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๑.  บทน า 
แผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 

๒๕๖๑ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของ กปภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค (ระยะยาว) ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

กระบวนการจัดท าแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ.  มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 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 ได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), นโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔), แผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ, แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, สถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ (Scenario) ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ส าคัญของกิจการประปา ซึ่งล้วน
เป็นนโยบายภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงานทั้งในปัจจุบัน และอนาคตของ กปภ. มาเป็นข้อมูล
น าเข้าในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือให้แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ของ กปภ. ที่จัดท าขึ้นมีเป้าหมายและทิศทางสอดคล้องกับทิศทางของประเทศและทิศทางการ
ด าเนินงานด้านกิจการประปา การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในระดับสากล  

 
๒. เป้าหมายของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปา

ส่วนภูมิภาค (ระยะยาว) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เพ่ือสนับสนุนให้การประปาส่วนภูมิภาคมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสม 

เพ่ือน าองค์กรบรรลุสู่การท าให้ “ผู้ใช้น้ าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers are 
delighted with water quality and excellent services)” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของ กปภ. อีกทั้งยังมีกรอบ
ทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาต่างๆ กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จึงถูกก าหนดดังแสดงในรูปที่ ๑ 

 



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๒ 

 

รูปที่ ๑ กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 

 
องค์ประกอบของการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก 

ได้แก่ “การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้” ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญเพราะเป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้  เ พ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีเครื่องมือเพ่ือให้บุคลากรสามารถจัดเก็บ ค้นหา 
แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ต่อมาคือ “การบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่
การสร้างนวัตกรรม”เป็นการบริหารจัดการเพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปผ่านการบูรณาการเพ่ือ
ท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาไปสู่การเกิดเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้องค์กร สังคม และ
ประเทศ และองค์ประกอบสุดท้าย คือ “บุคลากร” ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นทั้ง
แหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 
จากกรอบแนวคิดการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. น ามาสู่การก าหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรของ กปภ. ได้ดังนี้ 
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๓ 

 วิสัยทัศน์ของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และ

บริการอย่างต่อเนื่องและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

 พันธกิจของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ส าคัญให้รองรับยุทธศาสตร์องค์กรและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
 สร้างสรรค์นวัตกรรมจากการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มี

คุณภาพและสร้างคุณค่า 
 ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการ
ประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 สร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการของ กปภ. ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ยกระดับความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมของบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจ ยุทธศาสตร์

องค์กร และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วน

ภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อเป็นฐานสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 
มุ่งเน้นพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การต่อยอด ขยายผล 

สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่เพ่ิมคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร และสร้างเส้นทางอาชีพ ควบคู่กับการสร้างแนวทางและ

บรรยากาศที่ท าให้บุคลากรมีค่านิยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมผลักดันให้ผลงานด้านนวัตกรรมของ กปภ. เป็นที่ประจักษ์ต่อภายนอก 

 
โดยยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ประเด็น ได้ก าหนดเป้าประสงค์ท่ีส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
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๔ 

ตารางท่ี ๑ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ส าคัญของแผนการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ 
และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 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
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 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 ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 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 ๒) ดังนี้ 
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๕ 

 

รูปที่ ๒ Roadmap การพัฒนาด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 

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

การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ส าคัญ การมีระบบดิจิทัลให้เอ้ือต่อการเข้าถึงความรู้ ควบคู่กับการ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและทักษะพ้ืนฐานในการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม และ
การสร้างบรรยากาศเพ่ือจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรสนใจในการเข้าถึงความรู้และสร้างนวัตกรรม  

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

ยอด ขยายผล เกิดเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้องค์กร ดังนั้นแนวทางในระยะที่ ๒ จึงควรมุ่งเน้น
การพัฒนาระบบการจัดการที่ท าให้เกิดวงจรการบูรณาการองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรม และกระตุ้น
บุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพ่ือรองรับการจัดการความรู้
และสร้างนวัตกรรมในระยะยาว กปภ. ต้องสร้างผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาเส้นทางอาชีพเฉพาะด้าน เพ่ือ
เป็นก าลังในการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร 

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

ท าให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับได้ในระดับสากล เพ่ือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแนวทางที่ด าเนินการเป็น
แนวทางที่เป็นที่ยอมรับตามหลักสากลและสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจให้องค์กรได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็น
การกระตุน้องค์กรให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาส 
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๖ 

และเวทีให้แก่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงานองค์ความรู้และนวัตกรรมของ
องค์กร  

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในแต่ละด้าน สามารถขับเคลื่อน
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)  
และคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม (KM-RDI) 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ (Scenario) ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการประปา ตลอดจนการศึกษาข้อมูลคู่เทียบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรม พบว่าปัจจัยสู่ความส าเร็จของการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่เป็น Best 
practice ของหน่วยงานต่างๆ คือ การตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมของผู้บริหารระดับสูง ผ่าน ๑.) การแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge 
Officer หรือ CKO) ขององค์กร และ ๒.) การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม (KM-RDI) ไว้ด้วยกัน เนื่องจากทุกขั้นตอนการด าเนินการจ าเป็นต้อง
ได้รับการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานที่รับผิดชอบ ทรัพยากร เพ่ือสนับสนุน 
ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

และจากผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ที่เป็นความท้าทายด้านการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมของ กปภ. พบว่า กปภ. ยังไม่มีการแต่งตั้ง CKO ขององค์กร และคณะท างานโดย
ตรงที่เชื่อมโยงการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ครอบคลุมกระบวนการจัดการ
ความรู้และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา กปภ. ไปสู่การเป็น “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องและก้าวทันต่อการ
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 
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๗ 

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 ที่เกี่ยวข้อง  

 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 ที่เกี่ยวข้อง  

 
หมายเหตุ: ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม (KM-RDI) จะประกอบด้วย 
คณะกรรมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม กปภ. และ คณะกรรมการการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  รวมถึง
คณะกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม  ทั้งนี้ กปภ. อาจพิจารณาใช้วิธีการต้ัง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม (KM-RDI) หรือใช้วิธีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และ คณะท างานที่มีอยู่เดิมตามความเหมาะสม 



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๘ 

ส่วนที่ ๒. การก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ของ กปภ. 

สืบเนื่องจากความท้าทายด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ที่พบว่า 
กปภ. ยังไม่มีแนวทางท่ีเชื่อมโยงการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรม การพัฒนา
คนให้มีความรู้ การปลูกฝังและจูงใจให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์
องค์กรเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. โดยมีขั้นตอน
และผู้รับผิดชอบตามที่แสดงในรูปที่ ๓ 

 

 



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๙ 

 

รูปที่ ๓ แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
 

แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ดังแสดง
ข้างต้น แบ่งเป็น ๓ ส่วนหลักท่ีส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนการจัดการ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ได้แก่ 

 ส่วนที่ ๑: การสร้างคลังข้อมูลความรู้ในรูปแบบดิจิทัล (ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑-๕)  

 ส่วนที่ ๒: การพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร (ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๖-๙) 



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๑๐ 

 ส่วนที่ ๓: การสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร (ข้ันตอนที่ ๑๐-๑๓)  
ซึ่งแนวทางที่ก าหนดขึ้นนี้ได้น าไปใช้เป็นกรอบในการก าหนดแผนงานและโครงการภายใต้

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมในแต่ละด้านให้เชื่อมโยงเข้าด้วยกันต่อไป 
 

๓. แผนงานด้ านการจัดการความรู้ และการสร้ างนวัตกรรมของ กปภ. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จาก Roadmap การพัฒนาด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ ระยะที่ 

๑ ซึ่งตรงกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเป็นปีเริ่มต้นในการขับเคลื่อนแผน มุ่งเน้นการ
วางรากฐานให้เอื้อต่อการน าความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ได้ คือ การจัดท าคลัง
ความรู้ดิจิทัล ให้เอ้ือต่อการเข้าถึงความรู้ การสร้างบรรยากาศ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและ
ทักษะพ้ืนฐานในการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยมีเกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการและกิจกรรม เพ่ือด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑) สนับสนุนการสร้างฐานองค์ความรู้ คือ เป็นโครงการที่สร้างพ้ืนฐานองค์ความรู้เพ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของ กปภ. ในระยะยาว 

๒) จ าเป็นส าหรับบุคลากร คือ เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อการเพ่ิมขีดความสามารถ
ให้แก่บุคลากร และสนับสนุนให้บุคลากรเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานให้
บุคลากรมีความพร้อมในการต่อยอดองค์ความรู้และมีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

๓) ท าให้ได้แนวทางการขยายผลนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้องค์กร คือ เป็นโครงการที่มุ่งเน้น
ให้ได้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมซึ่งมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และมีความเป็นไปได้เชิงเทคนิค ที่
สามารถน าไปสู่การขยายผล สนับสนุนการขับเคลื่อน กปภ. สร้างคุณค่าให้องค์กร สังคม และประเทศ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน ภายใต้แผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ได้ก าหนดแผนงาน/
โครงการตามแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. (ดังแสดง
ในรูปที่ ๓) เพ่ือให้สอดรับกับภารกิจและยุทธศาสตร์ กปภ. และสอดคล้องกับนโยบาย THAILAND 
๔.๐ ของรัฐบาล จ านวนทั้งสิ้น ๕ แผนงาน ประกอบด้วย ๑๑ โครงการ จ านวนงบประมาณคาดการณ์
เพ่ือใช้สนับสนุนแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑๑.๗๐ ล้านบาท 

 
โดยมีรายละเอียดแผนงาน-โครงการ ดังนี้ 
 

๓.๑ แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑: สร้างคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อเป็นฐาน
สร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

  
 “ยุทธศาสตร์สร้างคลังความรู้ดิจิทัลเพ่ือเป็นฐานสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง” มุ่งเน้นการก าหนดองค์ความรู้และล าดับความส าคัญขององค์ความรู้ที่ควรจัดเก็บเพ่ือ
เป็นฐานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรให้ด ารงกิจการอย่างเข้มแข็งและรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการแปลงองค์ความรู้ให้อยู่ในรูปแบบของ



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๑๑ 

ดิจิทัลเพ่ือให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลองค์ความรู้ ทั้งในเรื่องการจัดเก็บ เผยแพร่ และเข้าถึงองค์
ความรู้ ท าได้ผ่านช่องทางดิจิทัล ที่มีความพร้อมและท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและน าองค์ความรู้ที่
จัดเก็บอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มไปใช้ประโยชน์ ในการเพ่ิมทักษะบุคลากรและสร้างนวัตกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงและรับรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

แผนงานและโครงการที่มารองรับและตอบสนองต่อเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์การสร้าง
คลังความรู้ดิจิทัลเพ่ือเป็นฐานสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกอบด้วย ๑ แผนงาน และโครงการในการขับเคลื่อนแผนงาน จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 

 
แผนงานที่ ๑.๑: พัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อเป็นฐานส าหรับสร้างนวัตกรรม 

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

 
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 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้อมูลองค์ความรู้ที่ กปภ. ควรจัดเก็บเพื่อเป็นฐานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ

องค์กร 
 ผู้รับผิดชอบหลัก:  

 คณะ KM-RDI 
 ส านักวิทยาการ 



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๑๒ 

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย: 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

แผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. (PWA Knowledge & Technology mapping) 
ที่สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กร 

๑ แผน 

 
 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. ส ารวจ Competency และ ความสามารพิเศษขององค์กรเพื่อ
น ามาวิเคราะห์ข้อมลูองคค์วามรู้และเทคโนโลยสี 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 

    

งบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท)  ๑.๐๐   
 

๑.๑.๒ โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล (KM PWA) 

 วัตถุประสงค์:  
๑. เพ่ือรวบรวมความรู้จากแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอกตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ในแผนที่

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

เผยแพร่องค์ความรู้ขององค์กรที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. (PWA 
Knowledge & Technology mapping) ซึ่งถูกรวบรวมไว้ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระบบ KM PWA) ส าหรับจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบ
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

 ผู้รับผิดชอบหลัก:  
 ส านักวิทยาการ  
 กปภ. เขต 
 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๑๓ 

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย: 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

สัดส่วนความรู้ทีร่วบรวมไดต้ามขอบเขตที่ก าหนดไว้ในแผนที่ความรู้และเทคโนโลยขีอง กปภ. 
(PWA Knowledge & Technology mapping) และอยู่ในรูปแบบของดจิิทัล  แพลตฟอร์ม 

ร้อยละ ๖๐ 

ระบบคลังความรู้ดิจิทลั (KM PWA) ที่ไดร้ับการพฒันา ๑ ระบบ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ร้อยละ ๘๐ 

 
 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

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

    

๒. พัฒนาระบบ KM PWA ให้เป็นคลงัความรู้ดิจิทลัเพื่อจัดเกบ็และ
เผยแพร่ข้อมลูความรู้ขององค์กร โดยแบ่งตามประเภทความรู้ 
ระดับการเข้าถึง ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว สืบค้นได้ง่าย และ
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมลูของ กปภ. เขตหรือสาขาได ้

    

๓. กลั่นกรองความถูกต้องขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่รวบรวมไว้  

    

๔. แปลงข้อมูลสารสนเทศท่ีผ่านการกลั่นกรองแล้วให้อยู่ในรูปแบบ
ของดิจิทัลแพลตฟอรม์เพื่อจัดเก็บและเผยแพรผ่่านระบบ KM 
PWA ที่พัฒนา 

    

๕. อบรมและเผยแพร่การใช้ระบบ KM PWA และส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้ 

    

๖. ทบทวนและพัฒนาแนวทางการถอดเก็บและรวบรวมความรู้ให้
สอดคล้องกับแผนท่ีความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. (PWA 
Knowledge & Technology mapping) เป็นประจ าทุกปีเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    

งบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท)  ๕.๐๐  

 

๓.๒ แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒: บูรณาการองค์ความรู้เพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 

 “ยุทธศาสตร์บูรณาการองค์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า” มุ่งเน้นการบูรณา
การองค์ความรู้ที่จัดเก็บอยู่ในคลังความรู้ เพ่ือไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับหนุนเสริมการ
ขับเคลื่อน กปภ. ให้เกิดความยั่งยืนด้านบริหารจัดการน้ า (Smart Water Management) ยกระดับ
คุณภาพบริการให้ตอบสนองตามแนวทาง PWA ๔.๐  และผลักดันให้เกิดการน านวัตกรรมไปใช้และ
ขยายผลในระดับพ้ืนที่ให้ทั่วถึงทั้งประเทศ พร้อมกับสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่ เพ่ือให้
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นนั้นสามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์  



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๑๔ 

  แผนงานและโครงการที่มารองรับและตอบสนองต่อเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์บูรณาการ
องค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เกิดคุณค่าต่อองค์กร สังคม และประเทศ ประกอบด้วย ๒ แผนงาน 
และโครงการในการขับเคลื่อนแผนงาน จ านวน ๔ โครงการ ดังนี้ 
 
แผนงานที่ ๒.๑: พัฒนาแนวทางการประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการ
ขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 “แผนงานพัฒนาแนวทางการประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการ
ขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรม” มุ่งเน้นในการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเป็นไป
ได้ทางเทคนิคและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสม
กับบริบทของ กปภ. เพ่ือเป็นกรอบในการคัดเลือกนวัตกรรมที่จะพัฒนาเพ่ือไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมส าหรับหนุนเสริมการขับเคลื่อน กปภ. อย่างมีหลักการและเกิดการใช้งบประมาณได้อย่าง
คุ้มค่าที่สุด 

ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้ 
 โครงการ ๒.๑.๑: โครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิค

และเศรษฐศาสตร์ในการขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรม 
โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ประมาณการงบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ

ดังนี้ 
 
๒.๑.๑ โครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ใน

การขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรม 

 วัตถุประสงค์:  
๑. เพ่ือให้ได้แนวทางการประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ในการขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรม 
๒. เพ่ือให้ได้แนวทางการจัดท าข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรม

ที่จะน ามาขยายผลใช้ในองค์กร 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ในการขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของ 
กปภ. 

 ผู้รับผิดชอบหลัก:  
 คณะ KM-RDI 
 สายงานแผนยุทธศาสตร์ 
 ส านักวิทยาการ 

 
 
 
 



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๑๕ 

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย: 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการขยายผล
องค์ความรู้และนวัตกรรม 

 ๑ เล่ม 

 
 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมลูหลักเกณฑ์การประเมินความคุ้มคา่
และพิจารณาโครงการวจิัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมของ
หน่วยงานท่ีเป็น Best practice 

    

๒. ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินความเป็นไปได้ทาง
เทคนิคและความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ในการขยายผลองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกบับริบทของ กปภ. 

    

๓. น าเสนอใหค้ณะท างานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาน าหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัต ิ

    

๔. อบรมและเผยแพร่วิธีการใช้หลักเกณฑ์ให้ผู้ที่เกีย่วข้องรับทราบ
และน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัต ิ

    

๕. ก าหนดรอบการทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

    

งบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท)  ๐.๑๐   
 

แผนงานที่ ๒.๒: ขับเคลื่อนการบูรณการองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 

  “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 

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 
 



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๑๖ 

โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ประมาณการงบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับของแต่
ละโครงการดังนี ้

๒.๒.๑ โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตส่งจ่ายน้ าประปาเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart 
Water Management (SWM) 
 วัตถุประสงค์:  

๑. เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการผลิตส่งจ่ายน้ าประปา เพ่ือมุ่งสู่การ
เป็น Smart Water Management (SWM) จากการบูรณาการองค์ความรู้ 

๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตส่งจ่ายน้ าประปา 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 แนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตส่งจ่ายน้ าประปา เพ่ือมุ่งสู่
การเป็น Smart Water Management (SWM) ที่ผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ 

 ผู้รับผิดชอบหลัก:  
 คณะ KM-RDI 
 สายงานวิชาการ 
 คณะท างานที่เก่ียวข้อง 
 ส านักวิทยาการ 

 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย: 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

แผนการบรูณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพการผลติส่งจ่ายน้ าประปา เพื่อ
มุ่งสู่การเป็น Smart Water Management (SWM) 

๑ แผนงาน 

 

 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
๑. วิเคราะหป์ัญหา และแนวทางการพัฒนากระบวนการด้าน

การผลิตส่งจ่ายน้ าประปา ตามแนวทางของ Smart Water 
Management (SWM) 

    

๒. รวบรวมองค์ความรู้จากจากคลังขอ้มูลในระบบ KM PWA 
ร่วมกบัศึกษาข้อมลูจาก best practice และน าองคค์วามรู้ที่
ไดม้าวเิคราะห์และบูรณาการเข้าดว้ยกันเพื่อก าหนดแนว
ทางการสร้างต้นแบบนวัตกรรมและการขยายผลเพื่อพัฒนา
กระบวนการด้านการผลติส่งจ่ายน้ าประปาตามแนวทางของ 
Smart Water Management (SWM) 

    

๓. ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ในการ
พัฒนานวัตกรรมโดยใช้หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินที่
ก าหนดไว ้

 

    



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๑๗ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๔. จัดท าแผนการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางการ
สร้างนวัตกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพการผลติส่งจ่ายน้ าประปา 
เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Water Management (SWM)  

    

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

    

งบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท)  ๐.๒๐   
 

๒.๒.๒ โครงการขับเคลื่อน PWA ๔.๐ ด้วยนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพการให้บริการ 

 วัตถุประสงค์:  
๑. เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการจาก

การบูณาการองค์ความรู้ เพ่ือให้ กปภ. ก้าวสู่การเป็น PWA ๔.๐ 
๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการ 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 แนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้ กปภ. ก้าวสู่

การเป็น PWA ๔.๐ ที่ผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทาง
เศรษฐศาสตร์ 

 ผู้รับผิดชอบหลัก:  
 คณะ KM-RDI 
 คณะท างานที่เก่ียวข้อง 
 ส านักวิทยาการ 

 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย: 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

แผนการบรูณาการองคค์วามรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมทีย่กระดับคณุภาพการให้บริการเพื่อให้ 
กปภ. ก้าวสู่การเป็น PWA ๔.๐ 

๑ แผนงาน 

 
 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. วิเคราะหป์ัญหา และแนวทางการยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการที่สามารถตอบสนองแนวทาง PWA ๔.๐ 

    

๒. รวบรวมองค์ความรู้จากจากคลังขอ้มูลในระบบ KM PWA 
ร่วมกบัศึกษาข้อมลูจาก best practice และน าองคค์วามรู้ที่
ไดม้าวเิคราะห์และบูรณาการเข้าดว้ยกันเพื่อก าหนดแนว
ทางการสร้างต้นแบบนวัตกรรมและการขยายผลเพื่อ

    



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๑๘ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ยกระดับคณุภาพการใหบ้รกิารเพื่อให้ กปภ. ก้าวสู่การเป็น 
PWA ๔.๐ 

๓. ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ใน
การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ที่ก าหนดไว ้

    

๔. จัดท าแผนการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางการ
สร้างนวัตกรรมทีย่กระดับคณุภาพการให้บริการเพื่อให้ 
กปภ. ก้าวสู่การเป็น PWA ๔.๐ 

    

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

    

งบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท)  ๐.๒๐   
 

๒.๒.๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่สู่เชิงพาณิชย์ 
 วัตถุประสงค์:  

๑. เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่เชิงพาณิชย์จาก
การบูรณาการองค์ความรู้ 

๒. เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างรายได้ให้องค์กร 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่เชิงพาณิชย์ที่ผ่านการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ 

 ผู้รับผิดชอบหลัก:  
 คณะ KM-RDI 
 คณะท างานที่เก่ียวข้อง 
 สายงานแผนและยุทธศาสตร์ 
 ส านักวิทยาการ 

 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย: 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
แผนการบรูณาการองค์ความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหมสู่่เชิงพาณิชย ์ ๑ แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๑๙ 

 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท) 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
๑. วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อ

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างรายได้ให้ กปภ. 
    

๒. รวบรวมองค์ความรู้จากคลังข้อมูลในระบบ KM PWA 
ร่วมกบัศึกษาข้อมลูจาก best practice และน าองคค์วามรู้ที่
ไดม้าวเิคราะห์และบูรณาการเข้าดว้ยกันเพื่อก าหนดแนว
ทางการสร้างต้นแบบนวัตกรรมและการขยายผลเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหมสู่่เชิงพาณิชย ์

    

๓. ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ใน
การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่
ก าหนดไว ้

    

๔. จัดท าแผนการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่สู่เชิงพาณิชย ์

    

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

    

งบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท)  ๐.๒๐   
 
 
๓.๓ แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓: พัฒนาบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ

เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  
 “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 
  แผนงานและโครงการที่มารองรับและตอบสนองต่อเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์พัฒนา
บุคลากรและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยแผนงานหลัก 
๒ แผนงาน และโครงการในการขับเคลื่อนแผนงาน จ านวน ๕ โครงการ ดังนี้ 
 



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๒๐ 

แผนงานที่ ๓.๑: ปลูกฝังความรู้และสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 “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 
ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้ 
 โครงการ ๓.๑.๑: โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
 โครงการ ๓.๑.๒: โครงการเสริมสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 โครงการ ๓.๑.๓: โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยกระดับความรู้และ

สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
 

โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ประมาณการงบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับของแต่
ละโครงการดังนี ้
 
๓.๑.๑ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

องค์กร 

 วัตถุประสงค์:  
๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ และทักษะด้านนวัตกรรมที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และทิศทางขององค์กร  อาทิ ทักษะการสร้างสรรค์
นวัตกรรม คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้เฉพาะด้าน การจัดการสมัยใหม่  

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ และทิศทางขององค์กร 
 เกิดนวัตกรรมกระบวนการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานที่ส าคัญของ กปภ. 

 ผู้รับผิดชอบหลัก:  
 คณะ KM-RDI 
 ส านักวิทยาการ 
 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๒๑ 

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย: 

 
 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. วิเคราะห์ ทบทวน และก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร 
(เนื้อหา หลักสตูร วิธีการ เครื่องมอื) เพื่อเพิ่มทักษะ
ความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
กระบวนงานท่ีส 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 ้ 

    

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 

    

งบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท)  ๐.๕๐   
 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา (เนื้อหา หลักสตูร วิธีการ เครื่องมือ) เพื่อเพ่ิมทักษะความรู้และทักษะด้าน
นวัตกรรม 

๑ แผนงาน 

สัดส่วนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
ทิศทางขององค์กร 

ร้อยละ ๒๐ 

โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนงานท่ีส าคัญของ กปภ. (๑๑ กระบวนงาน ที่จัดกลุ่ม
ตามระบบ SEPA)   

๑๑ กระบวนงาน 

คุณค่าที่เกิดจากนวัตกรรมกระบวนงาน  
(วัดจากประสิทธิภาพของกระบวนการที่ดีขึ้น) 

ร้อยละ ๑๐ 

ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จากโครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนงาน ๑๑ องค์ความรู ้



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๒๒ 

๓.๑.๒ โครงการเสริมสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 วัตถุประสงค์:  
๑. เพ่ือสร้างช่องทางและกิจกรรมในการเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูล ด้านการวิจัย 

พัฒนา และสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร กปภ. ในรูปแบบต่างๆ 
๒. เพ่ือเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักในเรื่องการจัดการความรู้และการสร้าง

นวัตกรรม และกระตุ้นให้บุคลากรมีค่านิยมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 จ านวนช่องทางและกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นใน

องค์กร 
 ผู้รับผิดชอบหลัก:  

 คณะ KM 
 ส านักวิทยาการ 
 ส านักสื่อสารองค์กร 

 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย: 

 ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย 

จ านวนช่องทางและกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ๓ ช่องทาง 
สัดส่วนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๓๐ 
ความตระหนักในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ระดับคะแนน ๔ 

(เต็ม ๕ คะแนน) 
ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จากกิจกรรมและช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ องค์ความรู ้

 
 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. ออกแบบช่องทาง/กิจกรรมและแนวการสรา้งความ
ตระหนักในเรื่องการจัดการความรูแ้ละการสรา้ง
นวัตกรรม โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้วยสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ผ่านการสร้าง
เครือข่าย (Social Network) ให้เกิดเป็นสังคม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

    

๒. ตั้งระบบ Admin เพื่อบริหารจดัการข้อมูลที่แลกเปลีย่น
ในเครือข่ายหรือช่องทางที่ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบ 

    

๓. ประชาสมัพันธ์ และเชิญชวนให้บคุลากรเข้ามามสี่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ผา่นช่องทางต่างๆที่ก าหนดไว ้

    

๔. ส ารวจทัศนคติด้านการรับรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

    



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๒๓ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

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

    

๖. ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อน ามาทบทวนและปรับปรุง
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

    

งบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท)  ๒.๐๐   
 
๓.๑.๓ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับความรู้และสนับสนุนการสร้าง

นวัตกรรม 

 วัตถุประสงค์:  
๑. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างองค์กรและพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้และ

สร้างนวัตกรรม 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ
องค์กรให้ดีขึ้น 

 ผู้รับผิดชอบหลัก:  
 คณะ RDI 
 คณะ KM 
 ส านักวิทยาการ 

 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย: 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนโครงการความร่วมมือหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้
และสร้างนวัตกรรม 

๑ โครงการ 

ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ ร้อยละ ๘๐ 
ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จากโครงการความร่วมมือ ๑ องค์ความรู ้

 
 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. วิเคราะหศ์ักยภาพหน่วยงานเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการ
จัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม 

    

๒. จัดท าแผนงานโครงการน าร่องเพื่อแลกเปลีย่นความรู้ และ
พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน 

    

๓. ด าเนินโครงการตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้     
๔. สรุป ตดิตาม ประเมินผลผลการด าเนินงาน เพื่อน ามา

ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
    



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๒๔ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

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

    

๖. ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อน ามาทบทวนและปรับปรุง
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

    

งบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท)  ๐.๔๐   
 
แผนงานที่ ๓.๒: สร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม 
 “แผนงานสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม” มุ่งเน้นการสร้าง
ระเบียบและโอกาสเพ่ือสนับสนุนในการได้แสดงออกซึ่งผลงานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ
สนับสนุนและผลักดันให้ผลงานด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมของ กปภ. เป็นที่ประจักษ์และได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล และสร้างแรงจูงใจผ่านการสร้างเส้นทางอาชีพส าหรับรองรับบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้ 
 โครงการ ๓.๒.๑: โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสร้างผลงาน

นวัตกรรม 
 โครงการ ๓.๒.๒: โครงการสร้างเส้นทางอาชีพส าหรับบุคลากรผู้มีความรู้และ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

๓.๒.๑ โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสร้างผลงานนวัตกรรม 
 วัตถุประสงค์:  

๑. เพ่ือให้ กปภ. มีกฎระเบียบและข้อบังคับในการด าเนินงานด้านวิจัยพัฒนา นวัตกรรม 
การสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ และด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

๒. เพ่ือสร้างแรงจูงใจและช่องทางให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางความคิด
และผลงานนวัตกรรม 

๓. เพ่ือผลักดันให้ผลงานองค์ความรู้และนวัตกรรรมของ กปภ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและระดับสากล 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากร กปภ. ได้แสดงศักยภาพทางความคิดและการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล 
 ผู้รับผิดชอบหลัก:  

 ฝ่ายกฎหมาย 
 คณะท างานปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบและค าสั่ง กปภ. 
 คณะท างานร่างระเบียบ ว่าด้วยการให้ทุนวิจัยของ กปภ. 
 คณะ RDI 
 ส านักวิทยาการ 
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๒๕ 

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย: 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ประกาศใช้กฎระเบียบในการด าเนินงานด้านวิจัยพัฒนา นวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ 
ผลงานวิชาการ และด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการอนุมัติ 

๑ ระเบียบ 

เวทีการประกวดความคิดสร้างสรรค์และผลงานนวัตกรรม ๑ ครั้ง 
รางวัลด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ ๑ รางวัล 

 
 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

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

    

๒. น าเสนอ (ร่าง)  กฎระเบียบฯ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ     

๑. จัดท าปฏิทินการประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมต่างๆทั้งเวทีภายในและภายนอกองค์กร 

    

๒. ก าหนดแผนงานกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสรา้งองค์
ความรู้และผลิตผลงานนวัตกรรมต่างๆ และก าหนดรปูแบบ
การให้รางวัลทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน อาทิ 
การให้เงินรางวัล หรือการเชิดชูเกยีรติในรูปแบบต่างๆ 

    

๓. ผลักดันผลงานเพื่อเข้าประกวดนวตักรรมในองค์กร, ในเวที
ระดับประเทศ, และระดับสากลตามปฏิทินที่ได้จัดท าไว้ 

    

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

    

๕. สรุป ตดิตาม ประเมินผลผลการด าเนินงาน เพื่อน ามา
ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

    

งบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท)  ๒.๐๐   
 
๓.๒.๒ โครงการสร้างเส้นทางอาชีพส าหรับบุคลากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 วัตถุประสงค์:  
๑. เพ่ือสร้างเส้นทางอาชีพส าหรับบุคลากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

จ าแนกตามระบบงานที่ส าคัญขององค์กร 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 บุคลากรมีแรงจูงใจในการเพ่ิมทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้มีโอกาส
เติบโตตามเส้นทางอาชีพสายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 ผู้รับผิดชอบหลัก:  
 ฝ่ายวางแผนและประเมินผลทรัพยากรบุคคล 
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๒๖ 

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย: 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

แผนพัฒนาการสร้างผูเ้ชี่ยวชาญและเส้นทางอาชีพ (ต าแหน่งงาน) ส าหรับบุคลากรผู้มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ไดร้ับการอนุมตั ิ

๑ แผน 

 

 กิจกรรมและงบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. จัดท าแผนพัฒนาการสรา้งผู้เชี่ยวชาญและเส้นทางอาชีพ 
(ต าแหน่งงาน) ส าหรับรองรบับุคลากรผู้มคีวามรู้และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 

    

๒. น าเสนอแผนพัฒนาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ     
๓. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณสมบัตติามแผนพัฒนาที่

ก าหนด 
    

๔. ติดตามและประเมินผลการขับเคลือ่นแผนพัฒนาท่ีก าหนดไว้     
งบประมาณคาดการณ์ (ล้านบาท)  ๐.๑๐   

 
 
๔. สรุปแผนงาน/โครงการภายใต้การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ

การประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน ภายใต้แผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ได้ก าหนด
แผนงาน/โครงการตาม แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. 
เพ่ือสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการให้ตอบสนองต่อภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญขององค์กร และสอดคล้องกับนโยบาย THAILAND ๔.๐ ของรัฐบาล จ านวนทั้งสิ้น 
๕ แผนงาน ประกอบด้วย ๑๑ โครงการ จ านวนงบประมาณคาดการณ์เพ่ือใช้สนับสนุนแผนงาน/
โครงการ ตลอดระยะเวลาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑๑.๗๐ ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ ๒ 
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๒๗ 

ตารางท่ี ๒ สรุปยุทธศาสตร์-แผนงาน-โครงการภายใต้แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: สร้างคลัง
ความรู้ดจิิทัลเพื่อเป็นฐาน
สร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและ
ก้าวทันการเปลีย่นแปลง 

แผนงานท่ี ๑.๑: พัฒนา
คลังความรูด้ิจิทัลเพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์และ
เป็นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม 

๑.๑.๑: โครงการพัฒนาแผนท่ีความรู้และ
เทคโนโลยีของ กปภ. (PWA Knowledge & 
Technology mapping)  เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตรอ์งค์กร 

๑.๐๐ 

๑.๑.๒: โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล  
(KM PWA)  

๕.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: บูรณาการ
องค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมทีส่ร้างคณุค่า 

แผนงานท่ี ๒.๑: พัฒนา
แนวทางการประเมิน
ความเป็นไปได้ทาง
เทคนิคและทาง
เศรษฐศาสตร์ในการ
ขยายผลองค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

๒.๑.๑: โครงการพัฒนาแนวทางการประเมิน
ความเป็นไปได้ทางเทคนคิและทางเศรษฐศาสตร์
ในการขยายผลองค์ความรู้และนวตักรรม 

๐.๑๐ 

แผนงานท่ี ๒.๒: 
ขับเคลื่อนการบรูณการ
องค์ความรู้สู่การสร้าง
นวัตกรรมทีส่ร้างคณุค่า
ให้องค์กรสร้างนวัตกรรม 

๒.๒.๑: โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการผลติ
ส่งจ่ายน้ าประปาเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Water 
Management (SWM) 

๐.๒๐ 

๒.๒.๒: โครงการขับเคลื่อน PWA ๔.๐ ด้วย
นวัตกรรมทีย่กระดับคณุภาพการให้บริการ 

๐.๒๐ 

๒.๒.๓: โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ใหมสู่่เชิงพาณิชย ์

๐.๒๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: พัฒนา
บุคลากรและสร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

แผนงานท่ี ๓.๑: ปลูกฝัง
ความรู้และสร้าง
บรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้
บุคลากรเกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่าง 
ต่อเนื่อง 

๓.๑.๑: โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์องค์กร 

๐.๕๐ 

๓.๑.๒: โครงการเสรมิสร้างบรรยากาศให้ 
บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๒.๐๐ 

 

๓.๑.๓: โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ยกระดับความรู้และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 

๐.๔๐ 

แผนงานท่ี ๓.๒: สร้าง
แรงจูงใจในการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้
และนวัตกรรม 

๓.๒.๑: โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ
การสร้างผลงานนวัตกรรม 

๒.๐๐ 

๓.๒.๒: โครงการสร้างเส้นทางอาชีพส าหรับ
บุคลากรผู้มีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน 

๐.๑๐ 

รวมงบประมาณ (ล้านบาท/ปี) ๑๑.๗๐ 
 
โดยทั้ง ๑๑ โครงการนั้นถูกออกแบบให้มีกระบวนการเป็นขั้นตอนต่อเนื่องและมีความ

เชื่อมโยงระหว่างโครงการอย่างเป็นระบบ ดังแสดงในรูปที่ ๔ ที่แสดงให้เห็นว่าในแต่ละขั้นตอนของ
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๒๘ 

แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม สามารถขับเคลื่อนผ่านโครงการ
ใดบ้างภายใต้แผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
หมายเหตุ: ตวัเลขในเครื่องหมาย □ หมายถึง ล าดับทีข่องโครงการตามแผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ
การประปาสว่นภูมภิาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ดังแสดงในตารางที่ ๒.) 

 
รูปที่ ๔  ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการภายใต้แผนการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วน

ภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และแนวทางการพัฒนาระบบการจดัการความรู้และการสร้างนวัตกรรม 



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๒๙ 

โดยมีผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ การจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังแสดงในตารางที่ ๓ 
 
ตารางท่ี ๓ ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการตามแผนงาน-โครงการ ภายใต้แผนงานด้านการจัดการ

ความรู้และการสร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

แผนที่ความรู้และเทคโนโลยีของ กปภ. (PWA Knowledge & Technology mapping) 
ที่สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กร 

๑ แผน 

สัดส่วนความรู้ทีร่วบรวมไดต้ามขอบเขตที่ก าหนดไว้ในแผนที่ความรู้และเทคโนโลยขีอง กปภ. 
(PWA Knowledge & Technology mapping) และอยู่ในรูปแบบของดจิิทัล  แพลตฟอร์ม 

ร้อยละ ๖๐ 

ระบบคลังความรู้ดิจิทลั (KM PWA) ที่ไดร้ับการพฒันา ๑ ระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์
ในการขยายผลองค์ความรู้และนวตักรรม 

 ๑ เล่ม 

แผนการบรูณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพการผลติส่งจ่าย
น้ าประปา เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Water Management (SWM) 

๑ แผนงาน 

แผนการบรูณาการองคค์วามรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมทีย่กระดับคณุภาพการให้บริการเพื่อให้ 
กปภ. ก้าวสู่การเป็น PWA ๔.๐ 

๑ แผนงาน 

แผนการบรูณาการองค์ความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหมสู่่เชิงพาณิชย ์ ๑ แผนงาน 
แผนการพัฒนา (เนื้อหา หลักสตูร วิธีการ เครื่องมือ) เพื่อเพ่ิมทักษะความรู้และทักษะด้าน
นวัตกรรม 

๑ แผนงาน 

สัดส่วนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
ทิศทางขององค์กร 

ร้อยละ ๒๐ 

โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนงานท่ีส าคัญของ กปภ. (๑๑ กระบวนงาน ที่จัดกลุ่ม
ตามระบบ SEPA)   

๑๑ กระบวนงาน 

ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จากโครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนงาน ๑๑ องค์ความรู ้
จ านวนช่องทางและกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ๓ ช่องทาง 
ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จากกิจกรรมและช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ องค์ความรู ้
จ านวนโครงการความร่วมมือหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้และสร้าง
นวัตกรรม 

๑ โครงการ 

ข้อมูลความรู้และสารสนเทศท่ีได้จากโครงการความร่วมมือ ๑ องค์ความรู ้
ประกาศใช้ กฎระเบียบในการด าเนินงานด้านวิจัยพัฒนา นวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ 
ผลงานวิชาการ และด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการอนุมัติ 

๑ ระเบียบ 

เวทีการประกวดความคิดสร้างสรรค์และผลงานนวัตกรรม ๑ ครั้ง 
รางวัลด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ ๑ รางวัล 
แผนพัฒนาการสร้างผูเ้ชี่ยวชาญและเส้นทางอาชีพ (ต าแหน่งงาน) ส าหรับบุคลากรผู้มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ไดร้ับการอนุมตั ิ

๑ แผน 

 
 
 
 



 

แผนงานด้านจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

 

๓๐ 

 ส าหรับปัจจัยสู่ความส าเร็จของแผนงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ
การประปาส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการประปาส่วนภูมิภาคให้เป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแเป
ลง” ได้นั้น คือ การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในทุกระดับ  รวมถึงการให้ความส าคัญและความ
ร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมภายในองค์กร และการสนับสนุนให้
เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปลูกฝัง สร้างทักษะ กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  
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