบางส่วนที่ถูกน าขึ้น website 
ส่วนกลาง ของ กปภ.  

- มีการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพ่ีที่มีประสบการณ์สูง สอนงาน จัดอบรม และแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ เป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์กับวิชาการได้อย่าง
ลงตัว พนักงานสามารถสืบค้นข้อมูลและท างานแทนกันได้  

- มีการจัดประชุมสาขา ทุกๆ ๒ เดือน ซึ่งจะมีการก าหนดโจทย์องค์ความรู้ที่น่าสนใจหรือที่
ประชุมสนใจให้กับพนักงานไปค้นคว้าหาข้อมูลตามโจทย์ที่ได้รับ และมาน าเสนอในที่ประชุม
ครั้งต่อไป เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน แต่ไฟล์น าเสนอเรื่องต่างๆยังไม่ถูกรวบรวมไว้ ยังกระจาย
อยู่ที่ตัวบุคคล 

- อย่างไรก็ตามพบว่ายังไม่มีช่องทางในการน าข้อมูลเผยแพร่ระหว่างสาขาอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
ปัจจุบันการการเผยแพร่องค์ความรู้ระหว่างสาขา จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ กปภ.สาขาอ่ืนมาเยี่ยมชม
ศึกษาดูงาน หรือท าหนังสือขอความร่วมมือเป็นครั้งคราวไป  
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๕) กิจกรรมเด่นของสาขาที่น าองค์ความรู้ นวัตกรรม การจัดการสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์  

- โครงการจัดการน้ าสะอาด : Water Safety Plan (WSP) ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
เพชรบุรี มีการด าเนินการโครงการจัดการน้ าสะอาด วางแผนและจัดการระบบประปา ตั้งแต่
แหล่งน้ าระบบผลิต-จ่ายน้ า จนถึงบ้านผู้ใช้น้ า ทุกกระบวนการมีการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยง ติดตามและประเมินผล มีการตรวจติดตามคุณภาพน้ าทุกวัน เพ่ือให้ปริมาณ
แรงดัน และ คุณภาพน้ าได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กปภ. สาขาเพชรบุรี เป็นสาขา WSP 
ต้นแบบของเขต ๓ ด้วย 

- ระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘  กปภ. สาขาเพชรบุรี เป็นสถานีผลิตน้ า ISO 
๙๐๐๑ : ๒๐๐๘  เป็นแห่งแรกของ กปภ. โดยสาขาเพชรบุรี ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
เป็นสถานีผลิตน้ า ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การเตรียมการขอการรับรอง ISO ๙๐๐๑ Version ๒๐๑๕ การด าเนินงานด้าน ISO สาขามี
การรวมเอาทั้ง WSP ซึ่งท าอยู่แล้วแต่เน้นที่ระบบผลิต มารวมเข้ากันด้วยกัน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพงานให้ดีอย่างต่อเนื่อง โดย ISO จะเพ่ิมในส่วนของงานเอกสาร งานสนับสนุน งาน
บริการ ความพึงพอใจ จัดท าคู่มือการท างานในแต่ละกระบวนการ และมีเพ่ิมเติมเรื่องการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง งานการฝึกอบรม ก็มีการประเมินความเสี่ยง 
ศึกษาความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  นับเป็นการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างระบบ WSP กับ  ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘   เพ่ือท าให้มีความเป็นระบบมากขึ้น 
มีการควบคุมเอกสารตามระบบบริหารงานคุณภาพ ท าให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

- ระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน : Preventive Maintenance (PM)  การบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน ในการด าเนินงานซ่อมบ ารุง  สาขามีการจัดตั้งทีมงานบ ารุงรักษา จัดท าแผนการ
ท างาน จัดท าทะเบียนเครื่องจักรกล และน าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบ
ผลิต จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน (Work Procedure) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ท า 
Check List ตรวจสอบเช็คเครื่องจักร และด าเนินการตามแผนการบ ารุงรักษา ตลอดจน
จัดท าองค์ความรู้เพ่ือเสริมความรู้ให้กับพนักงานซ่อมบ ารุง ด าเนินการฝึกอบรมพนักงานหรือ 
OJT ทางด้านบ ารุงรักษา และจัดประชุม PM ทุกเดือน เพ่ือร่วมวิเคราะห์ปัญหา แจ้งปัญหา 
และติดตามผลการซ่อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : 
๒๐๐๘  เช่นกัน มีการก าหนดการประเมินเพ่ือบ ารุงรักษาเครื่องจักร มีการบันทึกข้อมูลการ
ท างานของเครื่องจักรแต่ละชนิด เพ่ือเฉลี่ยการท างานของเครื่องจักรให้เหมาะสม ยืดอายุการ
ใช้งาน สามารถวางแผนในการซ่อมบ ารุงได้ เครื่องจักรที่มีการใช้งานหนักกว่า  สาขาจะวาง
แผนการซ่อมบ ารุงก่อน เป็นต้น   
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- Lab Cluster กปภ. สาขาเพชรบุรี มีอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรือ Lab Cluster เพ่ือ
ใช้เป็นสถานที่ในการตรวจสอบคุณภาพของน้ าในทุกขั้นตอนการผลิต โดยมีนักวิทยาศาสตร์ที่
มีความช านาญเป็นผู้ทดสอบและช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อพบน้ าไม่มีคุณภาพ พร้อมทั้งแนะน าการ
ใช้สารเคมีให้กับ กปภ. สาขา และหน่วยบริการอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือให้ประชาชน
สามารถอุปโภคบริโภคน้ าประปาได้อย่างมั่นใจ  

- สาขามีความโดดเด่นเรื่องของความเป็น Team work  ท างานเป็นทีมแบ่งหน้าที่ชัดเจน มี
การตรวจสอบป้องกันปัญหาและมีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว  

สรุปในภาพรวมพบประเด็นทีส่ าคัญ คือ  

- มีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีพ้ืนฐานด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเป็นอย่างดี ซึ่งเอ้ือต่อ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ 

- มีบรรยากาศแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม อาทิ ผู้บริหารที่เห็นความส าคัญและ
พร้อมสนับสนุน เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐาน  

- มีระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการจัดการความรู้ภายในองค์กร มี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัย 

- อย่างไรก็ตามพบว่านอกเหนือจากเวปไซต์เขตแล้ว กปภ. ยังไม่มีช่องทางที่ให้บุคลากรได้มี
โอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสาขา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพ่ิมช่องทางใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากข้ึน พร้อมกับสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญ
ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสาขา ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างสูงในการพัฒนา ต่อยอด หรือ
แม้กระท่ังการขยายผลสิ่งประดิษฐ์ และ นวัตกรรมของ กปภ. ต่อไป 

- แหล่งองค์ความรู้มีกระจายตัว ไปฝังอยู่ตามเวปไซต์เขต/สาขา ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงกับ
ส่วนกลาง ท าให้ยากต่อการบริหารจัดการและรวบรวมจัดเก็บไว้เป็นคลังความรู้ขององค์กร 
ควรผลักดันส่งเสริมให้เกิดการประสานการท างานร่วมกัน เพ่ือแชร์และใช้ฐานข้อมูลกลาง
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
 

  ทั้งนีข้้อเสนอแนะที่ได้จากการ Site visit เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับที่ปรึกษาฯ เพ่ือน าไปพิจารณา
ประกอบส าหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะท าให้แผน
แม่บทฯ ที่จัดท าขึ้น สามารถสะท้อนโจทย์ ปัญหา ความต้องการ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาด้านการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของการประปาส่วนภูมิภาคต่อไป 
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๘ 

๒. สรุปผลการ site visit การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในฐานะที่ปรึกษาการด าเนินงาน
โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม  ของการประปาส่วนภูมิภาค (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ได้เข้าศึกษาเพ่ือส ารวจข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) เมื่อวันพุธที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารควบคุมการผลิตน้ าประปา (SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้น
พิเศษ) โดยมี นายอัษฏา ชูสิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค และ นางจิตติมา ใสบริสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการการ
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับพร้อม
น าเสนอโครงการและกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาความรู้และเพ่ิมทักษะการปฎิบัติงานของบุคลากร อาทิ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร, การจัดการความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในการผลิตน้ าประปา, 
โครงการจัดการน้ าสะอาด (Water Safety Plant – WSP), งานบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance - PM), ระบบควบคุณคุณภาพน้ าโดย SCADA QC Online, การลดน้ าสูญเสียในระบบประปา 
(DMA), และการพัฒนาและปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้สัมภาษณ์บุคลากรที่ก ากับ
ดูแลงานส่วนต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการจัดท าแผนฯ และน ามาใช้เป็นข้อมูลน าเข้าส าหรับน ามาประมวล
และวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมภายในของ กปภ. ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้
และการสร้างนวัตกรรม  

โดยมีประเด็นที่ได้จากการ site visit สรุปได้ดังนี้ 
 

๑) ผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของเขตหรือสาขา  

๑.๑ ระบบควบคุมน้ าสูญเสียในระบบจ าหน่าย ซึ่งเป็นการสูบจ่ายน้ าไปยังสถานีควนลัง โดยมี
แนวความคิดเพ่ือสร้างความนุ่มนวลของแรงดันในเส้นท่อ ลดพลังงานในการเดินเครื่องในแต่ละครั้ง เพ่ิมโอกาส
ในการจ่ายน้ าแบบต่อเนื่อง และเพ่ิมยอดจ าหน่าย ๑๕% (๑๘๐ บาท/นาที) 
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๑.๒  ระบบควบคุมการจ่ายสารเคมีอัตโนมัติ ในการการจ่ายสาร PACl และการจ่ายแก๊สคลอรีน ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสามารถจ่ายสารเคมีได้ตามความเหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายสารเคมีแบบต่อเนื่อง ลดลง ๒๐% 
(๑๐๐ บ./นาที) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓ ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักร/อุปกรณ์ผลิต โดยมีแนวคิดในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักร/
อุปกรณ์ผลิต เก็บประวัติปฏิทิน ท าปฏิทินการบ ารุงรักษาเครื่องมือและรวบรวมคู่มือในการบ ารุงรักษา  เพ่ือ
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและอ านวยความสะดวกในการท างาน 
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๑.๔ ระบบติดตามการวิเคราะห์ผลการด าเนินการประจ าเดือน โดยมีแนวคิดในการคิดค้นระบบ
ติดตามและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานประจ าเดือน M๕ M๘ ของ กปภ.สาขา ผ่านเว็บไซต์ กปภ.ข.๕ ทดแทน 
Excel File สามารถวิเคราะห์ผลด้านต่างๆได้ ประหยัดเวลา และอ านวยความสะดวกในการท างาน  

 

 
 
 
๑.๕ ระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกันส าหรับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์, DMA และอุปกรณ์ SCADA (PM) โดย

เป็นการพัฒนาต่อยอดระบบในการจัดเก็บข้อมูลประวัติ อุปกรณ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ DMA และ
อุปกรณ์ SCADA ที่สามารถจัดท าปฏิทินการบ ารุงรักษารวมถึงระบบซ่อมบ ารุงได้อย่างครบถ้วน 
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๑.๖ ลิฟท์ยกของอเนกประสงค์ โดยมีแนวคิดประยุกต์ของเหลือใช้เป็นลิฟท์ส าหรับงานยกสารเคมี 
โดยใช้มอเตอร์ขบกว้านจากเครื่องกวาดตะกอนเก่า (scraper) และน าเหล็กเก่ามาเป็นโครงสร้างเพ่ือใช้ช่วยยก
สารเคมี เป็นการลดการใช้แรงงานและอ านวยความสะดวกในการท างาน  

 

 
 
 

๑.๗  เครื่องแสดงข้อมูลการจ่ายน้ าจากระบบ SCADA โดยมีแนวคิดเนื่องมาจากปัญหาของระบบการ
แสดงผล SCADA จึงได้มีการพัฒนาต่อเชื่อมระบบกับไมโครคอนโทรเลอร์ แสดงผลเป็นบอร์ดรายงานผลต่างๆ 
เช่น เช่นปริมาณน้ าและระดับน้ า และสามารถแจ้งเตือนความผิดปกติได้ เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังความผิดปกติ
ของการจ่ายน้ า 
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๑๒ 

๒) วิธีการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของสาขา 

- การสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับแนวคิดหรือข้อมูล ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันในช่วงเช้าของทุกวัน (Morning Talk) ซึ่งเป็นการถ่ายทอดแนวทางจากผู้บริหารระดับสูงสู่
บุคลากรในสาขา จนเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพ่ือใช้ในการสร้างนวัตกรรม 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the job training 
OJT) ในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการจัดการความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในการผลิต
น้ าประปา 

- ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการหารือร่วมกันในทีมเพ่ือคิดค้นและสร้างนวัตกรรมให้กับสาขา 
โดยนวัตกรรมบางส่วนเกิดจากปัญหาในการปฏิบัติงานหรือกระบวนการท างาน ท าให้ทีมต้อง
ช่วยกันคิดหาวิธีเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้สามารถท างานได้สะดวก รวดเร็ว ลด
ค่าใช้จ่าย ลดแรงงานและลดการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

- สาขามีผู้บริหารระดับสูง/ผู้จัดการสาขาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีมุมมองและทัศนคติที่ดีในการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการขออนุมัติจัดท านวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ อย่างเปิดกว้าง 
 

๓) วิธีการจัดเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและนอกเขต/สาขา  

- องค์ความรู้จะถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล ทั้งในรูปแบบไฟล์เอกสาร และ VIDEO  โดยจะถูก
จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของสาขาที่มี server โดยเฉพาะ และมีระบบ admin ซึ่งท าหน้าที่
ให้บริการและอ านวยความสะดวกแกบุคคลากรในการลงทะเบียน และเข้าระบบเพ่ือหาข้อมูล
ต่างๆ จากทั้งในและนอกเขต/สาขา 

- มีการค้นหา และจัดส่งข้อมูลผ่าน LINE Application เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูล โดยจัดท าโปรแกรมให้มี Robot แจ้งเตือนส าหรับการปฏิบัติงานส าหรับการเฝ้าติดตาม
งานต่างๆ และสามารถเรียกดึงข้อมูลจาก Data base แบบ On line (Real time) ทั้งข้อมูล 
PM, DMA, ผู้ใช้น้ า ฯลฯ   

- การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแชร์ประสบการณ์ที่แต่ละคน
ได้รับมา ในช่วงเช้าของทุกวัน (Morning Talk) รวมถึงการถ่ายทอดแนวทางจากผู้บริหาร
ระดับสูงสู่บุคลากรในสาขา ท าให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานโดยมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน 

- การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในรูปแบบการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (On the job training - OJT) ในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการจัดการความรู้และพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานในการผลิตน้ าประปา 

- หากเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ได้ จะน าขึ้น website ของเขต เพ่ือเผยแพร่ต่อไป (ตามข้อก าหนดของ 
KPI องค์กร) และมีองค์ความรู้จากเขตบางส่วนที่ถูกน าขึ้น website ส่วนกลาง ของ กปภ. 
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๑๓ 

- สาขามีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหลายช่องทาง ส่งผลให้รบัรู้ปัญหาไว แก้ปัญหาไว ท าให้ทราบปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและน ามาปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 
 

๔) กิจกรรมเด่นของสาขาที่น าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์  

- โครงการจัดการน้ าสะอาด : Water Safety Plan (WSP) โดยสาขาจะจัดให้มีการท าความ
สะอาดบริเวณอาคารผลิต,ส านักงาน,สถานีผลิตและสถานีสูบน้ า, ป้ายแสดงชื่อ, เครื่องยนต์, 
เครื่องจักร, อุปกรณ์ และมีการประชุมติดตามผลการด าเนินการทุกๆ เดือน อีกทั้งมีการให้ความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการด าเนินการ WSP มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่พนักงาน การจัดท า
คู่มือ WI, WP  

- การพัฒนาระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน : Preventive Maintenance (PM) ซึ่งมีการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือการตรวจเช็คเครื่องจักร การเก็บน้ าตัวอย่างในระบบจ าหน่ายครบ ๑ จุดต่อผู้ใช้น้ า 
๑,๐๐๐ ราย โดยมีนักวิทยาศาสตร์ท าการเก็บตัวอย่างน้ าจ านวน ๗๐ จุดต่อเดือน อีกทั้งมีการ
จัดท าแผนการปฏิบัติการเพ่ือก ากับการปฏิบัติงานควบคู่ โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ของ กปภ. ให้มีความรู้ความเข้าใจ และให้ความส าคัญในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) โดย
การจัดท า On the job training หรือ การท าการจัดการความรู้ (KM for PM) ต่อไป 

- การจัดตั้ง QC ทีมตรวจสอบคุณภาพน้ าในระบบผลิตและจ าหน่าย เพ่ือตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพน้ าในระบบผลิตระบบจ่าย รวมทั้งแก้ไขเหตุฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ า โดยมี
แนวคิดในการมุ่งเน้นเพ่ือลดข้อร้องเรียนจากผู้ใช้น้ า 

- การจัดการตะกอนอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย ๑) ระบบรีดตะกอน และ ๒) ระบบสระพัก
ตะกอน โดยได้น าเอาตะกอนที่ระบายจากถังตกตะกอนไปก าจัดด้วยระบบรีดตะกอน ซึ่งมีต้นทุน
ส าหรับการรีดตะกอนต่อหน่วยน้ าผลิต = ๐.๑๑ บาทต่อลูกบาศก์เมตร และตะกอนที่เกิดจาก
การล้างกรองระบายลงสู่สระพักตะกอน และมีการขุดลอกสระพักตะกอนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
ไม่ให้ตะกอนไหลลงสู่แหล่งน้ าดิบ  

- การบริหารจัดการการผลิต-จ่ายน้ าด้วยระบบ SCADA ตามกระบวนการผลิตน้ าประปา TWP๑ 
TWP๒ TWP๓ TWP๔ โดยมีการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ าในระบบผลิตแบบ On line 
(Real time) น าระบบตรวจวัดคุณภาพน้ ามาประยุกต์ใช้งานกับระบบ SCADA เพ่ือวิเคราะห์และ
ควบคุมการท างานของระบบจ่ายสาร 

-  โครงการบริหารจัดการน้ าสูญเสีย โดยมุ่งเน้นการลดน้ าสูญเสียในระบบจ าหน่าย โดยน าระบบ
DMA เข้ามาบริหารจัดการโดยการจัดแบ่งพ้ืนที่การจ่ายน้ าย่อย และประยุกต์ใช้ GIS กับระบบ 
DMA จ านวนทั้งหมด ๔๘ DMA และจัดท า step test เป็นชุดย่อยในแต่ละ DMA เพ่ือลดพ้ืนที่
ในการเดินหาท่อรั่ว 
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๑๔ 

๕) ประเด็นอ่ืนๆ และข้อเสนอแนะ  

- สาขามีบรรยากาศแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม อาทิ ผู้บริหารที่เห็นความส าคัญ
และพร้อมสนับสนุน เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐาน มีมุมมองความคิดที่ดีและมีศักยภาพในการ
บริหารงาน   

- สาขามีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีพ้ืนฐานด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเป็นอย่างดี ซึ่งเอ้ือต่อ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ 

- งบประมาณในการจัดท านวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาต่อยอดยังไม่มีรูปแบบที่เป็นทางการ  จึงควรมี
งบประมาณที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ และมีระเบียบหรือวิธีเฉพาะส าหรับการท าวิจัยนวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์โดยตรงเพื่อสร้างความชัดเจน 

- ยังขาดช่องทางการขยายผลในการต่อยอดนวัตกรรม รวมทั้งช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
ระหว่างสาขาที่เป็นระบบ หรืออาจมีช่องทางแต่ยังไม่มากพอ ซึ่งยังขาดความเฉพาะที่เจาะจงใน
รายละเอียด จนเกินความไม่ทั่วถึงและบุคคลกรไม่ทราบว่ามีช่องทางดังกล่าวอยู่ 

- การน าผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับมาเป็นเป้าหมายหรือเกณฑ์หลักที่ใช้ยึดในการอนุมัติให้จัดท า
โครงการนวัตกรรมต่างๆ อาจไม่เพียงพอเสมอไป เพราะผลงานบางเรื่องแม้ว่าจะไม่ประสบ
ความส าเร็จ แต่จะเกิดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปต่อยอดให้เกิดผลงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพ
และประสบผลส าเร็จต่อไปในอนาคตได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจในประเด็นนี้
ให้แก่ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 

************************************************** 
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๑๕ 

ภาพบรรยากาศการส ารวจข้อมูลด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
เพื่อเป็นกรณีศึกษา (Site visit) ในพื้นที่สาขาของการประปาส่วนภูมิภาค 

โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 
วันพุธที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุร ี
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ภาพบรรยากาศการส ารวจข้อมูลด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
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โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 
วันพุธที่ ๒๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชัน้พิเศษ) 
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