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1

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (Internal and
External Analysis) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนแม่บท
การจัดการความรู้

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis)
1.1.1 จัดลาดับความสาคัญของจุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรับปรุง (OFIs)
จากสรุ ปผลการตรวจประเมิ นระดั บพั ฒนาการการจั ดการความรู้ และวิ เคราะห์ หาจุ ดแข็ ง
(Strengths) และโอกาสในการปรับปรุงการดาเนินงาน (Opportunity for improvements:
OFIs) ทั้ง 6 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดผลการตรวจประเมิน ดังนี้
ด้านที่
จุดแข็ง (Strengths)
โอกาสในการปรับปรุงการดาเนินงาน (Opportunity for
improvements: OFIs)
1. ก า ร น า 1. ผู้บริหารระดับสูง (รองผู้ว่าการ) มีบทบาทใน 1. นอกเหนือจากรองผู้ว่าการสายงานทรัพยากรบุคคล
องค์กร
การก ากั บ ดู แล การด าเนิ น งานด้ า นการ
และระดับผู้ ช่วยผู้ ว่ าการสายงานทรัพยากรบุคคล
จั ดการความรู้ และมี ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ าการเป็ นผู้
แล้ว ไม่พบว่า ผู้บริหารระดับสูงสุด ผู้บริหารระดับสูง
ขั บ เคลื่ อ น และรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการ
ระดับรองผู้ว่าการ มีส่วนร่วมอย่างไรในการกาหนด
ด าเนิ น งานระบบการจั ดการความรู้ ของ
กลยุทธ์ สื่อสาร สนับสนุน หรือขับเคลื่อน KM ของ
กฟภ.
กฟภ. และสายงาน
2. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ก าหนดกลไกในการ 2. บทบาทหน้ า ที่ ใ นการประเมิ น และติ ด ตามการ
ขับเคลื่อน KM ของ กฟภ. โดยในระดับสาย
ดาเนินงานด้าน KM ของ กฟภ. เป็นหน้าที่หนึ่งของ
งาน/ภาค จะมี ผู้ บริ หารเป็ นหั วหน้ า
แผนกการจัดการความรู้ กองพัฒนาบุคลากร ฝ่าย
คณะกรรมการขับเคลื่ อน และมีที มงานใน
พัฒนาทรั พยากรบุ คคล ซึ่ งอาจท าให้ การติ ดตาม
การขับเคลื่อนที่เป็นตัวแทนจากทุกส่วนงาน
เกิ ด ขึ้ น ได้ ไ ม่ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ (Lack of Power of
ระดั บ กอง ของทุ กสายงาน ซึ่ ง เป็ นกลไก
Enforcement) ควรมี การประเมิ นและติ ดตาม ใช้
สาคัญที่ช่วยให้ การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมี
กลไกผ่านการทาหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของแต่
ระบบ
ละสายงาน และสรุ ปรายงานต่ อ ผู้ ว่ า การ กฟภ.
เพื่ อช่ วยให้ มี การปฏิ บั ติ อย่ างจริ งจั งทั่ วถึ งมากขึ้ น
และสามารถนาข้อมูลป้อนกลับจากการประเมินและ
ติดตามมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบ KM ของ
กฟภ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. แม้ ว่ า กฟภ. จะมี การก าหนดค่ านิ ยมองค์ กรและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แต่ยัง
ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหาร
ระดับสูงมีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการขับเคลื่อนการ
จัดการความรู้ของ กฟภ. (KM Role model)
Copyright © All rights reserved, TRIS Corp. 2019
Copyright © All rights reserved, TRIS Corp. 2019

1

แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้านที่

จุดแข็ง (Strengths)

2. การวางแผน 1. เริ่มมีการวางแผนระยะยาว ในบางสายงาน /
แ ล ะ เขต และแผนการดาเนินงานประจาปี ด้าน
ทรั พยากร KM และมีการกาหนดตัวชี้วัดของแผนการ
สนับสนุน
ดาเนินงานประจาปี
2. มีระบบในการจั ดสรรทรัพยากรทางการเงิน
ให้ กั บ แผนงาน KM เพื่ อ ด าเนิ น งานตาม
แผนการดาเนินงานประจาปีด้านการจัดการ
ความรู้
3. มี ระบบการติ ดตามผลการด าเนิ นงานตาม
แผนการด าเนิ นงานที่ สอดคล้ องตาม
ยุทธศาสตร์ องค์กร โดยสายงานยุทธศาสตร์
จะติ ดตามผลการด าเนิ นงาน ทั้ งนี้ เป็ นการ
ติดตามผลการดาเนินงานหลั กตามกิจกรรม
และตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนดเที ย บกั บ แผนการ
ด าเนิ นงานประจ าปี ซึ่ งแผนงานด้ าน KM
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะมี ก ารติ ด ตามผลการ
ดาเนินงาน
4. มี ร ะบบในการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน KM
(KMS)

โอกาสในการปรับปรุงการดาเนินงาน (Opportunity for
improvements: OFIs)
1. ยังไม่มีความชัดเจนในการทาแผนงานด้านการจัดการ
ความรู้ที่เป็นระยะยาว ทั้งนี้ ในการจัดทาแผนแม่บท
การจั ด การความรู้ นั้ น ควรมี การก าหนดกลยุ ทธ์
เป้าหมาย KM ที่ชัดเจนที่จะตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
ต าแหน่ ง ทางยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ และ
ยุทธศาสตร์องค์กรได้
2. แม้ ว่ า จะมี ก ารด าเนิ น งานตามแผนงาน KM แต่
เนื่องจากแผนงาน KM เป็นกิจกรรมระยะสั้น ที่เน้น
กิจกรรมและการอบรม ซึ่งการดาเนินงาน KM ตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนด เป็นเพียงจานวนองค์ความรู้ที่เข้าสู่
ระบบ แต่ ยั ง ไม่ ป รากฎแผนงาน KM ที่ ส ะท้ อ น
กระบวนการการจัดการความรู้ ซึ่งการดาเนินงานใน
ลักษณะดังกล่าวแม้จะเป็นส่วนหนึ่งของ KM แต่ไม่
สะท้อนถึงความยั่งยืนของการทา KM ของ กฟภ. ซึ่ง
กฟภ. ควรต้องวิ เคราะห์และกาหนดกลยุทธ์ ในการ
ถ่ ายโอนอ านาจหน้ าที่ บางส่ ว น (Decentralized)
หรืออาจจะเป็ นการก าหนดกลยุ ทธ์ ในการผลั กดั น
และ Enforce ให้แต่ละภูมิภาคแบ่งปันแนวทางการ
ดาเนินงานร่วมกัน ซึ่งจะขึ้นกับบริบท แต่ละภูมิภาค
ทั้งนี้เพื่อให้มีการออกแบบ จัดการให้เหมาะกับบริบท
3. ยังขาดการพัฒนาระบบการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนการดาเนินงานด้าน KM โดยตรง รวมทั้ง
การติ ด ตามผลลั พ ธ์ จ ากการด าเนิ น งาน KM ที่
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งในการติดตาม
ผลการดาเนินงานควรติดตามทั้งผลการดาเนินงาน
หลั กตามกิ จกรรมและตั วชี้ วั ดที่ ก าหนดเที ยบกั บ
แผนการดาเนินงานประจาปี
4. แม้ว่าจะมีการพัฒนาระบบ KMS แต่ระบบดังกล่าว
เป็นการพัฒนาและดูแล โดยหน่วยงานในระดับเขต
ทาให้ระบบขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไม่
รองรับการดาเนินงานในส่วนของกระบวนการจัดการ
ความรู้ เช่น การติดตามผล การแลกเปลี่ ยนที่เป็ น
ลั ก ษณะสองทาง ซึ่ ง ควรมี ก ารทบทวนและให้
ความสาคัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุน KM ในภาพขององค์กร และควรเป็น
การพัฒนาร่วมกันกับสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ด้านที่

3. บุคลากร

จุดแข็ง (Strengths)

1. มีการสื่ อสารเรื่องการจัดการความรู้ ให้กับ
พนั กงานใหม่ผ่ านการปฐมนิเทศ และกลุ่ ม
คณะทางาน KM ผ่านการประเมินผล KMA
ประจาปี
2. มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการให้บุคลากร
เข้ ามามีส่ วนร่ วมที่ เอื้อต่อการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ เช่น KM Day การใช้ระบบ KMS
เป็นต้น
3. มีการกาหนดคณะทางานจัดการความรู้ของ
แต่ละสายงานทั้งสายงานส่วนกลางและภาค
รวมทั้งระดับเขต โดยมีหน้าที่และบทบาท
ชัดเจน ซึ่งทาให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการความรู้

โอกาสในการปรับปรุงการดาเนินงาน (Opportunity for
improvements: OFIs)
เพื่ อ ให้ ร ะบบมี ค วามทั น กาล และรองรั บ การ
ด าเนิ นงานในรู ป แบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล รวมทั้ ง
สอดคล้ องตามแนวทางการมุ่ งสู่ ก ารเป็ น Digital
Utility ขององค์กร
1. แม้จะมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
ถึงแผนงานและเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ KM
อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจถึงความสาคัญ ประโยชน์และ
เป้าหมายของ KM ยังจากัดในเฉพาะบุคคลบางกลุ่ม
เท่านั้น เช่น KM Team เป็นต้น
2. กฟภ. ยั งไม่ มี ระบบในการสร้ างแรงจู งในด้ านการ
จัดการความรู้
3. ถึ งแม้ ว่ า กฟภ. จะมี การก าหนดพฤติ กรรมที่ พึ ง
ประสงค์ตามค่านิยม ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม
แต่ยังไม่มีการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และไม่
สามารถเชื่ อ มโยงได้ ว่ า พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์
ดั ง กล่ า วจะน าไปสู่ วั ฒ นธรรมแห่ ง การเรี ย นรู้ ไ ด้
อย่างไร
4. ถึ ง แม้ ว่ า กฟภ. จะมี ก ารประเมิ น ระดั บ KMA
ประจาปี แต่ยังขาดแนวทางในการนาผลการสารวจ
ไปปรั บ ปรุ ง เพื่ อสร้ า งประสิ ท ธิ ผ ล ในการสร้ า ง
วัฒนธรรม/องค์กรแห่งความรู้ โดยวัตถุประสงค์การ
สารวจและการน าไปใช้ประโยชน์ยังไม่เป็นที่เข้าใจ
กับหน่วยงาน/คนอื่นในองค์กร รวมทั้งการส่งเสริม
การเป็ นองค์ กรแห่ ง ความรู้ ยั งอยู่ แค่ ห น่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ KM หลัก
5. แม้ว่า กฟภ. จะมีการจัดเก็บองค์ความรู้ผ่านช่องทาง
ต่างๆ แต่ยังไม่สามารถแสดงได้ถึงการนาองค์ความรู้
ที่ได้จากการจั ดเก็ บไปใช้/ต่ อยอด ขยายผลในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ /ประสิทธิผลการ
ทางาน
6. การพัฒนาบุคลากรในเรื่อง KM ยังไม่เป็นระบบที่
ชั ด เจน การให้ ค วามรู้ ห รื อ การฝึ ก อบรมแก่
คณะทางาน KM และบุคลากรอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรให้ มี ความสอดคล้ องกั บแผนงาน หรื อความ
ต้องการของ กฟภ. เพื่อให้ มั่นใจว่าบุคลากรจะมี
ความรู้หรือทักษะที่จาเป็นในการทา KM ตามหน้าที่
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แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้านที่

จุดแข็ง (Strengths)

4. กระบวนการ 1. มีการถอดองค์ ความรู้ จากผู้ เชี่ ยวชาญ และ
จั ด ก า ร การส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ ผ่าน
ความรู้
การทา OPL OPK OPA เพื่อรวบรวมเข้า
ระบบ KMS เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้
ต่างๆ จากบุคลากรของ กฟภ. ส่งเสริมให้การ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ธุรกิจขององค์กร
2. เริ่มมีการแปลงข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้ามา
เป็นความรู้ และใช้ในการปรับปรุงแนวทางใน
การปฏิบั ติงาน นอกจากนี้ เริ่มมีแนวทางใน
การแต่งตั้งผู้ เชี่ยวชาญ (GURUs) เพื่อให้
ค าแนะน าและแลกเปลี่ ยนความรู้ ระหว่ าง
บุคลากร
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management
System: KMS) ในการเป็นช่องทางให้
บุ คลากรได้ พั ฒ นาตนเองและแลกเปลี่ ยน
ความรู้ภายในองค์กร

5. กระบวนการ 1. มี การก าหนดกระบวนการที่ ส าคั ญ และ
ปฏิบัติงาน
จั ด ท า ผั ง ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ร ะ บ บ ง า น
(Enterprise Work System Architecture:
EA) โดยนาความรู้ จากความต้องการ/ความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ
มาก าหนดข้ อก าหนดที่ ส าคั ญ ( Key
requirements) และตัวชี้วัดที่สาคั ญของ

โอกาสในการปรับปรุงการดาเนินงาน (Opportunity for
improvements: OFIs)
ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การอบรมทักษะในการท า
CoPs แก่ สมาชิก CoPs หรือ อบรมการทา AAR แก่
ผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น
1. แม้ จะมีการก าหนด Theme ในการน าเข้ าองค์
ความรู้ในระบบ KMS ในแต่ละปี แต่กฟภ. ควรมีการ
จั ดหมวดหมู่ ขององค์ ความรู้ ที่ เป็ นระบบ รวมทั้ ง
จัดทาแผนที่ความรู้ (Knowledge mapping) เพื่อให้
องค์ ค วามรู้ ดั ง กล่ า วสะท้ อ นและสอดคล้ อ งกั บ
ความส าคั ญ ในเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความสามารถหลัก (Core competency)
2. โครงการน าระบบเทคโนโลยี มาสนั บสนุ น
กระบวนการทางานเพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Utility
ของ กฟภ. อยู่ในขั้นเริ่มต้น ดังนั้น การนาความรู้ที่ได้
จากการทาโครงการ/กิจกรรม มาใช้เพื่อการปรับปรุง
หรือเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางาน ยังไม่เห็น
ผลที่ป็นรูปธรรม
3. ไม่พบว่ามีแนวทางและช่องทางที่เป็นระบบในการ
แลกเปลี่ ยนความรู้ การต่ อยอดความรู้ และความ
ร่วมมือระหว่าง กฟภ. กับกลุ่ มผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
ภายนอก เช่น กระทรวงพลังงาน. คู่ค้าหรือคู่ความ
ร่วมมือของ กฟภ. เป็นต้น รวมทั้งการใช้ประโยชน์
จากแหล่ งความรู้ ภ ายนอกเพื่ อประโยชน์ ในการ
ปรับปรุงกระบวนการทางานและการสร้างนวัตกรรม
4. จากการทดสอบระบบจริง รวมถึงข้อมู ลป้อนกลั บ
จากการท าสนทนากลุ่ มกั บบุ คลากรตัวแทนระดั บ
ปฏิบัติการ ได้ข้อมูลที่คล้ายคลึงกันว่า รูปแบบของ
ระบบ KMS ยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ในแง่ ของความรวดเร็ วและความง่ายในการใช้ ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นว่ายังไม่มีประสิทธิผล
1. โครงการน าระบบเทคโนโลยี มาสนั บสนุ น
กระบวนการทางานเพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Utility
และการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ ในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางานของ กฟภ. อยู่ในขั้นเริ่มต้นและ
จากัดอยู่ภายในสานักงานใหญ่ ยังไม่ถูกนาไปขยาย
ผลสู่ หน่วยงานในภูมิ ภาค นอกจากนี้ควรมีการน า
องค์ความรู้ของแต่ละกระบวนการที่สาคัญเป็นส่วน
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แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้านที่

จุดแข็ง (Strengths)

2.

3.

6. ผลลั พธ์ ของ 1.
การจั ด การ
ความรู้

2.

3.

โอกาสในการปรับปรุงการดาเนินงาน (Opportunity for
improvements: OFIs)
หนึ่ ง ของการปรั บ ปรุ ง กระบวนงาน (การใช้
ฐานความรู้)
2. ถึงแม้ว่า กฟภ. จะมีโครงการนาระบบเทคโนโลยีมา
สนั บ สนุ น กระบวนการท างานเพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น
Digital Utility และมีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการ
ปรั บปรุงกระบวนการทางาน แต่ยังไม่มีหลักฐานที่
ชัดเจนถึงการบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้
กับเครื่องมือต่างๆ เช่น การจัดเก็บและการใช้ความรู้
ที่ได้จากการทา BAR/AAR มาเพิ่มประสิทธิภาพหรือ
ปรับปรุงกระบวนการทางาน เป็นต้น
3. ยังไม่พบว่ามีการสร้างความตระหนั ก สื่ อสาร ถ่าย
โอนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจุดที่ต้องควบคุม (Control
points/Critical steps) ในทุกกระบวนการทางานที่
ส าคั ญ ของ กฟภ. ทั้ ง กระบวนการหลั ก และ
กระบวนการสนั บสนุ น (Key and Support
processes)

ระบบงาน (KPIs) เพื่อทาให้ระบบงานใน
ภาพรวมตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้
มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และก าหนดความรู้ ที่
สาคัญของแต่ละกระบวนงานได้
เริ่มโครงการนาระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุน
กระบวนการทางาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การปรับเปลี่ยนการทางานให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ ยนแปลงในยุ คดิ จิ ทั ลและกลยุ ทธ์
องค์กรในการมุ่งสู่ Digital Utility ที่สามารถ
ลดค่ าใช้ จ่ ายจากการน าระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ ซึ่งมีการนาความรู้ที่เกิดขึ้นเป็น
ส่ วนหนึ่ งในการปรั บเปลี่ ยนกระบวนการ
ทางาน
เริ่ มมี การวิ เคราะห์ และก าหนดจุ ดที่ ต้ อง
ควบคุม (Control points/Critical steps)
ในกระบวนการท างานที่ ส าคั ญ ผ่ า น
กระบวนการประเมินความเสี่ยงของสายงาน
มีการกาหนดตัวชี้วัด KM ในระดับสายงาน 1. ไม่ได้แสดงผลลัพธ์สาคัญของการจัดการความรู้ (เชิง
ทุกสายงานและนาเสนอผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
คุ ณ ภาพ) ในหลายเรื่ อ งที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบรรลุ
ดังกล่าว เช่น จานวนความรู้ (OPL OPK
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถไปสู่องค์กร
OPA) ที่นาเข้าระบบ KMS โดยมีผลลัพธ์ที่
แห่งความรู้ (ส่วนใหญ่เป็นผลลัพธ์ในเชิงปริมาณเช่น
ดี กว่ าเป้ าหมาย รวมทั้ งแนวโน้ มจ านวน
จานวนองค์ความรู้ที่ได้ เป็นต้น ) รวมทั้งผลลัพธ์ใน
ความรู้ในระบบ KMS ที่สูงขึ้น เป็นต้น
ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เชื่อมโยงกับค่านิยม
สามารถแสดงผลของการจั ดการความรู้ ที่
การรับรู้ของพนักงานในระดับต่างๆ เกี่ยวกับทิศทาง
เกี่ยวข้องกับบุคลากร ในหลายเรื่องเช่น ผล
เป้าหมายของ KM ผลลัพธ์ของประสิทธิผลการสร้าง
ส ารวจการจั ดการความรู้ในระดับสายงาน
แรงจูงใจโดยผู้บริหาร รวมทั้ งผลลั พธ์ของกิจกรรม
และระดับเขตที่มีแนวโน้มคะแนนดีขึ้นตั้งแต่
ต่างๆ ตามแผน KM เช่น การ capture knowledge
ปี 2559-2561 เป็นต้น
จากผู้ เ ชี่ ย วชาญ การตรวจประเมิ น ระบบ KM
มีการกาหนดตัวชี้วัดในการสร้างนวัตกรรม
การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ KMS เป็นต้น
โดยการนาองค์ความรู้จากระบบ KMS ไป 2. ไม่ได้แสดงผลลัพธ์สาคัญของการนา KM มาใช้การ
พั ฒนาต่ อยอดเพื่ อพั ฒนาเป็ นผลิ ตภั ณฑ์ /
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการหลั ก และกระบวนการ
บริ การจริ ง ซึ่งผลลัพธ์ในการนาไปต่อยอด
ด าเนิ นงาน รวมทั้ งผลลั พธ์ ของประสิ ทธิ ภาพและ
จะเห็นผลลัพธ์ในปี 2562
ประสิทธิผลของระบบ KMS จากมุมมองของผู้ใช้งาน
รวมทั้งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการนาองค์ความรู้
จากภายนอกมาใช้ เช่น การปรับปรุงกระบวนการที่
เกิดจากการไปดูงานองค์กรอื่น เป็นต้น
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แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้านที่

จุดแข็ง (Strengths)

โอกาสในการปรับปรุงการดาเนินงาน (Opportunity for
improvements: OFIs)
3. ไม่ได้แสดงผลลั พธ์ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ KM
ในหลายเรื่ อง เช่ น การพั ฒ นาศั กยภาพของ KM
team และผู้เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมือ KM ตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประสิทธิผลของการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่กระตุ้นพนักงานให้กล้าคิดกล้าทา
ซึ่งสาคัญต่อการเป็นองค์กรแห่งความรู้ เป็นต้น
4. ไม่ได้แสดงผลลัพธ์สาคัญของการปรับปรุงที่เกิดจาก
การนาเครื่องมือ KM และ เครื่องมือการปรับปรุง
กระบวนการมาใช้ เช่ น AAR/ BAR/ SIPOC/
Fishbone analysis/ PDCA และ Lean เป็นต้น

จากจุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรับปรุงการดาเนินงาน (Opportunity for
improvements: OFIs) สามารถสรุปเป็นปัจจัยสาคัญ 3 ด้านประกอบด้ว ย คน (People)
กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) มีรายละเอียดของแต่ละปัจจัยดังนี้
 คน (People)
1) KM Role Model ของผู้บริหาร
2) ความรู้ความเข้าใจความตระหนักเรื่อง KM
3) วัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4) เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม
5) โครงสร้าง/บทบาทของหน่วยงานรับผิดชอบ KM
 กระบวนการ (Process)
6) ทิศทางและเป้าหมายของ KM ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (KM Roadmap)
7) ปรับระบบงานและ กระบวนการทางานที่ใช้ฐานความรู้ ให้ทันกับยุค Digital
8) ส่งเสริมการทางานเป็นทีมในลักษณะข้ามสายงาน (Cross functional) เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายโอนองค์ความรู้
9) การส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ KM (Promote)
 เทคโนโลยี (Technology)
10) ระบบเทคโนโลยี KM ที่ใช้งานและเข้าถึงได้ง่าย (User- friendly)
11) บูรณาการระบบ KMS และ E- learning
12) เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ สามารถจัดลาดับความสาคัญเพื่อให้สามารถจัดทาแผนให้รองรับโอกาสในการปรับปรุง พิจารณาจาก
2 มิติ ได้แก่ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร และความไม่ซับซ้อน/ไม่ยุ่ งยากในการดาเนินงาน หากมี
ผลกระทบสูง และไม่ซับซ้อน จะจัดลาดับเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุง ระดับต้น ที่ต้องนาไปสู่การทาแผนงาน
เพื่อรองรับ และยกระดับการจัดการความรู้ของ กฟภ. ซึ่งมีผลการจัดลาดับความสาคัญดังนี้

1.1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม*
 วิสัยทัศน์ (Vision)
กฟภ.เป็นองค์กรชั้นนาที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน
 ภารกิจ (Mission)
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลู กค้าให้ เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒ นาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 ค่านิยม (Value)
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม
* ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. 2563 – 2567
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แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1.1.3 ยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 – 2567
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค พ.ศ. 2563 – 2567 ได้ มี ก ารปรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผล
ต่อการดาเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้นกรอบแนวทาง และทิศทางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในปี ปั จ จุ บั น จนถึ ง ปี 2567 จึ ง ประกอบด้ ว ย 12 ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ผลั ก ดั น ให้ อ งค์ ก รสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้เป็นอันดับแรกและก้าวไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์เป็นลาดับต่อไป
สาระสาคัญของแผนวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 – 2567 ประกอบด้วย
- วิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) ค่านิยม (Core Value)
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
- ยุทธศาสตร์ (Strategy) และกลยุทธ์ (Tactic)

Copyright © All rights reserved, TRIS Corp. 2019
Copyright © All rights reserved, TRIS Corp. 2019

8

แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ยุทธศาสตร์ (Strategy) และกลยุทธ์
(Tactic)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO1
ดาเนินธุรกิจตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน OC1 วิ เ คราะห์ GAP และแนวทาง
ตามกรอบ SDGs และแนว
การผลั ก ดั น องค์ ก รสู่ ค วาม
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องสากล OECD
ยั่งยืน
และ DJSI
S2 การให้ความสาคัญและตอบสนอง OC2 การวิเคราะห์และกาหนดแนวทาง

ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตอบสนองความต้ อ งการ
ความคาดหวั ง และความ
กังวลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ
S3 มีการจาหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพ OM1 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ

SO2
มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้าน
จาหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยบูรณาการทุกระบบงานด้วย
Digitalization

ในระดับชั้นนาของภูมิภาค

ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของระบบ
จาหน่าย
OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบ

จาหน่าย โดย Smart Grid
S4 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

และสร้างความมั่นคงทางการ
เงิน

สินทรัพย์

S5 ปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รให้ มี OM4 ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร

ความคล่ องตัว สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ โดย
ใช้ประโยชน์จากพันธมิตร

ดาเนินงานให้มีประสิทธิภ าพ
โดยให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ห่ ว งโซ่
อุปทาน
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แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO3
มุ่งเน้นการตอบสนอง
ความต้องการ
ของทุกกลุ่มลูกค้า

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

S6 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ CR1 ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง

ลูกค้า

ผลิ ตภั ณฑ์ และการให้ บริ การ
ของลู ก ค้ า โดยใช้ เ ทคโนโลยี
ดิจิทัล (Customer Service)

S7 การสร้างความสัมพันธ์และรักษา CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ฐานลูกค้า High Value
ในระยะยาว และรั ก ษาฐาน
ลูกค้ารายสาคัญ (CRM)
CR3 สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า
(Customer Experience)
S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุ น NM1 ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์

SO4
การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร
โดยสร้าง Advantaged Portfolio

ในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง
NM2 การผลักดันผลประกอบการและ
การสร้ า ง Brand Image ของ

บริษัทในเครือ
OC3 Change Management
RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

เพื่ อรองรั บการด าเนิ นงานใน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกากับ
การด าเนิ นงานของบริ ษั ทใน
เครือ เพื่อให้เกิด Synergy
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แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

S9 ยกระดั บ การบริ ห ารและ HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์โดย

ศักยภาพของทุนมนุษย์

HR2 พั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ แ ละ

SO5
ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัย
ด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม

ใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการ
พัฒนาระบบงานด้าน HR (HRM)
พั ฒนา ในการเสริ มสร้ างและ
ยกระดับสมรรถนะของบุคลากร
(HRD)

S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความ DT1 พั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า น

สามารถด้ ว ยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology)
เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อน
ถึงประสิทธิภาพของการบริหาร
ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของ
กระบวนการดาเนินงาน

(Digital Transformation)
S11 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย DT2 พั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า น
แ ล ะ มี เ ส ถี ย ร ภ า พ ข อ ง
Cyber Security และการบริหาร
เทคโนโลยีดิจิทัล (Sustainable
จั ด การเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สู่
and Secured Digital Technology)
มาตรฐานสากล
S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรม IP1 พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
องค์กร (Corporate Innovation
กระบวนการด้านนวัตกรรม
System :CIS)
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แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ด าเนิ น การถ่ า ยทอดยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยได้ จั ด ท าเป็ น แผนที่
ยุ ท ธศาสตร์ และ Balanced Scorecard การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง เป็ น เป้ า หมายการด าเนิ น งาน
ใน พ.ศ. 2563-2567 ดังนี้
- การดาเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) มีมุมมอง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเป้าหมาย
(Goal) ด้านลูกค้า (Customer) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning & Growth)
- เกณฑ์วัดผลการดาเนินงานตาม BSC มีจานวน 44 ตัวชีว้ ัด ประกอบด้วย
ด้านเป้าหมาย
2
ตัวชี้วัด
ด้านลูกค้า
8
ตัวชี้วัด
ด้านกระบวนการภายใน 16
ตัวชี้วัด
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 18
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ทั้ง 12 ยุทธศาสตร์ มีความเชื่อมโยงและถ่ายทอดลงสู่แผนแม่บทต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกอบด้วย 60 แผนการดาเนินงานประจาปี 2563
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รายงานผลการดาเนินงานงวดที่ 3
โครงการจัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนที่ยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563-2567
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รายงานผลการดาเนินงานงวดที่ 3
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1.1.4 ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2553 -2563
 สาระสาคัญของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2553 - 2563
ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี พ.ศ. 2553 - 2563
จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ที่สาคัญให้กับ กฟภ. เพื่อขับเคลื่อนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรให้เป็น “ทุนมนุษย์” ที่สามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ภายในปี พ.ศ. 2563 เพื่อตอบสนองต่อทิศทางยุทธศาสตร์ของ
กฟภ. “การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงมีความยั่งยืน และมีมาตรฐานด้านระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค” ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ เพื่อ
เป็นผู้นาในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า โดยการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การบริหารทุนมนุษย์
ในลั ก ษณะเชิ ง กลยุ ท ธ์ ม ากขึ้ น (Strategic HRM) ด้ ว ยการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารคนให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ทาให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรจะมีทั้งคนเก่งและคนดี รวมทั้งให้
ความสาคัญกับการนา Competency เข้ามาเป็นเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และ
ระบบสื บ ทอดต าแหน่ ง ควบคู่ กั บ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของบุ ค ลากร ทั้ ง ด้ า นความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะ (Other Characteristics)
ให้มีความพร้อมต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของ กฟภ. ที่กาลัง
จะเกิดขึ้น
ทั้งนี้ แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี พ.ศ. 2553-2563
กาหนดยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
1. ด้านการวางแผนกาลังคน (Workforce Planning)
1.1 ยุทธศาสตร์ทบทวนกระบวนการทางาน (Review Work Process)
1.2 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงกรอบอัตรากาลังและการวางแผนอัตรากาลังคนเพื่อรองรับการ
ดาเนินธุรกิจในอนาคต (Analyze PEA Future Workforce)
2. ด้านระบบการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection System)
2.1 ยุทธศาสตร์กาหนดมาตรฐานการสรรหาและการคัดเลือก (Develop Recruitment
Process)
3. ด้านการบริหารผลตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ (Compensation, Welfare,
and Benefit Management)
3.1 ยุทธศาสตร์การให้สวัสดิการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดี (Enhance PEA Culture with
Benefit)
3.2 ยุทธศาสตร์การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ (Provide Effective
Competency & Benefit)
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4. ด้านการพัฒนาบุคลากร (HR Development)
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (Develop Competency-based HRD)
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วยการจัดการ
ความรู้ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้บริหารทุกระดับด้านภาวะผู้นาในการบริหารคน
5. ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS- Performance Management System –
Performance Evaluation)
5.1 ยุทธศาสตร์การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงระบบ (Align PMS – Performance
Management System)
6. ด้านการบริหารสายอาชีพและผู้มีความสามารถสูง (Career and Talent Management
– Succession Plan)
6.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสายอาชีพ (Develop Career Development)
7. ด้านการสื่อสารและพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation)
7.1 ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยคานึงถึงความแตกต่างของกลุ่มบุคลากรที่
สาคัญ (HR Diversity Management)
7.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร (Proactive Employee Relations)
8. ด้านสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย์ (HRIS – Human Resource Information
System)
8.1 ยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศงานทรัพยากรมนุษย์
9. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการบริหารจัดการธรรมาภิบาล (Good Governance)
9.1 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เอื้อต่อการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม (CG – Corporate Governance and Transparency)
9.2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายใน
10. ด้านการหารายได้จากงานทรัพยากรมนุษย์
10.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยบ่มเพาะบุคลากรเพื่อทาธุรกิจ (PEA Incubator)
10.2 ยุทธศาสตร์การจัดตั้งสถาบันวิชาการ กฟภ. (PEA Academy)
11. ด้านโครงสร้างงานทรัพยากรมนุษย์
11.1 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงโครงสร้างงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Review HR
Structure)
12. ด้านการสร้างชื่อเสียงให้กับ กฟภ.
12.1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างแบรนด์ กฟภ. (PEA Rebranding) ด้วยงานทรัพยากรมนุษย์
 การวิเ คราะห์แ ละสรุ ปประเด็ น สาคัญของยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการบริ หารทรั พยากร
มนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2553 – 2563
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี พ.ศ. 2553 -2563 ในด้านที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความรู้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ในด้านที่ 4 การพัฒนาบุคลากร (HR
Development) ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ด้วยการจัดการความรู้ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่
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 โครงการบูรณาการจัดการความรู้ของ กฟภ.
 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ตามสายอาชีพ
 โครงการพัฒนาความรู้เพื่อการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
โดยที่มาของโครงการดังกล่าวมาจากนโยบายการบริหารและจัดการ กฟภ. ในยุทธศาสตร์ที่
4 กลยุทธ์ที่ 3 เรื่องส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Enhancing
Human Capital) ซึ่งกาหนดให้ใช้การจัดการความรู้ในการสร้างการเรียนรู้ ก่อให้เกิดนวัตกรรม
ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ จนนาไปสู่การปฏิบัติในการทางานประจาวัน และใช้การ
จั ด การความรู้ เพื่อ สนั บ สนุ นการด าเนิ นงานขององค์ กรให้ มี Productivity สู ง ขึ้ น อีก ทั้ ง
การจั ด การความรู้ เ ป็ น ข้ อ ก าหนดที่ ส าคั ญ ของระบบประเมิ น คุ ณ ภาพรั ฐ วิ ส าหกิ จ (SEPA)
ซึ่งกาหนดไว้ในหมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ที่กาหนดให้ กฟภ. ต้องมีการ
ดาเนินการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ ซึ่งจากการประเมินตามระบบดังกล่าว พบว่าความรู้ใน
ระบบการจัดการความรู้ ของ กฟภ. ยังไม่ถูกนาไปสร้างนวัตกรรมและถูกใช้ในการปรับปรุง
กระบวนงาน นอกจากนี้ จากการประเมินการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ ของ กฟภ. พบว่า
ปัจจุบันยังไม่มีการดาเนินงานครอบคลุมทุกสายงาน และมีการดาเนินงานที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร นอกจากนั้น ในช่วงระยะเวลา 5 ปี กฟภ. จะมีผู้เกษียณอายุงานเป็นจานวนมาก
(ปีละกว่า 1,000 คน) ทาให้ กฟภ. จาเป็นต้องมีระบบการจัดการความรู้ ที่เป็นระบบในการเก็บ
รวบรวมองค์ความรู้ที่สาคัญไว้กับองค์กร
ดังนั้น การกาหนดยุทธศาสตร์และโครงการด้านการจัดการความรู้ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
กฟภ. สามารถบูรณาการระบบการจัดการความรู้ของ กฟภ. เข้ากับกระบวนงานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาระบบ KM ที่สามารถนาองค์ความรู้ที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์และต่อยอด
จนเกิดเป็นนวัตกรรม และพัฒนากระบวนงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันและการทางานบน
พื้นฐานความรู้ และเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ของบุคลากรรองรับกลยุทธ์ Enhancing Human
Capital
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1.1.5 การดาเนินงานโครงการจัดตั้งสถาบันวิชาการ กฟภ. (PEA Academy)
 สาระสาคัญของโครงการจัดตั้งสถาบันวิชาการ กฟภ. (PEA Academy)
กฟภ. ได้ดาเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งและหารายได้จากสถาบันวิชาการ
กฟภ. (PEA Academy) แล้วเสร็จและได้ดาเนิน โครงการจัดตั้งสถาบันวิชาการ กฟภ. (PEA
Academy) ซึ่ ง มี ที่ ม าตามแผนยุ ท ธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2557 - 2566 กฟภ. มุ่ ง เน้ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานให้สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นผู้นาในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้าเป็นองค์กรที่มี
ขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ที่ขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ
จึงเห็นควรให้จัดตั้งสถาบันวิชาการ กฟภ. (PEA Academy) เพื่อผลิตและพัฒนาความพร้อมของ
บุคลากรบนพื้นฐานหลักสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ (Competency Based HRD) ที่ได้รับ
การรับรอง (Qualified Labor) และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่การเพิ่มมูลค่าหรือสร้างรายได้
ในอนาคต
 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของโครงการจัดตั้งสถาบันวิชาการ กฟภ. (PEA Academy)
โครงการจัดตั้งสถาบันวิชาการ กฟภ. (PEA Academy) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากร
ระดับผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ ทักษะความชานาญเฉพาะทางรองรับงานของ กฟภ. ในปัจจุบันและ
อนาคต เพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับฝีมือแรงงานของบุคลากร กฟภ. และเพื่อรองรับการ
ดาเนินงานเชิงธุรกิจหารายได้ในอนาคต ดังนั้น การจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จาเป็น
สาหรับการพัฒนาบุคลากร ทั้งในเรื่องของการกาหนดความรู้ที่สาคัญต่อการดาเนินงานและการ
บรรลุเป้าหมายของ กฟภ. ในปัจจุบันและอนาคต การสร้าง/แสวงหาความรู้ที่สาคัญจากแหล่ง
ความรู้ การรวบรวม จัดเก็บความรู้ และการถ่ ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งรักษาความรู้ที่
ส าคั ญ ขององค์ ก ร ซึ่ ง ผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ของโครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น วิ ช าการ กฟภ. (PEA
Academy) ได้แก่ ความสามารถในการผลิตช่างฝีมือเฉพาะทาง ทดแทนช่างผู้เกษียณอายุและ
โยกย้ายงาน การสร้างกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านช่างและวิ ศวกรที่ได้การรับรองสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพ และสถาบันวิชาการ กฟภ. (PEA Academy) เป็นศูนย์กลางการให้บริการ
ฝึกอบรม ศูนย์ทดสอบสมรรถนะ และเป็นที่ปรึกษาด้านระบบไฟฟ้าในระดับประเทศและภูมิภาค
นอกจากในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้ว ยังมีผลที่คาดว่าจะได้รับในด้านเศรษฐกิ จและสังคม
คือ กฟภ. สามารถให้บริการจ่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และมีรายได้มากขึ้น รวมถึงสามารถ
ให้บริการเชิงธุรกิจในอนาคต และสามารถให้บริการสังคมในเชิงการช่วยเหลือและการสนับสนุน (CSR)
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รายงานผลการดาเนินงานงวดที่ 3
โครงการจัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1.1.6 แผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562
 สาระสาคัญของแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ปี 2562

RF

ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดจิ ิทัล
และนวัตกรรม (SO5)

RF1

การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กรเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (SO4)
ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดจิ ิทัล
และนวัตกรรม (SO5)
ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดจิ ิทัล
และนวัตกรรม (SO5)

RF2

มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน (SO2)
การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กรเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (SO4)
ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดจิ ิทัล
และนวัตกรรม (SO5)
ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดจิ ิทัล
และนวัตกรรม (SO5)
ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดจิ ิทัล
และนวัตกรรม (SO5)

RF5

มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน (SO2)
มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน (SO2)

RF9

Risk Factors
ความล่าช้าโครงการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
สาเร็จรูปสาหรับธุรกิจหลัก ระยะที่ 2 (CBS2
Project Management Office : PMO CBS2)
ความสาเร็จของการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง (Business Model)

RF3

ประเภทความเสีย่ ง
S
S

Cyber Security

O

การบูรณาการการทางานร่วมกัน เพือ่ ให้
สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็น Digital
Utility

O

การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวม

O

RF6

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ รองรับการ
ดาเนินงานธุรกิจหลักและธุรกิจเกีย่ วเนื่อง

O

RF7

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการดาเนินงาน
ขาดการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิ ัลมา
สนับสนุนเพื่อเพิ่ม Productivity ในการ
ทางาน/เพิ่มโอกาสในการดาเนินธุรกิจ
การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(Asset Management Roadmap)
การยกระดับการให้บริการและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

S

RF4

RF8

RF10

S
F
O

มีการปรับชื่อปัจจัยเสี่ยงเดิม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ผลกระทบ (Impact)

ภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ปี 2562
5

RF3, RF4

4

RF5

3

RF10

RF1, RF2
Risk Boundary

RF6, RF7,
RF8, RF9

2
1
1

2

3

4

5

โอกาสเกิด (Likelihood)
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รายงานผลการดาเนินงานงวดที่ 3
โครงการจัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

RF

ปัจจัยเสีย่ ง

ความล่าช้าโครงการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
RF1 สาหรับธุรกิจหลัก ระยะที่ 2 (CBS2 Project
Management Office : PMO CBS2)
RF2 ความสาเร็จของการลงทุนและพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
(Business Model)
RF3 Cyber Security
RF4 การบูรณาการการทางานร่วมกัน เพือ่ ให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายในการเป็น Digital Utility
RF5 การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวม
RF6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ รองรับการดาเนินงาน
ธุรกิจหลักและธุรกิจเกีย่ วเนื่อง
RF7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ในการดาเนินงาน
RF8 ขาดการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิ ัลมาสนับสนุน
เพื่อเพิ่ม Productivity ในการทางาน/เพิ่มโอกาสในการ
ดาเนินธุรกิจ
RF9 การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Asset
Management Roadmap)
RF10 การยกระดับการให้บริการและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าได้
อย่างต่อเนื่อง

ระดับความรุนแรงก่อนบริหาร
โอกาส ผลกระทบ
Risk
Score
5
5
25

ระดับความรุนแรงเป้าหมาย
โอกาส ผลกระทบ Risk
Score
3
3
9

5

5

25

1

1

1

3
3

5
5

15
15

2
1

3
3

6
3

3
3

4
3

12
9

1
1

1
1

1
1

3

3

9

1

2

2

3

3

9

1

1

1

3

3

9

1

2

2

1

3

3

1

1

1
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รายงานผลการดาเนินงานงวดที่ 3
โครงการจัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
RF 4

RF 2

RF 1

RF 3
cyber security

2
(CBS2 Project Management Office : PMO CBS2)

RF 5

Digital Utility

(Business Model)
/
-

implement

Technical Loss

SAP

/

- Distribution Generator

Digital mindset

/

(hardware / software)

Non Technical Loss
-

/

/

/
/
ENCOM

1

Cyber Security

2

RF 6

-

RF 8

RF 7

RF 9

RF 10

Productivity
/
/

Asset Management

Digital transformation
/

HR Masterplan

/

(

)

หมายเหตุ : ตามเล่มแผนบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อ 20 พ.ย. 61
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รายงานผลการดาเนินงานงวดที่ 3
โครงการจัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ปี 2562
จากการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 10 ปัจจัยของ กฟภ. ในปี 2562 พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความ
รุนแรงสูง คือ RF1-RF4 เป็นความเสี่ยงทั้งในเชิง Strategic และ Operation โดยเป็นความเสี่ยงในเชิงของการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในเชิงแข่งขันและการพั ฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง พร้อมรับกับ
การเปลี่ ยนแปลงและการก้าวเข้าสู่การเป็น Digital Utility ของ กฟภ. นอกจากนี้ ในปัจจัยเสี่ยงที่มีความ
รุนแรงระดับกลาง คือ RF5-RF9 นั้นเป็นความเสี่ยงในเชิงของการรองรับการเกษียณอายุของบุคลากรจานวน
มากของ กฟภ. ดังนั้น กฟภ. จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในมุมของปริมาณอัตรากาลังและศักยภาพของ
บุคลากร โดยมีการเตรีย มผู้ สื บทอดตาแหน่ง (Successors) รวมถึงการพัฒ นาสมรรถนะ (Competency)
เพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถเพียงพอ รองรับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงให้ทันกับเทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจ
ที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต อีกทั้ง การจะก้าวไปเป็น Digital Utility นั้น กฟภ. จะต้องพัฒนาเครื่องมือที่เป็น
Digital Platform ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการ
ทางาน สุดท้ายในปัจจัยเสี่ยงที่มีความรุนแรงระดับต่า คือ RF10 เป็นความเสี่ยงในการพัฒนาระบบจ่ายไฟให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการเกิด SAIFI SAIDI ซึ่ง กฟภ. จะต้องเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญให้กับเจ้าหน้าที่ใน
การแก้ไขปัญหาและควบคุมการบริหารโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและจาหน่ายไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น
จากการวิเคราะห์ Risk Map แล้ วพบว่าประเด็นหลั กที่พบส าหรับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
อัตรากาลัง และทักษะของบุคลากร โดยความเสี่ยงในเรื่อง Cyber Security คือการขาดอัตรากาลังที่เพียงพอ
ต่อการดูแลระบบ และอัตรากาลังสาหรับการรองรับการดาเนินธุรกิจหลักและธุรกิจต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ ในมุมของการก้าวสู่การเป็น
Digital Utility ยังขาดอัตรากาลังที่เพียงพอในการดาเนินงาน รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนปฏิบัติการ
และความช านาญของบุ ค ลากรในการแก้ไ ขปัญ หารวมถึ งการควบคุม บริ ห ารโครงการ เพื่ อยกระดั บการ
ให้บริการและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีการระบุองค์ความรู้ที่สาคัญและจาเป็นสาหรับ
การดาเนิน งานตามยุทธศาสตร์ หลั กขององค์กร มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย โดยมีการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา รวมถึงมีการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน
ความรู้ภายในองค์กร จะช่วยลดสาเหตุของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการขาดแคลนทักษะและความรู้
ของบุคลากรที่สาคัญ
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1.1.7 แผนแม่บทการบริการลูกค้า (พ.ศ. 2560-2564)
 สาระสาคัญของแผนแม่บทการบริการลูกค้า (พ.ศ. 2560-2564)
กลยุทธ์การยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการลูกค้า
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. โครงการสารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้า
2. ระบบบริหารจัดการคิวและกล่องประเมินผลความพึงพอใจ
3. งานพัฒนาจัดการเสียงของลูกค้า
4. งานพัฒนาศูนย์บริการลูกค้า Front Office, PEA Shop และ PEA Mobile Shop
5. พัฒนางานบริการลูกค้าแบบ One Touch Service
6. งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการ
7. งานขยายผลการแจ้งค่าไฟฟ้าแบบ Smart Invoice ผ่าน SMS, Email, Auto Fax
8. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร "PEA Smart Plus"
9. งานบริหารความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการลูกค้า (Front Manager)
10. งานมุ่งเน้นการให้บริการธุรกิจเสริม
11. งานพัฒนา Website PEA
12. งานแจ้งสถานะการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องผ่าน PEA Call Center
13. งานจัดหารถยนต์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องขนาด 1 ตัน
14. งานจัดหารถบรรทุก 4 ตันติดกระเช้า
15. งานจัดหาเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองจ่าย
16. โครงการพัฒนาเสริมประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าบนเกาะสีชังด้วย Solar Farm
17. งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารสานักงาน กฟย. แบบ Knockdown

กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
•
•
•
•

18. งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Key Account Management
19. งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
20. งานพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
21. งานบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังลูกค้ารายกลุ่ม

 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของแผนแม่บทการบริการลูกค้า (พ.ศ. 2560 - 2564)
จากการพิจารณาแผนงานการบริการลูกค้าแล้วพบว่า กฟภ. มีแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า ทั้งในมุมของการให้บริการและการจาหน่าย โดยมีการหาความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้า การรับฟังข้อร้องเรียนของลูกค้าในหลายช่องทาง และนามาปรับปรุงช่องทางในการให้บริการลูกค้า
ให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีการวางแผนการสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน
ให้กับลูกค้าในระยะยาว อย่างไรก็ตาม กฟภ. ยังไม่มีการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าที่ชัดเจน เพื่อนามาวิเคราะห์ /
คาดการณ์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต รวมถึงการบูรณาการข้อมูลของลูกค้ากับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการให้บริการและจาหน่ายไฟฟ้า กับการจัดการความรู้ที่จะสามารถนามาใช้ได้ทั่วทั้งองค์กร
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1.1.8 ผลการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer: VOC)
 สาระสาคัญของผลการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer : VOC)
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ที่มา : โครงการสารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ประจาปี 2561
 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของผลการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer : VOC)
จากการพิจารณาผลการรับฟังเสียงของลูกค้า แล้วพบว่าในมุมของความต้องการของลูกค้า ที่แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าพาณิชย์ กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ ทางด้านบุคลากร
กลุ่มลูกค้าต้องการให้บุคลากร กฟภ. มีการให้บริการที่เป็นกันเอง ดูแลดุจญาติมิตร และให้บริการอย่างเท่า
เทียมกันทุกกลุ่ม ไม่แบ่งแยก รวมถึงการดูแลบารุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างสม่าเสมอ ในขณะที่มุมของความ
คาดหวัง มีมุมมองด้านบุคลากรที่คล้ายกับความต้องการ คือ การแก้ไขไฟฟ้ าขัดข้องอย่างรวดเร็ว การแจ้ง
ระยะเวลาในการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างแม่นยา การที่บุคลากรให้บริการเป็นกันเอง มีความเห็นอกเห็นใจ
และเอาใจใส่ลูกค้า ซึ่ง หาก กฟภ. มีระบบการจัดการความรู้ที่เพียงพอและมีการระบุองค์ความรู้ที่สาคัญเรื่อง
ลูกค้า จะทาให้บุคลากร กฟภ. สามารถเรียนรู้ที่จะใช้องค์ความรู้จากการจัดเก็บข้อมูลในอดีต มาใช้พัฒนา
กระบวนการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในภาพรวม กฟภ. มีจุดอ่อนในเรื่องการให้บริการ ดังนี้ อันดับที่ 1 เป็นเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน
โดยอันดับที่ 2 เป็นการจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ และลาดับที่ 3 คือการใช้บริการเสริม โดยหาก กฟภ. มีการ
ระบุการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้า (Customer Relationship Management) เป็นองค์
ความรู้ที่สาคัญ และมีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและใช้อย่างทั่วถึงทั้งองค์ก ร จะทาให้ กฟภ. ลดจุดอ่อน
โดยการพัฒนาวิธีในการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาข้อร้องเรียนให้เป็น
การบริการในรูปแบบใหม่ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างต่อเนื่อง
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1.1.9 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)
 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)
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 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 - 2565
(ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)
จากการพิจารณาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. แล้วพบว่า กฟภ. ต้องการที่จะพลิกองค์กรสู่การเป็น
Digital Utility ภายในปี 2565 โดยมีเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลง โดยร้อยละ 80 เกิดจาก
ดิจิทัล และมีรายได้เกิดขึ้นใหม่ที่มาจากดิจิทัลร้อยละ 50 ดังนั้น จะเห็นว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบ
ไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล จาเป็นจะต้องพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ ข้อมูลของบุคลากรให้
สามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน และบริหารโครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมโยง
ลูกค้าด้วยเทคโนโลยี มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่ าง ๆ ของ กฟภ. โดยเป็นการ
สร้ างภาพลั กษณ์ในการบริ การที่ทัน สมัย ด้วยระบบเทคโนโลยีดิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ ยนสู่ องค์กร
สมัยใหม่ เป็นการสนั บสนุ นระบบการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างความคล่องตัวในการทางาน สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้ ผู้บริหารตัดสินใจได้ผ่านการวิเคราะห์ในเชิงลึก ซึ่ง
กฟภ. จาเป็นต้องมีกระบวนการจัดการและบริหารองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นรากฐานของการเรียนรู้
และพัฒนานวัตกรรมในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และสร้างความตระหนักรวมถึงความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล รวมถึ งการน าเทคโนโลยีม าใช้ ในการเรี ย นรู้ เ พื่อ ให้ เ กิด ความคิ ดสร้ างสรรค์แ ละ
นวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 5 แพลตฟอร์มดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจั ดการภายใน
องค์กรให้มีความรวดเร็วและคล่องตัว รวมถึงสร้างการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้
เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ยังไม่มีส่วนที่สนับสนุนการปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
จัดการความรู้ (KMS) ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรสมัยใหม่ จะเอื้อให้
เกิดการดาเนินงานทบทวนกระบวนการจัดเก็บองค์ความรู้ โดยเฉพาะการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรให้
มีความเชื่อมโยงกันโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่
Digital Utility รวมถึงในยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคต จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
จัดการความรู้ (KMS) จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและเรียนรู้ของบุคลากร เพื่อสร้างให้บุคลากรมีทักษะใน
การวิเคราะห์ มีความสามารถที่เพียงพอและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น
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1.1.10 นโยบายด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของ กฟภ.
 สาระสาคัญของนโยบายด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของ กฟภ.
กฟภ. มุ่งมั่นพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
ด้วยการนาผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กฟภ. ให้มีการทางานอย่างปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร จึงกาหนดนโยบายด้านวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม ดังนี้
1) มุ่งมั่นพัฒนา กฟภ. สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ กฟภ.
3) จัดทากลยุทธ์ งานเชิงบูรณาการและกาหนดผู้รับผิดชอบด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัต กรรมทั้ง
ระดับนโยบายและปฏิบัติการอย่างชัดเจน
4) บริการทรัพย์สินทางปัญญา โดยการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้องค์กร
5) สนับสนุน ส่งเสริม การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนานักวิจัยและนักประดิษฐ์ การสร้างบรรยากาศการ
มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ การ
พัฒนากฎระเบียบ และการพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
 สาระสาคัญของแผนงานวิจัย พัฒนาของ กฟภ. ปี 2558-2572
แผนงานวิจัยและพัฒนาของ กฟภ. ปี 2558-2572 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 Strengthening
 กลยุ ท ธ์ S1-2 Strong Grid มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งระบบไฟฟ้ า ให้ มี ค วามมั่ น คงมี
ประสิทธิภาพ
 กลยุ ท ธ์ S1-3 Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEP)
ส่งเสริม สนับสนุน และลงทุนด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 Standardizing
 กลยุทธ์ S2-1 PEA Standard มีมาตรฐานด้านระบบจาหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับภูมิภาค
 กลยุทธ์ S2-2 Safety Excellence มุ่งสู่ Safety Performance ที่เป็นเลิศ
 กลยุทธ์ S2-3 Operational Excellence มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนา
กระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง
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(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 Smart
 กลยุทธ์ S3-1 Service Excellence มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร
 กลยุทธ์ S3-2 Grid Modernization พัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทันสมัยเป็น Smart Grid
 กลยุ ท ธ์ S3-3 Smart Organization พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินการขององค์กร
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 Sustainable
 กลยุทธ์ S4-1 Enhancing Human Capital ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน
หมายเหตุ : แผนงานวิจัยฯ เป็นแผนงานฉบับปัจจุบัน โดยอยู่ระหว่างการทบทวน
 การวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ ของนโยบายและแผนงานวิ จั ย พั ฒ นาของ กฟภ.
ปี 2558 - 2572
จากการพิจารณานโยบายและแผนงานวิจัย พัฒนาของ กฟภ. ปี 2558 - 2572 แล้วพบว่า กฟภ.
มีน โยบายในการส่ งเสริ มการพัฒ นาคนด้ว ยเทคโนโลยี เพื่อให้ คนสามารถไปพัฒ นาผลงานและก่อให้ เกิด
งานวิจัยและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนวิจัยและพัฒนาที่ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยหาก กฟภ. มีการจัดทาแผนการจัดการความรู้และนวัตกรรมระยะยาว
โดยมีการกาหนดกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ รวมถึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการเรียนรู้ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการต่อยอดการวิจัยและนวัตกรรม จะช่วยให้ กฟภ. มีทิศทางการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ที่
ชัดเจน และแสดงให้ เ ห็ น ถึงความสอดคล้ อ งและเชื่ อมโยงกับ การดาเนิ นงานตามยุท ธศาสตร์ข ององค์ก ร
สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทาให้ลดระยะเวลาในการทางานและค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ หาก กฟภ. มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาสิ่งใหม่และ
นาไปสู่นวัตกรรมที่ชัดเจน จะช่วยสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ให้กับบุคลากร และพัฒนาไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านการให้บริการและธุรกิจใหม่ได้อย่างยั่งยืน
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1.1.11 กระบวนการที่สาคัญขององค์กร
 สาระสาคัญของกระบวนการที่สาคัญขององค์กร

 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของกระบวนการที่สาคัญขององค์กร
กฟภ. ได้ออกแบบระบบงานโดยรวม (Overall System) ซึ่งประกอบด้วยระบบงาน (Work System)
จ านวน 7 ระบบงาน และกระบวนการที่ ส าคั ญ (Key Work Process) จ านวน 17 กระบวนการ ทั้ ง นี้
กระบวนการจัดการความรู้ ได้รับการกาหนดเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สาคัญ (Key Work Process) โดยเป็น
กระบวนการย่อยของการจัดการความรู้และนวัตกรรม อยู่ภายใต้ระบบงานที่ 2 ระบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ซึ่งเป็นระบบงานด้าน Governance and Strategic ดังนั้น แสดงให้เห็นว่ากระบวนการจัดการความรู้ได้รับ
การวิเคราะห์และระบุว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
นอกจากนี้ กฟภ. ได้มีการจั ดทาข้อกาหนดของกระบวนการที่ส าคัญ โดยได้คานึงถึงข้อมูล ความ
ต้องการ ความคาดหวัง จากลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ และถูกนามาจัดลาดับ และคัดกรอง
ข้อกาหนดที่เกี่ย วข้ องกับ กระบวนการทางานที่ ส าคัญ โดยข้อกาหนดดังกล่ าวจะถูกน ามาพิจารณาความ
สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ความเสี่ ย งขององค์ ก ร และนโยบายหน่ ว ยงานก า กั บ ดู แ ล
นอกจากนั้น กระบวนการทางานที่สาคัญจะถูกทบทวนและปรับปรุง โดยพิจารณาจากข้อมูลคู่เทียบ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน สาหรับข้อกาหนดของกระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ “ทั่วถึง ครบถ้วน ค้นหาง่าย
เข้าถึงสะดวก น าไปใช้ป ระโยชน์ ” ซึ่งแสดงให้ เห็ นถึงกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งต้อง
ครอบคลุ มตั้งแต่การกาหนดความรู้ การสร้าง/แสวงหาความรู้ที่สาคัญ ซึ่งต้องมีความทั่ว ถึงและครบถ้ว น
จากนั้นการจัดเก็บความรู้และการทาให้ ผู้ใช้เข้าถึงความรู้ได้นั้น ต้องค้นหาได้ง่ายและเข้าถึงสะดวก รวมทั้งมี
การนาความรู้มาใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงงาน การตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ และการเรียนรู้ระดับ
องค์กร
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1.1.12 ระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)
 สาระสาคัญของระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)
สคร. ได้ พัฒ นาระบบประเมินผล โดยพั ฒ นาต่อ ยอดจากโครงการระบบประเมิ นผลเดิ ม
ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจที่มีความ
เหมาะสม เป็นรูปธรรม และสามารถสะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานได้อย่าง
แท้จริง โดยได้พิจารณานาข้อดี/จุดแข็ง ของระบบปัจจุบันที่มีมาใช้ ปรับปรุงข้อด้อยของระบบ
ปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุง เพิ่มเติมประเด็นของการจัดการสมัยใหม่และ Update ให้เป็นปัจจุบัน
และจะน ามาใช้ ในการประเมิน ผลรัฐ วิส าหกิจในปี 2563 โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อ ส่ งเสริมให้
รัฐวิสาหกิจตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการดาเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น
รวมถึงนโยบายสาคัญ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์
และนวัต กรรมด้ ว ยการด าเนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ โดยมี ก รอบการ
ประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ Key Performance Areas และ SE-AM
SE-AM (40 ± 15%)

 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)
ทั้งนี้ จากเกณฑ์ SE-AM ด้านที่ 7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วยหัวข้อย่อย
จานวน 6 หัวข้อ ได้แก่
1) การนาองค์กร (8%)
2) การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน (4%)
3) บุคลากร (8%)
4) กระบวนการจัดการความรู้ (8%)
5) กระบวนการปฏิบัติงาน (4%)
6) ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ (8%)
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หากวิ เ คราะห์ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ด้ า นการจั ด การความรู้ ในมุ ม มอง 3 มิ ติ หรื อ IPE
Perspectives สามารถจาแนกเป็น 3 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 บทบาทผู้นา/บุคลากร
1) KM Leadership : การน าการจั ด การความรู้ ม าใช้ เพื่ อ ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์
เป้ าหมาย หรื อกลยุ ทธ์ขององค์กร โดยผู้ บริห ารกาหนดทิศทางและเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2) Planning & Resources : การนากลยุทธ์การจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่ างเป็น
รูปธรรมและบรรลุผลสาเร็จ โดยจัดสรรทรัพยากรและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
3) People : การทาให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ และสร้างสภาพแวดล้อมการ
ทางาน รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่นาไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้
โดยสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการความรู้
มิติที่ 2 กระบวนการ
4) KM Process : กระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ โดยใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ/
ความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
5) Operational Process : การน าการจั ด การความรู้ ม าใช้ ใ นการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการสร้างความตระหนักผ่านการจัดการ
ความรู้ถึงความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในกระบวนการที่สาคัญ
มิติที่ 3 ผลลัพธ์
6) KM Results : ผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้อง
หรื อ เกิ ด จากการจั ด การความรู้ ที่ อ งค์ ก รด าเนิ น การ ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความมี
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ประสิทธิภาพและแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ และ
สามารถต่อยอดหรือขยายผลไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร

4)
5)
6)

KM Leadership
Planning & Resources
People

1)
2)
3)

KM Process
Operational Process

KM Results
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1.2 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis)
1.2.1 นโยบายประเทศไทย 4.0
 สาระสาคัญของนโยบายประเทศไทย 4.0
นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ โดยมุ่ ง เน้ น
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจมาสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-Based Economy)
เพื่อพาประเทศไทยหลุ ดพ้น จากกับดักรายได้ปานกลางกับดักความเหลื่อมล้า ทางสังคม และกับดักความ
ไม่สมดุลในการพัฒนา เป็นโมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ที่เน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และภาคบริการ ภายใต้วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยมีการปรับเปลี่ยนใน 4 มิติ ได้แก่ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีมี สุขของผู้คนในสังคม การยกระดับ
ศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ และการรักษ์สิ่งแวดล้อม

ภาพนโยบายประเทศไทย 4.0
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กาหนดภารกิจของรัฐบาล 5 ด้านคือ
1.การเตรียมคนไทยให้พร้อมก้าวสู่ประเทศพัฒนา
2.การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ประกอบด้วย
-กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
-กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
-กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล
-กลุ่มดิจิตอล และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ
-กลุม่ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริกรที่มูลค่าสูง
3.การส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือสตาร์ทอัพ
4.การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ
5.การบูรณาการอาเซียนเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก
ขั บ เคลื่ อ นผ่ า นโมเดลเศรษฐกิ จ เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นและเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว
Bio - Circular - Green Economy เป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ
(Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
พร้อมกัน โดยนาองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายในของประเทศไทย คือ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เพื่อ รั กษาความมั่น คงทางวั ตถุดิ บ และสมดุล ของสิ่ ง แวดล้ อมเป็น รูป แบบเศรษฐกิจที่ จะน าไปสู่ ก ารบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ขององค์การสหประชาชาติ
ที่มา: Thailand 4.0 ขับเคลื่อนอนาคตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน, วารสารไทยคู่ฟ้า เล่มที่ 33 มกราคม - มีนาคม
2560, สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
BCG in Action การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว Bio – Circular – Green Economy, ประชาคมวิจัยด้าน
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว, 5 พฤศจิกายน 2561
 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของนโยบายประเทศไทย 4.0
จากนโยบายประเทศไทย 4.0 พบว่า มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการสร้างนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีใหม่ มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเข้ากับอาเซียนเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความ
ได้เปรียบทางการค้า ขับเคลื่อนผ่านโมเดลเศรษฐกิจเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว
Bio-Circular-Green Economy ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ดังนี้
 มุ่ง เน้ น การสร้ า งนวั ตกรรมและเทคโนโลยี เพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่ ง ขัน และ
สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว
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Bio – Circular – Green Economy สนั บ สนุ น การเตรี ยมความพร้ อ มด้ า นบุ ค ลากรและ
ความรู้ในองค์กรเพื่อรองรับการบูรณาการเข้าสู่อาเซียน และการเข้าสู่ประชาคมโลก
กฟภ. จะต้องเร่งการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว Bio – Circular – Green Economy รวมทั้งเตรียมความพร้อมของ
บุคลากร และองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อรองรับการแข่งขันในการเข้าสู่อาเซียนและประชาคมโลก
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1.2.2 นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน และนโยบายหลัก 12 ด้าน
 สาระสาคัญของนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน และนโยบายหลัก 12 ด้าน
การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา แบ่งเป็น 2 ส่วนสาคัญ คือ นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งเป็นทิศ
ทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปีข้างหน้า และ นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน ที่ถือเป็นปั ญหา
เฉพาะหน้าที่รัฐบาลต้องเร่งดาเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเร็ว
ที่สุด นโยบายหลัก 12 ด้าน และ นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การนาพาประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการเดินไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ สิ่งสาคัญ
อันดับแรก คือ การแก้ปัญหาเร่งด่วน ที่ผ่านการร่วมกันคิดและกลั่นกรองจากพรรคร่วมรัฐบาล "19 พรรค
การเมือง" ออกมาเป็นนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน ประกอบด้วย
1. การแก้ ไขปั ญหาในการด ารงชี วิ ตของประชาชน รั ฐ บาลมุ่ ง มั่ นที่ จ ะยกระดั บ คุณ ภาพชี วิต ของ
ประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา
9. การแก้ปัญหายาเสพติด
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน หรือ รัฐบาลดิจิทัล
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดาเนินการเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
นโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
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10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
ที่มา: กลุ่มสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน และนโยบายหลัก 12 ด้าน
จากนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน และนโยบายหลัก 12 ด้าน ของรัฐบาลภายใต้การนาของพล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีวิสัยทัศน์คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21”
มีประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ดังนี้
 นโยบายเร่งด่วนด้านการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยมุ่งเน้นการต่อ
ยอด "อุตสาหกรรมเป้าหมาย" เร่งพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ อาทิ "เศรษฐกิจชีวภาพ"
"เศรษฐกิจหมุนเวียน" "เศรษฐกิจสีเขียว" พร้อมกับสนับสนุนการลงทุน "เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก" "เขตเศรษฐกิจพิเศษ" "เมืองอัจฉริยะ" โดยระบบโครงข่าย "5G" ที่จะเข้ามา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
 นโยบายหลักด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
 นโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
การจัดการความรู้ และการพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. ต้องสอดคล้องกับ โมเดลเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว Bio – Circular – Green Economy รวมถึงมุ่งเน้นการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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1.2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
 สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการจั ด ท าแผนต่ า ง ๆ
ให้ ส อดคล้ องและบู ร ณาการกัน โดยให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ว ยการจัดทายุทธศาสตร์ช าติ
ซึ่งจะต้องน าไปสู่ การปฏิบั ติเ พื่อให้ ป ระเทศไทยบรรลุ วิสั ย ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่ งคั่ง ยั่งยื น
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ภาพยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งการพั ฒ นาความมั่ น คง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสั ง คม ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ านการสร้ างการเติบ โตบนคุ ณภาพชี วิ ต ที่เ ป็ นมิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580, ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
จากยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 พบว่ามีเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ที่ขับเคลื่อน
โดยภูมิปัญญาและนวัตกรรม ซึ่งมีประเด็นสาคัญที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
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 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ
ที่ มี ค วามสามารถในการสร้ า งและใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมตลอดกระบวนการการผลิ ต และบริ ก าร
การจัดการ และการตลาด สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดย
การสร้างและพัฒนาทักษะ องค์ความรู้รอบด้านที่จาเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสู ง
รวมทั้งทักษะในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความ
เสี่ยงทางธุรกิจได้
 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ยกระดั บ
ศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล มีการทางาน
ตามหลั กการทางานที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิ ตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ มีวั ฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์
มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต การสร้ า งความตื่ น ตั ว ให้ ค นไทยตระหนั ก ถึ ง บทบาท
ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวาง
พื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
กฟภ. จะต้องสร้ า งและพัฒ นาทักษะ องค์ ความรู้รอบด้ านที่จาเป็นต่อการประกอบธุรกิจใน
ยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งทักษะในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจและ
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได้ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ให้พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้
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1.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 สาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) จัดทาบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการ
พัฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรั บโครงสร้ างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ทั้งนี้ ได้กาหนดประเด็นการพัฒ นา พร้อมทั้ง
แผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
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ภาพแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ที่มา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564, สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
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 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 – 2564
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 พบว่ามีเป้าหมาย
เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและ
ขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค
อาเซียน มุ่งเน้นเรื่องการนาผลงานวิจัยให้เกิดการนาไปใช้ประโยชน์ใช้ได้จริงในองค์กร ซึ่งมีประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของ กฟภ. ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาด้านพลังงาน
ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าครั ฐ และเอกชนวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ป ระหยั ด พลั ง งานและ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในกระบวนการผลิต การดาเนินธุรกิจ และการดารงชีวิต ส่งเสริมและ
สนับสนุน การวิจัย และพัฒนาด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้ครอบคลุมทั้งระบบผลิ ต
ระบบส่ง ระบบจาหน่าย และผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถนาผลการดาเนินการไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์
ส่งเสริมและผลักดันให้รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของไทยนาความรู้และความเชี่ยวชาญไปลงทุน
ขยายศักยภาพทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานภายในประเทศบูรณา
การการทางานร่วมกัน เพื่อขยายช่องทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านและสนับสนุนการเป็นศูนย์การซื้อขาย
พลังงานในภูมิภาคอาเซียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
มี เ ป้ า หมายในการเพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องประเทศ
เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ส่งเสริมการพัฒนาบุ คลากรให้มีความรู้และทักษะสูง พัฒนาหน่วยงาน
ทดสอบและรับรองมาตรฐานในระดับสากล การดาเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ระบบแรงจูงใจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
อานวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้งมีระบบบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพขึ้นมารองรับ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเองในอนาคต
กฟภ. จะต้องวิจัยและพัฒนาด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้ครอบคลุม
ทั้งระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจาหน่าย และผู้ใช้ไฟฟ้า ให้สามารถนาไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ นาความรู้และ
ความเชี่ยวชาญไปลงทุน ขยายศักยภาพทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานภายในประเทศ เพื่อขยายช่องทางธุรกิ จในประเทศเพื่อนบ้านและสนับสนุนการเป็น
ศูนย์การซื้อขายพลังงานในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง เพิ่มความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
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1.2.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)
 สาระสาคัญของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. 2561 – 2580)
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาวอย่ า งยั่ ง ยื น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การจัด ท ายุ ทธศาสตร์ช าติ 20 ปี แต่ เพื่ อ ให้ น โยบาย และแผน
ระดับชาติฯ สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้กาหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์ดิจิทัล
ออกเป็น 4 ระยะ เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จในการพัฒนาประเทศ ตามที่กาหนดวิสัยทัศน์ ดังภาพ

ภาพภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทยในระยะเวลา 20 ปี
โดยกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6 ยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมซึ่งกันและ
กันมีการกาหนดเป้าหมายเพื่อให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และมีแผนงานเพื่อ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มา: นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)
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 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)
จากนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)
พบว่ามีเป้าหมายขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิ ทัลเพื่อให้ ภาคธุรกิจสามารถลด
ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการ
แข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
การสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ทางานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง และทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนากาลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) ขึ้นมา
รองรับการทางานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นทั้งกลุ่มคนทางานที่จะเป็นกาลังสาคัญในการสร้างผลิตภาพ
การผลิต (Productivity) ในระบบเศรษฐกิจ และกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
การกาหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งยวด (Critical Infrastructure)
เช่น โครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอต่อ
การค้า และการลงทุ น การสร้ างเครื อ ข่ ายแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ภัย คุ ก คามไซเบอร์ พร้ อ มกาหนดหน่ ว ยงาน
รั บ แจ้ ง เหตุ และสร้ างกลไกการบั งคับ ใช้กฎหมายที่ มีประสิ ทธิภ าพในการป้องกันปราบปรามการกระท า
ความผิดที่มีผลต่อระบบความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล ทั้งนี้ การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันภัย
คุกคามทางไซเบอร์เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
กฟภ. จะต้องใช้การสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ทางานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล อย่ า งชาญฉลาด รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก และรู้ เ ท่ า ทั น ภั ย คุ ก คาม
ทางไซเบอร์ เพื่อให้เกิดการใช้ เทคโนโลยี ดิจิทัล ในการลดต้นทุนการผลิ ตสิ นค้าและบริการ พร้อมกับเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
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1.2.6 พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
 สาระสาคัญของพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
พระราชบั ญญัติ การส่ งเสริ มวิ ทยาศาสตร์การวิจั ยและนวั ตกรรม พ.ศ. 2562 ประกาศใช้เมื่ อ
24 พฤษภาคม 2562
หมวด 1 บททั่วไป
 กาหนดให้รัฐต้องให้การส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ของประเทศทั้งระบบ เพื่อสร้างความรู้นาไปใช้ กาหนดนโยบาย
สาธารณะ และการพั ฒ นางานวิ จั ย และนวั ต กรรมให้ เ กิ ด มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ และประโยชน์ ท างสั ง คม
ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
(2) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นของหน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม
(3) จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่เพียงพอ
(4) จัดให้มีกลไกและมาตรการสนับสนุน อานวยความสะดวกแก่การวิจัยและนวัตกรรม และการ
ให้สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจที่เหมาะสมแก่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
(5) สนับสนุนและช่วยเหลือการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
(6) สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมโดยภาครั ฐ
ภาคเอกชน ชุมชน และภาคประชาสังคม
(7) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
(8) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีกฎหมายใหม่เพื่อเอื้อต่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
(9) ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมในสาขาใหม่ให้ทันกับพั ฒนาการของ
วิทยาการในโลก
 จัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ดังต่อไปนี้
(1) หน่วยงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
(2) หน่วยงานด้านการให้ทุน
(3) หน่วยงานที่ทาวิจัยและสร้างนวัตกรรม
(4) หน่วยงานด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
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(5) หน่ ว ยงานด้ า นการจั ด การความรู้ จ ากงานวิ จัย และนวั ต กรรม และหน่ ว ยงานซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ช้
ประโยชน์จากงานดังกล่าว
(6) หน่วยงานด้านอื่นตามที่สภานโยบายกาหนด
หมวด 2 การดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ส่วนที่ 1 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ส่วนที่ 2 งบประมาณและการพัสดุ
ส่วนที่ 3 บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ส่วนที่ 4 ข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม
ส่วนที่ 5 การนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ส่วนที่ 6 มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
หมวด 3 การบูรณาการการปฏิบัติการของหน่วยงานในกากับของรัฐมนตรี
หมวด 4 บทกาหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
ที่มา: พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การ
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
จากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ ก ารวิ จั ย และนวั ต กรรม พ.ศ. 2562 พบว่ า
มีเป้าหมายให้นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ นาไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ดังนี้
 กรณีที่รัฐดาเนินการโครงการพัฒนาประเทศที่ต้องพึ่ งเทคโนโลยีสมัยใหม่จากต่างประเทศ
ให้ รั ฐ จั ด สรรงบประมาณส่ ว นหนึ่ง ของโครงการดัง กล่ าว เพื่ อสร้า งความสามารถในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน และสังคมอย่างเป็นระบบ
 ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสาคัญในการนาเสนอนโยบาย ลงทุนและร่วมทุน ตลอดจนร่วมทา
วิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การผลิตและให้บริการ
 ส่งเสริมการให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐไปทาการวิจัยหรือนวัตกรรมในหน่วยงานอื่นทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้น สังกัด และให้ได้รับ
ค่ า ตอบแทน ตลอดจนน าผลงานมาใช้ ใ นการประเมิ น ผลงานและการเลื่ อ นต าแหน่ ง ใน
หน่วยงานที่ตนสังกัดได้
 ดึงดูดบุคคลซึ่งมีความสามารถสูงทั้งที่มีหรือไม่มีสัญชาติไทยให้เข้ามาดาเนินงานวิจัยและ
นวัตกรรมในประเทศ เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยและนวัตกรรม โดยมีแรงจู งใจต่าง ๆ
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โดยเฉพาะการตรวจลงตราเป็ น กรณี พิ เ ศษ การให้ ข อสั ญ ชาติ ไ ทยได้ และการได้ รั บ
ค่าตอบแทนในอัตราที่แข่งขัน กับต่างประเทศได้ รวมทั้งส่ งเสริมให้ บุคลากรที่ มีห รือไม่ มี
สัญชาติไทยดาเนินงานวิจัยและนวัตกรรมในต่างประเทศเพื่อให้ได้งานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ
 ให้กระทรวงและสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค คล คณะบุ ค คล ชุ ม ชน หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงาน
ภาคเอกชนน าผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมไปใช้ ป ระโยชน์ ทั้ งในเชิ ง นโยบาย เชิ ง พาณิ ช ย์
เชิงสังคม และเชิงสาธารณประโยชน์
กฟภ. จะได้องค์ความรู้ในกรณีที่รัฐดาเนินการโครงการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จาก
ต่างประเทศ รวมถึงมีส่วนร่วมในการนาเสนอนโยบาย ลงทุนและร่วมทุน ตลอดจนร่วมทาวิจัยและนวัตกรรม
กับหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและให้บริการได้ อีกทั้ง
สามารถนาบุคลากรในหน่วยงานของรัฐและบุคคลสัญชาติอื่นมาร่วมทาการวิจัยหรือนวัตกรรมในหน่วยงานได้
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1.2.7 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579), สภานโยบาย
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 สาระสาคัญของยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นแนวทางในการจัดทารวมทั้งได้ทบทวนนโยบายและ
แผนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย ได้แก่ ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบ
วิจัยแบบบูรณาการของประเทศ กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564) รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา สภาปฏิรูปแห่งชาติ รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นเป้าหมายของประชาคมโลก
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีทิศทางการปรับเปลี่ยนระบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศใน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
1) ปรับเปลี่ยนจากการวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากอุปทานที่ตอบโจทย์ของผู้วิจัยไปสู่การวิจัยและ
นวัตกรรมที่มาจากอุปสงค์เพื่อตอบโจทย์ประเทศ ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม
2) ปรับแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยจากหัวข้อวิจัยรายโครงการ เป็นวาระการวิจัยที่เป็นโครงการขนาด
ใหญ่ มีเป้าหมายชัดเจนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
3) ปรับแนวทางการวิจัยและพัฒนาที่กระจายไปทุกสาขา เป็นการวิจัยและพัฒนาที่มีจุดเน้นเพื่อสาขา
ใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ
4) ต้องมีการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี และการพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศ
5) ปรับกระบวนการดาเนินงานจากหน่วยงานเดียว ซึ่งทาให้เกิดการทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน เป็น
การดาเนินงานในรูปแบบที่เกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้
บรรลุ เป้ าหมายตามทิศทางการปรั บเปลี่ ยนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ได้กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1) บูรณาการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีจุดมุ่งเน้นและกลไกที่ชัดเจน
2) ดาเนินการแบบมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์
3) มี ม าตรการสนั บ สนุ น การจั ด หาเทคโนโลยี ห รื อ ผลงานวิ จั ย จากหลายแหล่ ง มาพั ฒ นาต่ อ ยอด
(Technology acquisition) ที่เข้าได้กับรูปแบบทางธุรกิจ (Business model) เพื่อให้เกิดผลเชิงพาณิชย์จริง
4) ปลดล็ อคข้อจ ากัดและอุป สรรคการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์)
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5) จัดโครงสร้างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้ชัดเจนไม่ทับซ้อนเชิงผลประโยชน์ สามารถ
ติดตามและประเมินผลได้
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทย
ใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกาลังอานาจแห่งชาติ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน 20 ปี ด้วยความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ที่มา: ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579), คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม, สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
จากยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) พบว่ามีเป้าหมายให้เกิดการนา
งานวิจั ย และนวัต กรรมไปใช้ป ระโยชน์ ในเชิงพาณิช ย์ เพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิ ตและบริการ
แก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม และสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตใน
ระยะยาว ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโครงข่ายไฟฟ้าและระบบการกักเก็บพลังงานของประเทศไทย ให้สามารถรองรับการเพิ่ม
การใช้พลังงานหมุนเวียนและการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
เน้นการวิจัยที่ส ร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้
และการต่อยอดไปสู่ น วัต กรรมทางเศรษฐกิจหรือ นวัตกรรมทางสั งคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้
ภาคอุตสาหกรรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อให้ ประเทศ
ไทยเป็นผู้นาในระดับนานาชาติในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ เน้ น การพัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐานทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ การพัฒ นาระบบ
สนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถสร้างผลกระทบสูงทางเศรษฐกิจและสังคม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการ
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แรงจู งใจเพื่อส่ งเสริมให้ภ าคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนรวมทั้งการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
กฟภ. จะต้องมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายไฟฟ้าและระบบการกักเก็บพลังงาน รองรับ
การใช้พลังงานหมุนเวียน บริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน รวมถึง
สะสมองค์ ค วามรู้ ต่ อ ยอดไปสู่ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ และต่ อ ยอดไปสู่ น วั ต กรรมไปใช้ ป ระโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ โดยภาครัฐจะให้การสนับสนุนในการพัฒนามาตรการแรงจูงใจ และเพิ่มจานวนบุคลากรวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้ในการวิจัยและนวัตกรรม
หมายเหตุ: พรบ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีผลให้
สานั กงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่ งชาติ (สวทน.) เปลี่ ยนเป็น
ส านั ก งานสภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สอวช.) เมื่ อ วั น ที่
2 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2570
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1.2.8 แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
 สาระส าคั ญ ของแผนกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรวิ จั ย และนวั ต กรรม ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการ
พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม จัดทา “แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)” ขึ้ น เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ แผนการศึ ก ษาและแผนพั ฒ นาแรงงานของประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ
(1) เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ
โดยมีทักษะแลคุณลักษณะที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของโลก สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่
และผลิตทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประเทศ
(2) เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะสูง ตรงความต้องการของผู้ประกอบการ สามารถพัฒนาต่อยอด
และนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้
(3) เพื่อสร้างระบบการผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สามารถเป็นตัวป้อนเข้าสู่
อาชีพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมฯ ฉบับนี้ ได้ระบุวิสัยทัศน์ไว้ว่า “มีบุคลากร
วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทัดเทียมระดับโลก เพียงพอต่อการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประเทศกลุ่มรายได้
สูง และเติบโตอย่างทั่วถึง ภายในปี พ.ศ. 2579” ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักร
ประกอบด้วยมาตรการสาคัญ ได้แก่
(1) พัฒนาบุคลากรรองรับกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมของภาคการผลิต บริการ สังคม และชุมชน
(2) พัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจนวัตกรรม
(3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายบุคลากรระดับหัวรถจักรระหว่างประเทศหรือระหว่าง
ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ (Brain circulation)
กลยุ ทธ์ ที่ 2 พั ฒนาต่ อยอดเทคโนโลยี ร องรั บภาคการผลิ ต บริ การ สั ง คมและชุ ม ชนด้ ว ย
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง ประกอบด้วยมาตรการสาคัญ ได้แก่
(1) ส่งเสริมให้ผู้ที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่เส้นทางอาชีพหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม
(2) เพิ่มจานวนและคุณภาพวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และช่างเทคนิค เพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
(3) เพิ่มจานวนและคุณภาพนักบริหารจัดการงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อทาหน้าที่
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการนวัตกรรม
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กลยุทธ์ที่ 3 เตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต ด้วยการขยายฐานบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยมาตรการสาคัญ
(1) เพิ่มเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษให้เข้าสู่สายอาชีพวิจัยและนวัตกรรม
(2) ส่งเสริมการใช้ผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ
(3) เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นตัวป้อนเข้าสู่สายอาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม อันเป็นฐานสาคัญของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต
ที่มา: แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
จากแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) พบว่า
มีเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งมีประเด็น
ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ดังนี้
 กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับ
หัวรถจักร พัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจนวัตกรรมและ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่าง
ประเทศที่มีศักยภาพสูงในการนาองค์ความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ภาคการผลิตและบริการ หรือสามารถนาองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงบวกให้แก่ภาคสังคมและชุมชนได้
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีรองรับภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน
ด้ว ยบุ คลากรวิ จั ย และนวั ตกรรมคุณ ภาพสู ง ภาคการผลิ ต บริการ สั งคมและชุ มชนที่มีกิ จกรรมวิจั ยและ
นวัตกรรมมีบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะตรงกับความต้องการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลก
 กลยุทธ์ที่ 3 เตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนและนักศึกษาในทุกช่วงวัยเพื่อเป็นตัวป้อนเข้าสู่เส้นทางอาชีพวิจัยและนวัตกรรม ผ่านการเพิ่มจานวน
นักเรียนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เพียงพอ พัฒนาต่อยอดเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา และเชื่อมโยงไปถึง
การบริหารจัดการบุคลากรทั้งที่สาเร็จการศึกษาแล้ว และที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาให้สามารถแสดงศักยภาพ
ได้อย่างเต็มที่
กฟภ. จะต้องนาองค์ความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ภาคการผลิตและบริการ โดยภาครัฐจะเร่งการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง เพื่อให้มีบุคลากร
วิจัยและนวัตกรรมที่สามารถเพียงพอ และนาไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
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1.2.9 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน
 สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน
ยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ) แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (แผนพั ฒ นาฯ) ฉบั บที่ 12 เป้ า หมายการพัฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals : SDGs) ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (Digital Economy : DE)

ภาพกรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน
โดยมุ่งเน้น “สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม
ผู้ใช้บริการและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันและมีโครงสร้างราคาที่เหมาะสม
ส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนสนั บ สนุ น การใช้ พ ลั ง งานทดแทนที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์จานวน 5 ด้าน ได้แก่
(1) กาหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
(2) บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
(3) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
(4) สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 และแผน DE
(5) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
ที่มา: แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน
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 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน
จากแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานพบว่ามีเป้าหมายให้การพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและการพัฒนาให้กิจการพลังงานของประเทศเกิดความมั่นคงและเข้มแข็ง
รัฐวิสาหกิจมีการปรับตัวและคิดค้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ภายใต้
องค์กรที่มีธรรมภิบาลและคุณธรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้
ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กาหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ในด้ า นการเชื่ อ มโยงแหล่ ง พลั ง งานจากประเทศเพื่ อ นบ้ า น สร้ า งพั น ธมิ ต รในการซื้ อ ขาย การลงทุ น
และการแลกเปลี่ยนความรู้
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 สนั บ สนุ นการใช้ น วั ตกรรมและเทคโนโลยี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 และแผน DE
ในการจั ดทาแผนรองรั บเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology)
รวมถึงการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการผลิตและการบริการทั้งในเชิงรุกและ
เชิ ง รั บ พั ฒ นาระบบการท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและนวั ต กรรมมาช่ ว ย
ในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมินและรายงานผลตามมาตรฐานสากล มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนอื่นในการพัฒนางานตามบทบาท
จัดทาฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเปิดเผยให้สาธารณชนได้ใช้ร่วมกัน (Open Data) สนับสนุนระบบ
สารสนเทศ รวมถึงการวิจัยด้วย
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
ในด้ า นการสรรหาและพั ฒ นาบุ ค ลากรในทุ ก ระดั บ ให้ มี ค วามรู้ แ ละสมรรถนะสอดคล้ อ ง
กับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการสร้าง
ภาวะผู้นาเพื่อรองรับ และคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงบริบทสาคัญ (Mega Trend) ของโลก อาทิ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กฟภ. จะต้องสร้ างพัน ธมิตรในการแลกเปลี่ ยนความรู้ โดยเฉพาะในด้านการเชื่อมโยงแหล่ ง
พลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุงระบบ
บริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง เสริ ม การใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ภาคส่ ว นอื่น ในการพั ฒ นางานตามบทบาท และจั ดท าฐานข้ อมู ล เพื่ อใช้ ในการวิ เคราะห์ และเปิ ด เผยให้
สาธารณชนได้ใช้ร่วมกัน (Open Data)
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1.2.10 สัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ในอนาคตที่ส่งผลต่อ กฟภ.
จากโครงสร้างของอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้องค์กรต้องวิเคราะห์ถึงศักยภาพทาง
ธุรกิจทั้งการรักษาฐานลูกค้าเดิม และพัฒนาองค์ความรู้สู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งการส่งเสริมนวัตกรรมเป็นการใช้
ความรู้ ทักษะการบริ หารจัดการ รวมทั้งประสบการณ์ของบุคลากรในองค์ก รเพื่อการคิดค้นการประดิษฐ์
การพั ฒ นา การผลิ ต สิ น ค้ า การบริ ก าร กระบวนการผลิ ต และการจัด การองค์ กรในรู ป แบบใหม่ ดั ง นั้ น
การพัฒ นานวัตกรรมอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทั้งในส่ วนของนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) นั้นจะช่วยขับเคลื่อน
ให้ องค์กรก้าวไปสู่ องค์กรที่มุ่งฐานความรู้ (knowledge-based Organization) และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับโลกได้อย่างยั่งยืน ซึ่งความท้าทายในการบูรณาการระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมของ
กฟภ. เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการวิเคราะห์ธุรกิจเกี่ยวเนื่องขององค์กร
โดยการดาเนินงานเป็นโครงการนาร่องสาหรับการวิเคราะห์ความเป็นได้ทางธุรกิจของบริษัทในเครือ รวมถึง
ประเด็นสาคัญคือนวัตกรรมเชิงกระบวนการ ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากร
ในองค์กร เพื่อพัฒ นาให้ การดาเนิ น งานในกระบวนการที่ส าคัญมีประสิ ทธิภาพสู งสุด ไม่ว่าจะเป็นการลด
ระยะเวลาการดาเนินงาน หรือการดาเนินงานร่วมกันตลอดห่วงโซ่คุณค่า ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นสาคัญและ
เป็นความท้าทายที่องค์กรจะต้องมีการผลักดันให้นวัตกรรมขององค์กร เข้าไปอยู่ในทุกกระบวนการการทางาน
เพื่อส่ งเสริ มให้ กฟภ. เป็ น องค์กรแห่ งนวัตกรรม โดยผลสั มฤทธิ์ที่ได้ นอกเหนือจากการวิเคราะห์ และใช้
ประโยชน์ของธุรกิจเกี่ยวเนื่องแล้ว จะทาให้องค์กรเป็นองค์กรแห่ง ความรู้และคิดค้นสิ่งใหม่เพื่อพัฒนาองค์กร
สู่ความยั่งยืน
รวมทั้งแนวโน้มของอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป ที่มีการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของจากผู้ใช้ไฟ
ในรูปแบบ Prosumer โดยบทบาทของผู้ใช้ไฟฟ้า (ผู้บริโภค) จะเปลี่ยนไปเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโ ภค หรือ
Prosumer ส่งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งระบบ โดยมีผลกระทบหลายด้าน เช่น ด้านการบริหารจัดการด้านผู้ใช้
ไฟฟ้า มี การปรั บ พฤติกรรมการใช้ ไฟฟ้าและเพิ่มประสิ ทธิภ าพของการใช้ไฟฟ้ า และการกักเก็ บพลั งงาน
ที่จะต้องกักเก็บพลังงานในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อยและจ่ายไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง
รวมถึงสามารถตอบสนองความผันผวนไอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การเตรียมการรองรับ Prosumer จะต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งผู้กากับดูแล ผู้กาหนดนโยบาย ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งในส่วนของ กฟผ. และผู้ผลิต
ไฟฟ้า IPP, SPP, VSPP ภาคเอกชน ผู้จ่ายพลังงานทั้ง 3 การไฟฟ้า ซึ่งรวมถึง กฟภ. ด้วย และผู้ที่เป็น
Prosumers และ Consumers ในส่วนของบ้านพักที่อยู่อาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
โดยเมื่อพฤติกรรมความต้องการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป ผู้ผลิตและจาหน่ายเข้าระบบ ส่งผลทาให้มีจุดผลิตไฟ
รายย่อยเป็นจานวนมากและกระจายตัว ส่งผลต่อความมั่นคงในระบบจาหน่าย นอกจากนั้น ส่งผลต่อการ
กากับดูแล การออกกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งแนวทางการเตรียมปรับเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้ามาเป็นผู้จาหน่าย
หรือจาก Consumer to Prosumer ในระบบ Blockchain การก้าวเข้าสู่การเป็น Virtual Utility ที่เน้น
บทบาทของ กฟภ. ในฐานะ Operators ในหลายด้าน เช่น
1. Energy Trading Platform Operators : พัฒนาและให้บริการจัดการระบบ Platform ที่เป็น
ช่องทางในการแลกเปลี่ยนค้า/ซื้อขายพลังงาน
2. Grid Operators : พัฒนาและดูแลระบบไฟฟ้า ที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งผลิตไฟฟ้า Prosumers
และ Energy storage ตามจุดต่างๆ
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3. Virtual Power Plants Operators : การบริหารจัดการพลังงานให้ Demand และ Supply ให้มี
ความสมดุล และมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ต้น ทุนที่เหมาสมการบูรณาการระบบงาน และความพร้อมของ
บุคลากรในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ Digital Transformation
นอกจากนี้ ก ารเข้ า มาของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า โดย กฟภ. ได้กาหนดยุทธศาสตร์ให้มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ภายใน ปี 2565
ซึ่งการปรับเปลี่ยน กฟภ. สู่ Digital Utility เป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ ทั้งในด้านเครือข่ายระบบไฟฟ้า
การบริการลูกค้า กระบวนการภายใน ทรัพยากรบุคคล และ Technology Platform ดังนั้นความสาเร็จของ
Digital Transformation จ าเป็ น ต้องมี การบูร ณาระบบงาน และกระบวนการต่างๆ ให้ มี มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง โครงสร้างองค์กร และรูปแบบในการดาเนินงานจะปรับให้มีความ
คล่ อ งตั ว (Agile) โดยมี ห น่ ว ยงานด้ า นธุ ร กิ จ และหน่ ว ยสนั บ สนุ น ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล จ าเป็ น ต้ อ งมี
การประสานการทางานร่วมกัน (Collaboration) ในการพัฒนาองค์กรให้เป็น Digital Utility รวมทั้งบุคลากร
ของ กฟภ. จาเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ เพียงพอและเหมาะสมในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึง
รองรับรูปแบบของการดาเนินธุรกิจเพื่อรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป
ขีดความสามารถของบุคลากรในรูปแบบ multi skill และการสร้าง Business Mind ให้กับบุคลากร
เพื่อรองรั บ การดาเนิ น ธุร กิจ ภายใต้โ ครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลี่ ยนแปลงไป ซึ่งจากการที่รูปแบบธุรกิจมี
การเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ทิศทางของการบริหารทุนมนุษย์ขององค์กรจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
การแข่งขัน ซึ่ง กฟภ. มีทิศทางในการรุ กธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้ า นของบุ ค ลากร นอกเหนื อ จากสมรรถนะหลั ก เดิ ม ที่ บุ ค ลากรมี อ ยู่ ดั ง นั้ น การส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการบริหารงาน การเพิ่มขีดความสามารถในทักษะที่ต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการรองรับ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ จาเป็นต้อง
พิ จ ารณาอั ต ราก าลั ง ที่ มี ค วามเหมาะสม ทั้ ง อั ต ราก าลั ง ของ กฟภ. และอั ต ราก าลั ง ของบริ ษั ท ในเครื อ
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็ นในแต่ล ะหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ ถึงความต้องการในเชิงธุรกิจ สั ดส่วนของ
พนักงานที่เหมาะสมในแต่ละสายงาน รวมถึงในแต่ละประเภทธุรกิจ และการดาเนินงานของฝ่ายสนับสนุน
นอกจากนั้น ควรให้ความสาคัญ ถึงกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ระดับองค์กรสู่การปฏิ บัติได้จริง รวมถึง
ควรมีการสร้างระบบแรงจูงใจและกระบวนการประเมินผลการปฎิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
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1.2.11 มาตรฐาน ISO30401: 2018
 สาระสาคัญของมาตรฐาน ISO30401: 2018
มาตรฐานระบบการจัดการองค์ความรู้ ISO30401: 2018 ประกาศใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561
เป็นมาตรฐานระบบการจัดการที่สามารถขอการรับรองได้ มาตรฐานฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทาง
สาหรับองค์กรที่ดาเนินการจัดการความรู้และต้องการให้การจัดการความรู้เป็นระบบ สามารถสร้างคุณค่าเพิ่ม
ให้กับองค์กร โดยอาศัยเครื่องมือการจัดการความรู้ และเป็นพื้นฐานสาหรับการตรวจสอบรับรองประเมินผล
และรับรององค์กรที่มีความสามารถด้านการจัดการความรู้โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก
ที่เป็นที่ยอมรับ มาตรฐานนี้ประกอบด้วยข้อกาหนดและแนวทางนาไปประยุกต์ใช้สาหรับหน่วยงานทุกประเภท ทุกขนาด
องค์ประกอบของมาตรฐาน ประกอบด้วย บทนา ข้อกาหนด และภาคผนวก โดยสาระสาคัญของ
มาตรฐาน มีดังนี้
 หลักการ (Principle)
หลักการระบบการจัดการความรู้ตาม ISO 30401:2018 มีหลักการ 8 ข้อ ดังนี้
1) ธรรมชาติของความรู้: ความรู้ไม่สามารถจับต้องได้และมีความซับซ้อน ความรู้ถูกสร้างโดยคน
2) คุ ณ ค่ า : ความรู้ เ ป็ น ทรั พ ยากรที่ ส าคั ญ และมี มู ล ค่ า ส าหรั บ องค์ ก รเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
3) การมุ่งเน้น: การจัดการความรู้ตอบสนองเป้าหมาย กลยุทธ์ และความต้องการขององค์กร
4) การปรับใช้: ไม่มีวิธีการจัดการความรู้ใดที่เหมาะสมกับทุกองค์กร วิธีการจัดการความรู้ขึ้นอยู่กับ
บริบทองค์กร องค์กรอาจต้องพัฒนาวิธีการจัดการความรู้ของตนเองให้สอดคล้องกับบริบทองค์กร
5) ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน: การจัดการความรู้ควรร่วมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน การใช้เนื้อหา
กระบวนการและเทคโนโลยี
6) สภาพแวดล้อม: ความรู้ไม่ได้ถูกจัดการโดยตรง ดังนั้นการจัดการความรู้จะต้องไปมุ่งเน้นการจัดการ
สภาพแวดล้อมการทางาน และการดูแลวงจรชีวิตของความรู้
7) วั ฒ นธรรมองค์ ก ร: วั ฒ นธรรมองค์ ก รมี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การความรู้ เ ป็ น อย่ า งมาก
วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการคิด การแสดงความเห็น การทางานจะส่งผลต่อ
การจัดการความรู้โดยตรง
8) จุดเน้นย้า: การจัดการความรู้ควรต้องค่อยๆ ทาทีละช่วง แบ่งการดาเนินงานเป็นระยะหรือเฟส ให้
สอดคล้องกับระบบการเรียนรู้ขององค์กร
 ข้อกาหนด
แบ่งเป็น ข้อกาหนดทั่วไป ข้อ 1 - 3 และ ข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัติ ข้อ 4 - 10 และภาคผนวก
ข้อ 1 ขอบข่าย (Scope) กล่าวถึง ขอบข่ายของมาตรฐานที่ประกอบด้วยข้อกาหนดและแนวทางใน
การจัดทา ประยุกต์ใช้ บารุงรักษา ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพสาหรับการจัดการ
ความรู้ในองค์กร
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ข้อ 2 เอกสารอ้างอิง (Normative references) เอกสารฉบับนี้ไม่มีการอ้างอิงเอกสารใด ๆ
ข้อ 3 คาศัพท์และบทนิยาม (Terms and definitions) กล่าวถึง คาศัพท์และบทนิยาม และตัวย่อ
ที่ปรากฏในมาตรฐานฉบับนี้ จานวน 30 รายการ
ข้อ 4 บริบทองค์กร
 มีความเข้าใจในองค์กรและบริบทขององค์กร โดยพิจารณาปัจจัยภายนอกและภายในที่
เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ขององค์กร และมีผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการ
บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้
 เข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
 ระบุขอบเขตของการนาระบบการจัดการองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยต้องพิจารณาถึง
องค์กร บริบทองค์กร ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทางาน
ตามแผนหรือดาเนินการ การพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดและเปลี่ยนถ่ายองค์ความรู้ และ
เครื่องมือการจัดการความรู้
 ส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการองค์ความรู้ ทั่วทั้งองค์กร
ข้อ 5 การนาองค์กร
 ผู้บริหารต้องแสดงภาวะผู้นาและมีความมุ่งมั่นต่อการดาเนินงานของระบบการจัดการ
องค์ความรู้
 ผู้บริหารต้องกาหนดนโยบายด้านการจัดการองค์ความรู้ ที่เหมาะสมกับเป้าหมายองค์กร
กาหนดกรอบและหลักในการกาหนด ทบทวนและการบรรลุวัตถุประสงค์
 ผู้บริหารต้องกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ข้อ 6 การวางแผน
 การระบุ ค วามเสี่ ย งและโอกาส ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ องค์ ก รและระบบการจั ด การ
อาชีว อนามั ย และความปลอดภัย การประเมินความเสี่ ยง การติดตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างทันสมัย
 การกาหนดวัตถุประสงค์การจัดการความรู้และการวางแผนเพื่อให้บรรลุผล
ข้อ 7 การสนับสนุน
 ทรัพยากร
 ความสามารถ และสมรรถนะ
 ความตระหนัก
 การสื่อสาร
 สารสนเทศที่เป็นเอกสาร
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ข้อ 8 การปฏิบัติการ
 การวางแผนและควบคุมการดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนด และดาเนินการ
ตามที่กาหนด
 การควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้และทบทวนผลของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้
ตั้งใจกระทาเพื่อบรรเทาผลกระทบใด ๆ ตามความจาเป็น
ข้อ 9 การประเมินผลการดาเนินงาน
 การติดตาม วัดผล วิเคราะห์ และประเมินผลการดาเนินงาน
 การตรวจประเมินภายใน
 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
ข้อ 10 การปรับปรุง
 การจัดการกับความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด และการดาเนินการแก้ไข
 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ภาคผนวก
 ภาคผนวก A: ขอบเขตความรู้ – ช่วงของการจัดการความรู้
 ภาคผนวก B: ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และหลักการอื่น ๆ
 ภาคผนวก C: วัฒนธรรมการจัดการองค์ความรู้
ที่มา: https://intelligence.masci.or.th/intelligence_news_details_th.php?id=1396
 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของมาตรฐาน ISO30401: 2018
จากมาตรฐาน ISO30401: 2018 พบว่า เป็นแนวทางในการจัดการความรู้ในองค์กร อย่างเป็นระบบ
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรจากการจัดการความรู้ ทั้งนี้เป็นพื้นฐานในการจัดการแก่องค์กรที่ต้องการได้รับ
การตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระบบสากล
มาตรฐานใช้หลักการเป็นตัวนา ข้อกาหนดจึงไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่า องค์กรต้องทาอย่างไร องค์กร
สามารถเลือกแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของตนได้ การนามาตรฐานไปใช้ในองค์กรทาให้การ
จัดการองค์ความรู้ขององค์กรที่เป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายองค์กร
ง่ายต่อการที่ผู้บริหารจะสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในบุคลากรทุกระดับ อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร ระบบการจั ด การความรู้ จ ะมี ค วามต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น แม้ ว่ า จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือทีมงาน
กฟภ. สามารถใช้มาตรฐาน ISO 30401 เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ สื่อสารการจัดการ
ความรู้ให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจได้ดีขึ้น รวมทั้งระบบการจัดการความรู้มีความยั่งยืน การได้รับการรับรอง
ISO 30401 จะช่วยให้การจัดการความรู้ขององค์กรมีความเป็นมาตรฐานตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล
มีการร่วมมือแบบองค์รวม สามารถจัดการเรื่องคุณภาพและความเสี่ยงขององค์กรได้ดีขึ้น และสามารถมั่นใจได้
ว่าการจัดการความรู้ของ กฟภ. จะมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
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1.2.12 มาตรฐาน ISO9001: 2015
 สาระสาคัญของมาตรฐาน ISO 9001: 2015
ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสาคัญเพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ
และความมีประสิทธิภาพของการดาเนินงานภายในองค์กร ISO 9001 จึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล แนวคิดสาคัญของ ISO 9001 คือ การจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพว่า
องค์กรสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการได้เป็นไปตามข้อกาหนดของลูกค้า กฎหมาย และข้อกาหนดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นระบบที่ทาให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้โดย
ผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทางานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์ก รรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมีการจดบันทึก
ข้อมูลรวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่และมีการแก้ไขข้อบกพร่อง
รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันการเกิดซ้า
มาตรฐาน ISO 9001: 2015 มีการปรับเปลี่ยนจากมาตรฐานฉบับเดิม ISO 9001: 2008 โดยพิจารณา
ในมุมมองที่กว้างขึ้นและในระดับที่สูงขึ้นครอบคลุมทั้งระดับปฏิบัติการ (Operational Level) และระดับ
กลยุทธ์ (Strategic Level) โดยเน้นบทบาทของผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดบริบท
องค์ ก รทั้ ง ภายในและภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ แ ละทิ ศ ทางกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก รและการชี้ บ่ ง
และหาความต้องการความคาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับ
แนวคิดเรื่ องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ บรรลุถึงประสิทธิผลของระบบบริห ารงานคุณภาพ โดยกาหนด
ให้ มี การชี้บ่ งและจั ดการความเสี่ ย งและโอกาส เพื่อช่ ว ยให้ เ กิด ผลลั พธ์ ที่พึง ประสงค์แ ละป้ องกันการเกิ ด
ผลกระทบในด้านลบ

ภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015
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ข้อกาหนดระบบบริ ห ารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 มีขอบเขตในการตองการแสดงถึ ง
ความสามารถอยางสม่าเสมอที่ จ ะเตรี ย มผลิ ตภัณฑและบริการใหสอดคลองกับความตองการลู กคาและ
ขอกาหนดที่เกี่ยวของและขอกฎหมาย และมุงมั่นที่จะยกระดับความพึงพอใจลูกคา
มาตรฐานนี้ กล่าวถึงขอบข่าย บทนิยาม และข้อกาหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย
สาระสาคัญ ดังนี้
ข้อ 4 บริบทองค์กร
 มีค วามเข้ าใจในองค์ก รและบริ บทขององค์ก ร โดยพิจ ารณาปั จ จัย ภายนอกและภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ขององค์กร และมีผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการ
บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้
 เข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
 กาหนดขอบเขตของการน าระบบบริหารงานคุณภาพไปประยุกต์ใช้ โดยต้องพิจารณาถึง
องค์กร บริบทองค์กร และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
 กาหนดกระบวนการที่จาเป็นและความสัมพันธ์ของแต่ละกระบวนการภายใต้ขอบเขตระบบ
บริหารงานคุณภาพ
ข้อ 5 ความเป็นผู้นา
 ผู้บริหารต้องแสดงบทบาทภาวะผู้นาและความมุ่งมั่นในการนาระบบบริหารงานคุณภาพไปใช้
ในองค์กร มีการกาหนดนโยบาย บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอานาจหน้าที่ในองค์กร
และมีการสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง
ข้อ 6 การวางแผน
 การวางแผนระบบบริ หารงานคุณภาพ ต้องพิจารณาถึงประเด็นหลักที่ได้จากการกาหนด
บริ บ ทองค์ ก ร และความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และชี้ บ่ ง ความเสี่ ย งและโอกาสที่
จาเป็นต้องจัดการ เพื่อให้ระบบบริหารงานคุณภาพบรรลุผลลัพธ์ที่มุ่งหวั ง ป้องกันหรือลด
ผลกระทบที่ไม่ต้องการ และให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 กาหนดและสื่อสารวัตถุประสงค์และแผนงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
 การวางแผนการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 7 การสนับสนุน
 องค์กรต้องจัดเตรียมทรัพยากรที่จาเป็น
 องค์กรต้องกาหนดความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ รับผิดชอบ และจัดให้มีการพัฒนา
ทักษะและความรู้ความสามารถที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน
 การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์คุณภาพ การมีส่วนร่วม
บทบาทหน้าที่ และสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
 การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
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 การจัดการเอกสารสารสนเทศตามข้อกาหนด การควบคุม และจัดทาเอกสารสารสนเทศให้
ทันสมัย
ข้อ 8 การดาเนินการ
 องค์กรต้องมีการวางแผนและควบคุมกระบวนการที่จาเป็นภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ
เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกาหนดของการจัดทาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ
 การระบุ และทบทวนข้อกาหนดด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
 การควบคุมผู้ส่งมอบภายนอก ครอบคลุมผู้ส่งมอบสินค้า บริการ กิจกรรม/กระบวนการที่ว่า
จ้างภายนอกดาเนินการแทน
 การทาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ
 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ
 การควบคุมผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
ข้อ 9 การประเมินสมรรถนะ
 การเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน เพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องของผลลัพธ์
 การตรวจประเมินภายใน
 การทบทวนของฝ่ายบริหาร
ข้อ 10 การปรับปรุง
 องค์กรต้องปฏิบัติการแก้ไขเมื่อเกิดความไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระบบบริหารงานคุณภาพที่เหมาะสม เพียงพอ และเกิด
ประสิทธิผล
ที่มา: https://intelligence.masci.or.th/intelligence/standard_detail.php?id=5
 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของมาตรฐาน ISO 9001: 2015
จากมาตรฐาน ISO 9001: 2015 พบว่าเป็นมาตรฐานที่ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ใน
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่ งยืน นอกจากนี้การนาเอากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้พิจารณาในการกาหนด
กระบวนการภายใต้ ร ะบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพจะช่ ว ยให้ กระบวนการตั ด สิ น ใจขององค์ กรเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ ดังนี้
 7.1.6 ความรูขององคกร
องคกรตองพิจารณากาหนด ความรูที่จาเปนสาหรับการดาเนินกระบวนการและเพื่อใหบรรลุ
ถึงขอกาหนดของผลิตภัณฑและบริการ ความรูเหลานี้ตองไดรับการจัดเก็บและมีครบถวนตามขอบเขต
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อยางเพียงพอ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความตองการและแนวโนม องคกรจะตองทบทวนความรู ใน
ปจจุบัน และพิจารณาวิธีการทาใหไดมา หรือเขาถึงความรูสวนเพิ่มเติม และใหมีความทันสมัย
หมายเหตุ 1 ความรู ขององคกรคือความรู เฉพาะขององคกร ไดมาจากประสบการณเปน
ข้อมูลที่นามาใชและเผยแพรเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
หมายเหตุ 2 ความรูองคกรอยูบนพื้นฐานของ
a) แหลงภายในองคกร (เชน ทรัพยสินทางปญญา, การเรียนรูจากประสบการณ, การเรียนรู
จากขอผิดพลาดและความสาเร็จจากโครงการ, การรวบรวมและการแลกเปลี่ยนความรูที่ไมอยูในตารา
และประสบการณ, ผลจากการพัฒนากระบวนการ, ผลิตภัณฑและบริการ)
b) แหลงภายนอกองคกร (เชน มาตรฐาน, ศูนยการเรียนรู, การสัมนา, การไดมาจากลูกคา
หรือผูรับจางชวง)
กฟภ. สามารถนาข้อกาหนดดังกล่าวไปกาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นขององค์กร เพื่อใหบรรลุคุณภาพ
และมาตรฐานของผลิตภัณฑและบริการ โดยดาเนินการระบุ แสวงหา จัดเก็บ และทบทวนความรู้ให้เป็น
ปัจจุบัน
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1.2.13 มาตรฐาน ISO 55001: 2014
 สาระสาคัญของมาตรฐาน ISO 55001: 2014
มาตรฐาน ISO 55001: 2014 เป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการสินทรัพย์ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา
วงจรชีวิตของระบบการจัดการสินทรัพย์เชิงรุก ตั้งแต่การระบุสินทรัพย์ การนาไปใช้ การบารุงรักษา และการ
ปรั บปรุง อีกทั้ง สนั บสนุน การเพิ่มประสิ ทธิภาพของสิ นทรัพย์และลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการเป็นเจ้าของ
ในขณะที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่จาเป็น ซึ่งมาตรฐานนี้ไม่เพียง
ได้กั บ สิ น ทรั พย์ ที่จั บ ต้ องได้เ ท่า นั้ น แต่ส ามารถนาไปประยุก ต์ใ ช้กับ สิ น ทรั พย์ ประเภทอื่ นได้ อีก ด้ว ย ทั้ง นี้
มาตรฐานไม่ได้มีการเฉพาะเจาะจงเพียงการจัดการสินทรัพย์ในด้านการเงิน ด้านการบัญชี และด้านเทคนิค
มาตรฐานนี้ กล่าวถึงขอบข่าย บทนิยาม และข้อกาหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย
สาระสาคัญ ดังนี้
ข้อ 4 บริบทองค์กร
 การเข้าใจองค์กรและบริบท ระบุได้ถึงประเด็นภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์
และส่งผลต่อผลลัพธ์ในการการบริหารสินทรัพย์ขององค์กร
 การเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 การกาหนดกรอบในการบริหารจัดการสินทรัพย์
 ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์
ข้อ 5 ความเป็นผู้นา
 ผู้ บ ริ ห ารต้องแสดงบทบาทภาวะผู้ นาและความมุ่ งมั่นในการนาระบบการบริห ารจัดการ
สินทรัพย์ไปใช้ในองค์กร มีการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กร บูรณาการการบริหารจัดการสินทรัพย์ไปกับกระบวนการทางธุรกิจ สื่อสารไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้อง สร้างความร่วมมือในการทางานข้ามสายงาน สนับสนุน และทาให้แน่ใจว่าแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงของสินทรัพย์สอดคล้องไปกับแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร
 ผู้บริหารระดับสูงต้องระบุนโยบายในการบริหารสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กร กรอบในการบริ หารสินทรัพย์ มุ่งมั่ นที่จะทาตามข้อกาหนดและพัฒ นาระบบการ
บริหารสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
 ผู้บริหารควรทาให้แน่ใจถึงการรับผิดชอบและการระบุสิทธิ์ ตามกฎระเบียบขององค์กร และ
สื่อสารภายในองค์กร
ข้อ 6 การวางแผน
 ระบุความเสี่ยงและโอกาสสาหรับระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์
 กาหนดวัตถุประสงค์และวางแผนเพื่อให้บรรลุ
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ข้อ 7 การสนับสนุน
 องค์กรต้องกาหนดทรัพยากรที่จาเป็นต่อกระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์
 องค์กรต้องกาหนดศักยภาพของบุคลากรที่ทางานควบคุมและส่งผลต่อประสิทธิภ าพของ
สินทรัพย์ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสินทรัพย์ และประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารสินทรัพย์
 บุคลากรที่ทางานส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ต้องตระหนัก
ถึงนโยบาย ประโยชน์ การทางานที่เกี่ยงข้องกับความเสี่ยงและโอกาส ในการบริหารจัดการ
สินทรัพย์
 องค์กรต้องระบุการสื่อสารที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ การบริหารจัดการสินทรัพย์ และระบบการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ ภายในและภายนอกที่จาเป็น สื่อการอะไร เมื่อไหร่ โดยใคร และ
อย่างไร
 องค์กรต้องระบุถึงข้อมูลที่ต้องการเพื่อใช้ในการสนับสนุนการบริห ารจัดการสินทรัพย์ใน
องค์กร
 ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ต้องระบุถึงเอกสารที่จาเป็นต่อการขอการรับรอง
ข้อ 8 การปฏิบัติ
 องค์กรต้องวางแผน ปฏิบัติ และควบคุมกระบวนการที่เป็นไปตามมาตรฐานของการบริหาร
จัดการสินทรัพย์
 ตรวจประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนั้นไปปฏิบัติในองค์กร
 เมื่อองค์กรมีการจ้างภายนอกในการทากิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีการตรวจประเมิ นถึงความเสี่ยง
ที่จะส่งผลต่อการบริหารจัดการสินทรัพย์
ข้อ 9 การประเมินผลการดาเนินงาน
 องค์กรต้องติดตาม วิเคราะห์และประเมิน และรายงานประสิทธิ ผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ ย ง และรั ก ษาข้ อ มู ล รวมถึ ง ผลลั พ ธ์ ข องการติ ด ตาม ท าให้ แ น่ ใ จว่ า การติ ด ตาม
ประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
 องค์กรต้องมีการตรวจสอบภายในเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานที่กาหนด
 ผู้บริหารระดับสูงต้องติดตามการบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร โดยทราบถึงสถานะใน
การปฏิบัติ ประเด็น ในการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ ผลการดาเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ โอกาสในการปรับปรุง และความเสี่ยงต่าง ๆ
ข้อ 10 การปรับปรุง
 องค์กรต้องปฏิบัติการแก้ไขเมื่อเกิดความไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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 การวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของมาตรฐาน ISO 55001: 2014
จากมาตรฐาน ISO 55001: 2014 พบว่า เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการเป็นแนวปฏิบัติในการบริหาร
จัดการทรัพย์สินขององค์กรเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายที่มีจาเป็นจากสินทรัพย์
และรักษาสินทรัพย์นั้นไว้กับองค์กร ความรู้ถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งขององค์กร ดังนั้น กฟภ. สามารถนา
มาตรฐาน ISO 55001: 2014 ไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่
การระบุความรู้ การนาความรู้ไปใช้ การรักษาความรู้ และการปรับปรุง
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2

การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทากลยุทธ์การจัดการความรู้
และแผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 - 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024)

2.1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการจัดการความรู้ (KM SWOT)
ที่ปรึกษาได้ดาเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการจัดการความรู้ (KM SWOT)
จากข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้
รวมถึง ผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ด้วยการทา Site Visit โดยการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในส านั กงานใหญ่และส่ วนภูมิภาคของ กฟภ. อีกทั้งมีการประชุมร่วมกับแผนกจัดการความรู้ กองพัฒนา
บุคลากร เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 แล้ว สามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการจัดการ
ความรู้ (KM SWOT) ได้ดังนี้

จุดแข็ง
1.

ผู้บริหารระดับสูง มีบทบาทในการกากับ ดูแล การดาเนินงานด้านการจัดการความรู้

2.

มีระบบการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานด้าน KM

3.

มีการกาหนดตัวชี้วัด KM ในระดับสายงานทุกสายงาน รวมถึงการกาหนดตัวชี้วัดในการสร้าง
นวัตกรรม

4.

มีการดาเนินงานด้าน KM และสร้างการรับรู้ด้าน KM มาอย่างต่อเนื่อง

5.

การมีคณะทางานในระดับสายงานที่ชัดเจน และให้ความสาคัญในการดาเนินงานเรื่อง KM

จุดอ่อน
1.

ทีมจัดการความรู้ยังไม่สามารถดาเนินการประเมินและติดตามการดาเนินงานด้าน KM ของ กฟภ. ได้
เต็มศักยภาพ (Lack of Power of Enforcement)

2.

ความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ยังจากัดในเฉพาะบุคคลบาง
กลุ่ม (การ buy-in)

3.

ขาดความชัดเจนของแผนการจัดการความรู้ระยะยาว

4.

ขาดการติดตามผลลัพธ์จากการดาเนินงาน KM (KM Results)
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5.

การสร้างแรงจูงใจ และการยกย่องชมเชยในด้านการจัดการความรู้ยังไม่เป็นระบบ

6.

การบูรณาการระหว่างกระบวนการจัดการความรู้ กับการจัดการนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร และ
การปรับปรุงกระบวนการทางานยังไม่มีความสมบูรณ์

7.

ระบบ KMS ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไม่รองรับการดาเนินงานในส่วนของกระบวนการ
จัดการความรู้ และยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบ

8.

ขาดระบบรวบรวมองค์ความรู้สาหรับผู้ที่จะเกษียณอายุใน 5 ปีข้างหน้า

9.

การมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย แต่ยังขาดกระบวนการจัดการและการให้ความสาคัญ (Critical
Knowledge)

10. กระบวนการในการคัดกรองและรวบรวมความรู้ยังไม่เป็นระบบ

โอกาส
1.

ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และของหน่วยงานกากับ
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะของบุคลากร และนวัตกรรม

2.

มาตรฐาน ISO 30401 เอื้อต่อการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้

3.

ยุทธศาสตร์ กฟภ. ให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้และการยกระดับศักยภาพของ
บุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินงานในอนาคต

4.

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. เอื้อให้มีระบบงานที่อานวยต่อการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลมากขึ้น

อุปสรรค
1.

ข้อจากัดจากกฎระเบียบและนโยบายภาครัฐ ที่จากัดการทาธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ

2.

การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า ทาให้ กฟภ. ต้องเร่งพัฒนา
องค์ความรู้ให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต

3.

เทคโนโลยีในการสนับสนุนการจัดการความรู้มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ กฟภ. ต้องตอบสนองและปรับตัวให้ทันอยู่ตลอดเวลา
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2.2 วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ (KM Vision)
“กฟภ. ใช้การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ การบริการ
กระบวนการทางาน และสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อให้ กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนาที่ทันสมัยและเป็นองค์กร
แห่งความรู้ (Knowledge-based organization)”

2.3 ยุทธศาสตร์ (Strategy)
ยุทธศาสตร์ (Strategy) การจัดการความรู้ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 - 2567 ได้มีการ
ระบุ/กาหนดเพื่อให้สอดรับกับ วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ โดยมีการกาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินการ
ทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร์ คือ PEA Strategy สรุปดังนี้
P (PEA’s People)
ยุทธศาสตร์ที่ 1

E (Enhanced KM Process)
ยุทธศาสตร์ที่ 2

A (Adopted Technology)
ยุทธศาสตร์ที่ 3

การยกระดั บโครงสร้ า งพื้น ฐานด้ า น การยกระดับกระบวนการจัดการ การขับเคลื่อนการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ และการเสริมสร้าง ความรู้
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
วัฒนธรรมการเรียนรู้
เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

• บุ ค ลากร กฟภ. มี ค วามรู้ ค วาม
เข้ า ใจ ความตระหนั ก ด้ า นการ
จัดการความรู้

• ก ฟ ภ . มี แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน ISO
30401

• กฟภ. ใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ใน ก า รท า ใ ห้ ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

• กฟภ. เป็ น องค์ กรแห่ งความรู้
(Knowledge - based organization)
โดยมีวัฒนธรรมการเรียนรู้เกิดขึ้น
ทั่วทั้งองค์กร

• ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ส ร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้กับ กฟภ.

กลยุทธ์

กลยุทธ์

• สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรที่
เกี่ยวข้องให้บรรลุผลสาเร็จ
กลยุทธ์

P1 ปรั บ บทบา ทให้ ผู้ บริ ห า รเป็ น E1 คั ดเลื อกหน่ วยงานน าร่ อง ระดั บ A1 พลิ ก โฉมระบบเทคโนโลยี
ต้ น แ บ บ (Role model) ผ่ า น
สายงาน เป็นหน่วยงานต้นแบบ
สารสนเทศด้ า นการจั ด การ
ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นค่ า นิ ย มองค์ ก ร
(Success Model) ใ น ก า ร
ความรู้ (KMS) ให้ตอบสนอง
และมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการ
ปฏิ บั ติ ต าม มา ต รฐ าน ISO
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ
จั ด การความรู้ รวมถึ ง พั ฒ นา
30401 และขยายผลสู่สายงาน A2 ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อใช้ใน
ทั ก ษะ (Skill) และแนวความคิ ด
อื่น ๆ
การจั ด การความรู้ ไ ด้ ทุ ก ที่
(Mindset) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทุ ก เวลา ทุ ก อุ ป กรณ์ (KM
Copyright © All rights reserved, TRIS Corp. 2019
Copyright © All rights reserved, TRIS Corp. 2019

70

รายงานผลการดาเนินงานงวดที่ 3
โครงการจัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

P (PEA’s People)

E (Enhanced KM Process)

การสร้ า งบรรยากาศให้ เ กิ ด การ E2 ยกระดั บ กระบวนการจั ดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้บริหาร
ความรู้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ที่ดี
P2 แผนการทบทวนบทบาทและเพิ่ม

A (Adopted Technology)
Anywhere Anytime Any
device)

ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ E3 ใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
รั บ ผิ ด ช อ บ / ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
จั ด การความรู้ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้
คณะทางาน ที่เกี่ยวกับการจัดการ
ส่วนเสีย ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ความรู้
ให้กบั องค์กร
P3 ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก าร/รู ป แบบ / E4 บู ร ณาการการจั ด การความรู้
ช่อ งทาง/เนื้ อ หา ของการสื่ อ สาร
กั บ กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
ด้ า น กา รจั ดก าร คว าม รู้ ใ ห้ แ ก่
ผ ล ลั พ ธ์ ท า ง ธุ ร กิ จ แ ล ะ
บุคลากร
นวัตกรรม
P4 สร้ า งให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วาม
เข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญ
ของการจั ด การความรู้ ผ่ า นระบบ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน และ
ระบบแรงจูงใจ
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2.4 Scenario Planning
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าหมายสิ้นสุดแผนฯ ปี 2567

Worse Case

Base Case

Best Case

ระดับพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การจัดการความรู้ และการเสริมสร้าง กฟภ. เป็นองค์กรแห่งความรู้
วัฒนธรรมการเรียนรู้
(Knowledge - based
organization) โดยมีวัฒนธรรมการ
เรียนรูเ้ กิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับกระบวนการจัดการ
ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การขับเคลื่อนการจัดการจัดการ
ความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กฟภ. ได้รบั รองมาตรฐาน ISO
30401

เป็นองค์กรแห่งความรู้ (Knowledge - เป็นองค์กรแห่งความรู้ (Knowledge
based organization) ภายในปี
- based organization) ภายในปี
2568
2567
ภายในปี 2568

ภายในปี 2567

เป็นองค์กรแห่งความรู้ (Knowledge based organization) ภายในปี
2566
ภายในปี 2566

การจัดการความรู้สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับ กฟภ.

รายได้เพิ่มขึ้น/ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจาก
การใช้การจัดการความรู้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการ/พัฒนา
นวัตกรรมได้ 5%

รายได้เพิ่มขึ้น/ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจาก
การใช้การจัดการความรู้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการ/พัฒนา
นวัตกรรมได้ 15 %

รายได้เพิ่มขึ้น/ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจาก
การใช้การจัดการความรู้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการ/พัฒนา
นวัตกรรมได้ 25%

กฟภ. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการทา
ให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

เทคโนโลยีดิจิทลั รองรับการจัดการ
ความรู้ทุกกระบวนงานภายในปี
ภายในปี 2568

เทคโนโลยีดิจิทลั รองรับการจัดการ
ความรู้ทุกกระบวนงานภายในปี
ภายในปี 2567

เทคโนโลยีดิจิทลั รองรับการจัดการ
ความรู้ทุกกระบวนงานภายในปี
ภายในปี 2566

หมายเหตุ : รายได้เพิ่มขึ้น/ค่าใช้จา่ ยที่ลดลงจากการใช้การจัดการความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการ/พัฒนานวัตกรรมได้ ประเมินจาก
- รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการที่ใช้การจัดการความรู้ในการปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ให้กับ กฟภ. เทียบกับรายได้ก่อนการปรับปรุงพัฒนานวัตกรรม
- ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้การจัดการความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการ จนลดระยะเวลา/ขั้นตอน วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรืออื่นๆ จนสามารถติดตามและประเมินต้นทุนที่เกิดขึ้น
เทียบกับต้นทุนก่อนการปรับปรุงกระบวนการของการดาเนินงาน
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2.5 แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ (KM Strategy map)

P1.1 แผนการปรับบทบาท และพัฒนาผู้บริหารให้เป็นกลไกหลักในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมของการเรียนรู้
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P2.1 แผนการทบทวนบทบาทและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบ/คณะกรรมการ/คณะทางาน ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้
P3.1 แผนการปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรด้านการจัดการความรู้
P4.1 แผนการทบทวนตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management Indicator : KMI) ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการความรู้
P4.2 แผนการพัฒนาระบบแรงจูงใจสาหรับการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
E1.1 แผนการพัฒนาสายงานนาร่องและขยายผลการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน ISO 30401
E2.1 แผนการกาหนดความรู้ทสี่ าคัญและกลุ่มความรู้ที่จาเป็นต่อทิศทางและการดาเนินงาน กฟภ. และพัฒนากลไก/เครื่องมือในการสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Identification
and Taxinomization, Knowledge Acquisition, Knowledge Mapping)
E2.2 แผนการรวบรวม เรียบเรียง จัดเก็บความรู้และการเข้าถึงความรู้ (Knowledge Codification, Knowledge Organization and Knowledge Access)
E2.3 แผนยกระดับรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรูภ้ ายในองค์กร (Knowledge Sharing and Knowledge Utilization)
E2.4 แผนการสอบทานกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Audit)
E3.1 แผนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดการความรู้ร่วมกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
E4.1 แผนการใช้การจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางาน
A1.1 แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (KMS)
A2.1 แผนการพัฒนาแอปพลิเคชัน/โปรแกรมเพื่อการจัดการความรู้ (KM Application)
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3

KM Roadmap และแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ของ PEA

3.1 KM Roadmap
ทิศทางการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM Roadmap) ที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์การจัดการความรู้
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะสั้น
ทบทวนโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบ/คณะกรรมการ/คณะทางาน รวมถึงบทบาทหน้าที่ ระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการจั ดการความรู้ และพัฒนาบุคลากร/ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่ อนการจัดการความรู้
เพื่อให้เกิดการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการความรู้ และรวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบ แนวทาง
การสื่อสารด้านการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากร ในการสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความสาคัญของการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดค่านิยม และเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
ระยะกลาง
พัฒ นาโครงสร้ างและความพร้ อมบุคลการ และยกระดับระบบงาน ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ในการพัฒนาโปรแกรม และแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อ รองรับการจัดการความรู้ ทั้งธุรกิจ ปัจจุบันและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการปรับบทบาทให้ผู้บริหารเป็นต้นแบบ (Role model) ผ่านปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อให้การจัดการความรู้ของ กฟภ. สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี
และมาตรฐานสากล (International Standard)
ระยะยาว
การยกระดับการจัดการความรู้ในระดับสายงานให้มีการจัดการความรู้ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี
และมาตรฐานสากล เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบ (Success Model) ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
เพื่อให้เกิดการบูรณาการการจัดการความรู้กับกระบวนปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ทางธุรกิจและนวัตกรรม จนเกิด
เป็นวัฒนธรรมการจัดการความรู้ และมุ่งเข้าสู่องค์กรแห่งความรู้ ( Knowledge - based Organization)
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KM Roadmap
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3.2 แผนปฏิบัติการ
จากการก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการจั ด การความรู้ จ านวน 3 ยุ ท ธศาสตร์ 10 กลยุ ท ธ์ แผนที่ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการจั ด การความรู้ (KM Strategy map)
และทิศทางการดาเนิน งานการจั ดการความรู้ (KM Roadmap) ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวนั้น สามารถนามาจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ประจาปี
2563 - 2567 ได้ทั้งหมด 14 แผนงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดั บ โครงสร้ า ง
พื้ น ฐานด้ า นการจั ด การ
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ก า ร
เสริมสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้

กลยุทธ์
P1 ปรั บ บทบาทให้ ผู้ บ ริ ห ารเป็ น
ต้นแบบ (Role model) ผ่านปัจจัย
ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร และมีส่วน
ร่วมในกิจ กรรมการจั ดการความรู้
รวมถึ ง พั ฒ นาทั ก ษะ (Skill) และ
แนวความคิด (Mindset) ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบรรยากาศ
ให้เกิดการเรียนรู้ให้แก่ผู้บริหาร

แผนงานหลัก

ตัวชี้วัด

P1.1 แผนการปรับบทบาท และ ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการ
พัฒนาผู้บริหารให้เป็นกลไกหลัก ดาเนินงานตามแผนงาน
ในการสร้ า งบรรยากาศและ
วัฒนธรรมของการเรียนรู้
ผลการประเมิ น การรั บ รู้ ข อง
บุ ค ลากรต่ อ การเป็ น Role
Model ด้านการจัดการความรู้
ของผู้บริหาร
ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ มี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมตาม
ค่านิยมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
P2 ทบทวนโครงสร้างหน่วยงานที่
รั บ ผิ ด ช อ บ /ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
คณะทางาน รวมถึงบทบาทหน้าที่
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การ
ความรู้ และพัฒนาบุคลากร/ทีมงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขั บ เคลื่ อ นการ
จัดการความรู้ ให้มี ศักยภาพเพีย ง
พอที่จะสามารถขับเคลื่อนงานด้าน
ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

แผนงานหลัก
P2.1 แผนการทบทวนบทบาท
และเพิ่มศักยภาพของหน่วยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบ/คณะกรรมการ/
คณะท างาน ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
จัดการความรู้

P3 ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก าร/รู ป แบบ/ P3.1 แผนการปรั บ ปรุ ง การ
ช่องทาง/เนื้อหา ของการสื่อสารด้าน สื่ อ สารภายในองค์ ก รด้ า นการ
การจัดการความรู้ให้แก่บุคลากร
จัดการความรู้

ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

2566

2567

ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการ
ด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นา
ทีมงานด้านการจัดการความรู้

100

100

100

100

100

ร้ อ ยละของที ม งานด้ า นการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ที่ ผ่ า น ก า ร
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการ
เรียนรู้และพัฒนาตามรูปแบบ
ที่กาหนด

90

90

90

90

90

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานสื่อสารด้านการ
จัดการความรู้ตามแผนงาน
ผลประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรต่อการสื่อสารด้าน
การจัดการความรู้

100

100

100

100

100

≥3.41
จาก
คะแนน
เต็ม 5
≥3.41
จาก
คะแนน
เต็ม 5

≥3.41
จาก
คะแนน
เต็ม 5
≥3.41
จาก
คะแนน
เต็ม 5

≥4.21
จาก
คะแนน
เต็ม 5
≥4.21
จาก
คะแนน
เต็ม 5

≥4.21
จาก
คะแนน
เต็ม 5
≥4.21
จาก
คะแนน
เต็ม 5

≥4.21
จาก
คะแนน
เต็ม 5
≥4.21
จาก
คะแนน
เต็ม 5

ผลประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการสื่อสารด้าน
การจัดการความรู้
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ค่าเป้าหมาย
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แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
P4 สร้างให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญ
ของการจั ด การความรู้ ผ่ า นระบบ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน และ
ระบบแรงจูงใจ

แผนงานหลัก
P4.1 แผนการทบทวนตัวชี้วัดด้าน
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management Indicator : KMI)
ในระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความสาคัญของการจัดการความรู้

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนงาน
ความสาเร็จของการกาหนด
KMI

P4.2 แผนการพัฒนาระบบแรงจูงใจ ร้อยละความสาเร็จของการ
สาหรับการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้น ดาเนินงานตามแผนงาน
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อระบบแรงจูงใจ
ด้านการจัดการความรู้
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ค่าเป้าหมาย
2563
100

2564
100

2565
100

2566
100

2567
100

-

-

-

100

100

100

≥4.21
จาก
คะแนน
เต็ม 5

≥4.21
จาก
คะแนน
เต็ม 5

≥4.21
จาก
คะแนน
เต็ม 5

มีการ
มีการ
กาหนด
กาหนด
KMI ใน KMI ให้กับ
ระดับกอง บุคลากร
ทุกกอง
ทุกคน
หรือ
เทียบเท่า
100
100

≥3.41
จาก
คะแนน
เต็ม 5

≥3.41
จาก
คะแนน
เต็ม 5
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แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับกระบวนการ
จัดการความรู้

กลยุทธ์
E1 คัดเลือกหน่วยงานนาร่อง ระดับ
สายงาน เป็ น หน่ ว ยงานต้ น แบบ
(Success Model) ในการปฏิ บั ติ
ตามมาตรฐาน ISO 30401 และ
ขยายผลสู่สายงานอื่น ๆ

E2 ยกระดับกระบวนการจัดการ
ความรู้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั ิที่ดี

แผนงานหลัก

ตัวชี้วัด

E1.1 แผนการพัฒนาสายงานนา ร้อยละความสาเร็จของการ
ร่องและขยายผลการปฏิบัติตาม ดาเนินงานตามแผนงาน
มาตรฐาน ISO 30401
จานวนสายงานที่มีการ
ดาเนินงานตามมาตรฐาน ISO
30401 และผ่านการสอบทาน
จากผู้ตรวจประเมินภายใน
(Internal Assessor)
E2.1 แผนการกาหนดความรู้ที่
ร้อยละความสาเร็จของการ
สาคัญและกลุ่มความรู้ที่จาเป็นต่อ ดาเนินงานตามแผนงาน
ทิศทางและการดาเนินงาน กฟภ.
และพัฒนากลไก/เครื่องมือในการ ระดับความสาเร็จของการ
สร้างและแสวงหาความรู้
จัดทาแผนที่ความรู้
(Knowledge Identification
(Knowledge Mapping)
and Taxinomization,
Knowledge Acquisition,
Knowledge Mapping)
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ค่าเป้าหมาย
2563
100

2564
100

2565
100

2566
100

2567
100

-

1

5

10

ทุกสาย
งาน

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-
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แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
E2 ยกระดับกระบวนการจัดการ
ความรู้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั ิที่ดี

แผนงานหลัก
E2.2 แผนการรวบรวม เรียบเรียง
จัดเก็บความรู้และการเข้าถึง
ความรู้ (Knowledge
Codification, Knowledge
Organization and Knowledge
Access)

E2.3 แผนยกระดับรูปแบบการ
แลกเปลีย่ นความรู้ภายในองค์กร
(Knowledge Sharing and
Knowledge Utilization)

E2.4 แผนการสอบทาน
กระบวนการการจัดการความรู้
(KM Audit)
E3 ใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
จัดการความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

ตัวชี้วัด
ระดับความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรในการนาเครื่องมือใน
การสร้าง แสวงหา รวบรวม
เรียบเรียง จัดเก็บความรู้และ
การเข้าถึงความรู้ ไปใช้
ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนากลไก/เครื่องมือในการ
รวบรวม เรียบเรียง จัดเก็บ
ความรู้และการเข้าถึงความรู้
ระดับความสาเร็จของการ
กาหนดรูปแบบการแลกเปลีย่ น
ความรู้ภายในองค์กร
จานวนความรู้ทไี่ ด้รับการต่อ
ยอดและปรับปรุงกระบวนการ
และต่อยอดเป็นนวัตกรรม
(Technology Readiness
Level :TRL ระดับ 7-9)
ร้อยละของจานวน
กระบวนการการจัดการความรู้
ที่สาคัญที่ได้รับการสอบทาน

E3.1 แผนการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก ร้อยละของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การจัดการความรู้ร่วมกับผู้มสี ่วน ทีส่ าคัญที่ได้มีการดาเนินการ
ได้ส่วนเสีย
จัดการความรู้
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ค่าเป้าหมาย
2563
-
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70

2565
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2566
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100

-

100

100

-

-
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-

-

-

-
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แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนงานหลัก

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

2563
2564
2565
2566
2567
E4 บูรณาการการจัดการความรู้กับ E4.1 แผนการใช้การจัดการความรู้ จานวนกระบวนการหลักและ ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ
กระบวนปฏิ บั ติ ง าน ผลลั พ ธ์ ท าง ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ กระบวนการสนับสนุนทีส่ าคัญ
ของ
ของ
ของ
ของ
100 ของ
ธุรกิจและนวัตกรรม
ทางาน
(Key and Support
กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน
Processes) ที่มีการพัฒนา
การหลัก การหลัก การหลัก การหลัก การหลัก
และปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และ
และ
และ
และ
และ
โดยใช้เครื่องมือในการจัดการ
กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน
ความรู้
การ
การ
การ
การ
การ
สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน
จานวนกระบวนการหลักและ ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ
กระบวนการสนับสนุนทีส่ าคัญ
ของ
ของ
ของ
ของ
100 ของ
(Key and Support
กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน
Processes) ที่มีการใช้การ
การหลัก การหลัก การหลัก การหลัก การหลัก
จัดการความรูไ้ ปสร้างความ
และ
และ
และ
และ
และ
ตระหนักด้านความเสี่ยง
กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน
การ
การ
การ
การ
การ
สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การขับ เคลื่อ นการจัดการ
ความรู้ ด้ ว ยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

กลยุทธ์

แผนงานหลัก

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2563
100

2564
100

-

-

A1 พลิ ก โฉมระบบเทคโนโลยี A1.1 แผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
(KMS) ให้ตอบสนองความต้องการ จัดการความรู้ (KMS)
ของผู้ใช้ระบบ

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนงาน
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการจัดการ
ความรู้ (KMS)

A2 ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อใช้ในการ
จั ดการความรู้ ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา
ทุ ก อุ ป ก ร ณ์ ( KM Anywhere
Anytime Any device)

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนงาน

100

100

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน/
โปรแกรมเพื่อการจัดการ
ความรู้ (KM Application)

-

-

A2.1 แผนการพัฒนา
แอปพลิเคชัน/โปรแกรมเพื่อ
การจัดการความรู้ (KM
Application)
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2565
100

2566
100

2567
100

≥3.41
≥4.21
≥4.21
จาก
จาก
จาก
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เต็ม 5
เต็ม 5
เต็ม 5
(หรือ
(หรือ
(หรือ
เทียบเท่า เทียบเท่า เทียบเท่า
โดยวิธีการ โดยวิธีการ โดยวิธีการ
ให้คะแนน ให้คะแนน ให้คะแนน
อื่น ๆ)
อื่น ๆ)
อื่น ๆ)
100
100
100

≥3.41
≥4.21
≥4.21
จาก
จาก
จาก
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เต็ม 5
เต็ม 5
เต็ม 5
(หรือ
(หรือ
(หรือ
เทียบเท่า เทียบเท่า เทียบเท่า
โดยวิธีการ โดยวิธีการ โดยวิธีการ
ให้คะแนน ให้คะแนน ให้คะแนน
อื่น ๆ)
อื่น ๆ)
อื่น ๆ)
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แผนงาน/โครงการประจาปี 2563 - 2567
ชื่อแผนงาน/โครงการ: P1.1 แผนการปรับบทบาท และพัฒนาผู้บริหารให้เป็นกลไกหลักในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมของการเรียนรู้
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 เพื่อกาหนดพฤติกรรมที่คาดหวังและวิธีการปฏิบัติตนของผู้บริหาร เพื่อปรับบทบาทให้ผู้บริหารเป็น Role Model ด้านการจัดการความรู้
1.2 เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้เป็นกลไกหลักในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมของการเรียนรู้
2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล
2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: 1. คณะกรรมการและคณะทางานเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
2. ทุกสายงาน
3. งบประมาณแผนงาน/โครงการ
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 1.00 ล้านบาท

งบลงทุน - ล้านบาท

งบทาการ 1.00 ล้านบาท

4. ความเสี่ยงของโครงการ
4.1 ผู้บริหารแต่ละคนมีการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมที่คาดหวังในระดับที่แตกต่างกัน
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5. รายละเอียดในการดาเนินงานของแผนงานในปี 2563 - 2567
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
2565
2566
2567
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านการจัดการความรู้
จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
2. กาหนดพฤติกรรมที่คาดหวังและวิธีการปฏิบัติตนของผู้บริหาร เพื่อปรับบทบาทให้ผู้บริหาร
เป็น Role Model และเป็นกลไกหลักในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมของการเรียนรู้ เช่น
 สร้างบรรยากาศในการทางานที่ส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทิศทาง รับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากร
 กระตุ้นให้บุคลากรกล้าคิดกล้าทา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่
 เป็นตัวอย่างที่ดีด้านการเรียนรู้
 สร้างแรงจูงใจ ยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์
 ส่งเสริมด้านการปรับปรุงกระบวนการทางานอย่างสม่าเสมอ
 นาการจัดการความรู้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการทางานในสายงานตนเอง
3. ดาเนินการสื่อสารพฤติกรรมที่คาดหวังและวิธีการปฏิบัติตนให้กับผู้บริหาร
4. ปรับรูปแบบการประเมินผลของผู้บริหารระดับสูง โดยนาเรื่องการปฏิบัติตนเป็น Role
Model และริเริ่ม/มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของผู้บริหารระดับสูง ไปเชื่อมโยงกับ
ระบบประเมินผล
5. เชื่อมโยงการสร้างทักษะการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมของการเรียนรู้กับการพัฒนา
ผู้บริหารทุกระดับ ผ่านโครงการ/หลักสูตรตามแผน HRD Blueprint เช่น SMART
Directors, SMART Managers, SMART Supervisors, SMART Project และ SMART
Team Leaders
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ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
2565
2566
2567
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

กิจกรรม
6. ผู้บริหารทุกระดับร่วมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมของการเรียนรู้ ตามแนวทางที่กาหนด
7. ติดตามและประเมินผล เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง
(ประเมินทุกไตรมาส 4)
6. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนงาน
ผลการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรต่อการเป็น Role Model
ด้านการจัดการความรู้ของ
ผู้บริหารระดับสูง
ร้อยละของบุคลากรที่มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามค่านิยม
ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้

ร้อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2561
-

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2562
-

ระดับ

-

-

ร้อยละ

-

-
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ปี 2563

ปี 2564

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

100

100

100

ปี 2566

ปี 2567

100

100

≥3.41
≥3.41
≥4.21
≥4.21
≥4.21
จากคะแนนเต็ม จากคะแนนเต็ม จากคะแนนเต็ม จากคะแนนเต็ม จากคะแนนเต็ม
5
5
5
5
5
60

70

80

90
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ชื่อแผนงาน/โครงการ: P2.1 แผนการทบทวนบทบาทและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบ/คณะกรรมการ/คณะทางาน ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 เพื่อกาหนดแนวทางการคัดเลือกและกาหนดหน้าที่ของทีมงานการจัดการความรู้อย่างชัดเจน เพื่อยกระดับการดาเนินงานการจัดการความรู้
1.2 เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาทีมงานการจัดการความรู้เพื่อให้มีความรู้และความสามารถเพียงพอในการดาเนินงานการจัดการความรู้ขององค์กร
2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล
2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ทุกสายงาน
3. งบประมาณแผนงาน/โครงการ
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 13.00 ล้านบาท

งบลงทุน - ล้านบาท

งบทาการ 13.00 ล้านบาท

4. ความเสี่ยงของโครงการ
4.1 ขาดการติดตามการดาเนินงานพัฒนาทีมงานจัดการความรู้ให้แล้วเสร็จตามแผน
4.2 ทีมงานจัดการความรู้ไม่ผ่านการประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้
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5. รายละเอียดในการดาเนินงานของแผนงานในปี 2563 - 2567
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
2565
2566
2567
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. ทบทวนโครงสร้างผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ กาหนดหลักเกณฑ์ และ
แนวทางการคัดเลือกทีมงานจัดการความรู้ ได้แก่ คณะกรรมการ/คณะทางานที่
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ โดยประกอบด้วยตัวแทนของแต่ละสายงาน/หน่วยงาน
เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการความรู้ การทางานข้ามสาย
งาน และการทางานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร
2. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของทีมงานจัดการความรู้ ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ/คณะกรรมการ/คณะทางานที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ให้ครอบคลุม
ขั้นตอนที่สาคัญในกระบวนการจัดการความรู้ ตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการความรู้
3. กาหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาสาหรับทีมงานจัดการความรู้ เพื่อให้การทา
หน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการความรู้ขององค์กรบรรลุผลสาเร็จ โดยรวมถึงการ
พัฒนาแบบ Self-learning เพื่อให้ทีมงานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. กาหนดแนวทางการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาทีมงานจัดการความรู้ เช่น
การประเมินความรู้/ความเข้าใจ การประเมินพฤติกรรมหรือผลการปฏิบัติงานโดย
หัวหน้างาน เป็นต้น
5. ดาเนินการคัดเลือกและพัฒนาทีมงานตามแนวทางการพัฒนาที่กาหนด และมีการ
ประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้และพัฒนา
6. ติดตามและประเมินผล เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง (ประเมิน
ทุกไตรมาส 4)
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6. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาทีมงานด้านการจัดการความรู้

ร้อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2561
-

ร้อยละของทีมงานด้านการจัดการความรู้ที่
ผ่านการประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้
และพัฒนาตามรูปแบบที่กาหนด

ร้อยละ

-

ตัวชี้วัด

หน่วย
วัด
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ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2562
-

ปี 2564

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

ปี 2563

ปี 2566

ปี 2567

100

100

100

100

100

-

90

90

90

90

90
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ชื่อแผนงาน/โครงการ: P3.1 แผนการปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรด้านการจัดการความรู้
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 เพื่อกาหนดรูปแบบ ช่องทาง กิจกรรมของการสื่อสารภายในองค์กรด้านการจัดการความรู้
1.2 เพื่อดาเนินการสื่อสารด้านการจัดการความรู้ให้บุคลากรมีความตระหนัก และความเข้าใจถึงความสาคัญของการจัดการความรู้
2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล
2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: 1. ทุกสายงาน
2. คณะกรรมการจัดการความรู้ประจาสายงาน ทุกสายงาน
3. งบประมาณแผนงาน/โครงการ
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 14.50 ล้านบาท

งบลงทุน - ล้านบาท

งบทาการ 14.50 ล้านบาท

4. ความเสี่ยงของโครงการ
4.1 รูปแบบและช่องทางการสื่อสารไม่เหมาะสมกับทุกกลุ่มบุคลากร ทาให้บุคลากรบางกลุ่มอาจมีการรับรู้ต่ากว่าเป้าหมาย
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5. รายละเอียดในการดาเนินงานของแผนงานในปี 2563 - 2567
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
2565
2566
2567
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดเนื้อหาในการสื่อสารด้านการจัดการความรู้ไปสู่
บุคลากร เช่น ความสาคัญ ประโยชน์ ทิศทาง เป้าหมายแนวทาง และแผนงานการ
จัดการความรู้
2. วิเคราะห์และออกแบบรูปแบบ ช่องทาง และความถี่ ในการสื่อสารด้านการจัดการ
ความรู้ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
 การสื่อสารโดยผู้บริหารระดับสูง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม
การสื่อสารวิสัยทัศน์ การตรวจเยี่ยมพนักงาน กิจกรรม KM Day เป็นต้น
 การสื่อสารโดยองค์กร ผ่านช่องทาง Offline เช่น วารสาร โปสเตอร์ เสียง
ตามสาย เป็นต้น และช่องทาง Online เช่น Intranet, Facebook, LINE
เป็นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วม เช่น KM Day
หรือการประกวด KM ระดับเขต เป็นต้น
3. จัดทาแผนงานการสื่อสารด้านการจัดการความรู้ประจาปี
4. กาหนดแนวทางการประเมินประสิทธิผลของการสื่อสารด้านการจัดการความรู้ เช่น
การประเมินการรับรู้ของบุคลากร การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
สื่อสาร เป็นต้น
5. ดาเนินการสื่อสารตามแผนงานที่กาหนด
6. ติดตามและประเมินผล เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง (ประเมิน
ทุกไตรมาส 4)
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6. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2561

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2562

ปี 2563

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานสื่อสาร ร้อยละ
ด้านการจัดการความรู้ตามแผนงาน

-

-

ผลประเมินการรับรู้ของบุคลากรต่อการ
สื่อสารด้านการจัดการความรู้

ระดับ

-

-

ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ ระดับ
สื่อสารด้านการจัดการความรู้

-

-

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

Copyright © All rights reserved, TRIS Corp. 2019

ปี 2564

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

100

100

100

100

100

≥3.41
จากคะแนน
เต็ม 5
(หรือเทียบเท่า
โดยวิธีการให้
คะแนนอื่น ๆ)
≥3.41
จากคะแนน
เต็ม 5
(หรือเทียบเท่า
โดยวิธีการให้
คะแนนอื่น ๆ)

≥3.41
จากคะแนน
เต็ม 5
(หรือเทียบเท่า
โดยวิธีการให้
คะแนนอื่น ๆ)
≥3.41
จากคะแนน
เต็ม 5
(หรือเทียบเท่า
โดยวิธีการให้
คะแนนอื่น ๆ)

≥4.21
จากคะแนน
เต็ม 5
(หรือเทียบเท่า
โดยวิธีการให้
คะแนนอื่น ๆ)
≥4.21
จากคะแนน
เต็ม 5
(หรือเทียบเท่า
โดยวิธีการให้
คะแนนอื่น ๆ)

≥4.21
จากคะแนน
เต็ม 5
(หรือเทียบเท่า
โดยวิธีการให้
คะแนนอื่น ๆ)
≥4.21
จากคะแนน
เต็ม 5
(หรือเทียบเท่า
โดยวิธีการให้
คะแนนอื่น ๆ)

≥4.21
จากคะแนน
เต็ม 5
(หรือเทียบเท่า
โดยวิธีการให้
คะแนนอื่น ๆ)
≥4.21
จากคะแนน
เต็ม 5
(หรือเทียบเท่า
โดยวิธีการให้
คะแนนอื่น ๆ)
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แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
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ชื่อแผนงาน/โครงการ: P4.1 แผนการทบทวนตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management Indicator : KMI) ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการความรู้
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 เพื่อกาหนดแนวทางการเชื่อมโยงการจัดการความรู้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
1.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการความรู้ ผ่านกลไกของระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล
2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สายงานยุทธศาสตร์
3. งบประมาณแผนงาน/โครงการ
งบประมาณรวมทั้งโครงการ ไม่ต้องใช้งบประมาณ

งบลงทุน - ล้านบาท

งบทาการ - ล้านบาท

4. ความเสี่ยงของโครงการ
4.1 หากไม่มีการสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการกาหนด KMI อาจทาให้บุคลากรเกิดความรู้สึกต่อต้าน
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5. รายละเอียดในการดาเนินงานของแผนงานในปี 2563 - 2567
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
2565
2566
2567
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. ศึกษา วิเคราะห์ การกาหนด Knowledge Management Indicator (KMI) ด้าน
การจัดการความรู้ที่ผ่านมา
2. ทบทวนและกาหนด KMI ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับสายงาน/
หน่วยงาน/บุคคล เพื่อให้ KMI มีคานิยามและเป้าหมายที่มุ่งเน้นในเชิงคุณภาพ
และส่งเสริมให้บุคลากรใช้การจัดการความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการทางาน
3. สื่อสารและสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการกาหนด KMI
รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของสายงาน/หน่วยงาน/บุคคล ตาม KMI ที่กาหนด ราย
ครึ่งปี
5. ติดตามและประเมินผล KMI ประจาปี เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง (ประเมินทุกไตรมาส 4)
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6. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนงาน

หน่วย
วัด
ร้อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2561
-

ความสาเร็จของการกาหนด KMI
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ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2562
-

ปี 2563

ปี 2564

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

100

100

100

100

100

-

-

-

มีการกาหนด มีการกาหนด
KMI ในระดับ
KMI ให้กับ
กองทุกกอง บุคลากรทุกคน
หรือเทียบเท่า

ปี 2566

ปี 2567
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ชื่อแผนงาน/โครงการ: P4.2 แผนการพัฒนาระบบแรงจูงใจสาหรับการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 เพื่อกาหนดรูปแบบของการสร้างแรงจูงใจทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
1.2 เพื่อพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล
2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: 1. ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล
2. คณะกรรมการจัดการความรู้ประจาสายงาน ทุกสายงาน
3. งบประมาณแผนงาน/โครงการ
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5.00 ล้านบาท
งบลงทุน - ล้านบาท

งบทาการ 5.00 ล้านบาท

4. ความเสี่ยงของโครงการ
4.1 รูปแบบแรงจูงใจที่กาหนดไม่ตรงกับความต้องการของบุคลากร ทาให้ไม่ดึงดูดให้บุคลากรต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้
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5. รายละเอียดในการดาเนินงานของแผนงานในปี 2563 - 2567
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
2565
2566
2567
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนรูปแบบการดาเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาและ
อุปสรรค ของการสร้างแรงจูงใจด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้
2. วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบของการสร้างแรงจูงใจด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดการความรู้ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
 การสร้างแรงจูงใจแบบที่เป็นทางการ เช่น กาหนดหลักเกณฑ์การ
เชื่อมโยงผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KMI) กับการให้
ผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การเชื่อมโยงกับการเลื่อนตาแหน่ง
การให้รางวัลจากการประกวดด้าน KM เป็นต้น
 การสร้างแรงจูงใจแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การยกย่องชมเชย
การให้กาลังใจและการกระตุ้นจากผู้บริหาร เป็นต้น
3. กาหนดแนวทางการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการสร้าง
แรงจูงใจ เช่น การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบแรงจูงใจ
ด้านการจัดการความรู้ เป็นต้น
4. สื่อสารระบบการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรรับรู้และมีความเข้าใจ
5. ดาเนินการสร้างแรงจูงใจตามแนวทางที่กาหนด
6. ติดตามและประเมินผล เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง
(ประเมินทุกไตรมาส 4)
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6. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วย
วัด

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม ร้อยละ
แผนงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ระดับ
ต่อระบบแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้

ผลการ
ดาเนินงาน ปี
2561
-

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2562
-

-

-
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ปี 2563

ปี 2564

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

100

100

100

ปี 2566

ปี 2567

100

100

≥3.41
≥3.41
≥4.21
≥4.21
≥4.21
จากคะแนน
จากคะแนน
จากคะแนน
จากคะแนน
จากคะแนน
เต็ม 5
เต็ม 5
เต็ม 5
เต็ม 5
เต็ม 5
(หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า
โดยวิธีการให้ โดยวิธีการให้ โดยวิธีการให้ โดยวิธีการให้ โดยวิธีการให้
คะแนนอื่น ๆ) คะแนนอืน่ ๆ) คะแนนอืน่ ๆ) คะแนนอืน่ ๆ) คะแนนอืน่ ๆ)
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ชื่อแผนงาน/โครงการ: E1.1 แผนการพัฒนาสายงานนาร่องและขยายผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 30401

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 เพื่อให้เกิดสายงานนาร่องในการเป็นต้นแบบการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ
1.2 เพื่อให้เกิดการขยายผลไปสู่สายงานอื่น ๆ ให้มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 30401
2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล
2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ทุกสายงาน
3. งบประมาณแผนงาน/โครงการ
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10.00 ล้านบาท

งบลงทุน - ล้านบาท

งบทาการ 10.00 ล้านบาท

4. ความเสี่ยงของโครงการ
4.1 ขาดความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกตามมาตรฐาน ISO 30401
4.2 สายงานนาร่องไม่สามารถยกระดับให้เป็นสายงานต้นแบบได้
4.3 ขาดแรงจูงใจในการนามาตรฐาน ISO 30401 ไปขยายผลในสายงานอื่น ๆ
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5. รายละเอียดในการดาเนินงานของแผนงานในปี 2563-2567

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
2565
2566
2567
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. ศึกษามาตรฐาน ISO 30401 เพื่อกาหนดแนวทาง/คุณสมบัติ (Success Profile) ในการ
คัดเลือกหน่วยงานเป้าหมายสาหรับการนาร่อง
2. สารวจความพร้อมของหน่วยงานเป้าหมาย (Candidate Units)
3. คัดเลือกสายงานนาร่อง (Success Model) ในการนามาตรฐาน ISO 30401 ไปปฏิบัติ
4. สื่อสารหลักการ ข้อกาหนดที่สาคัญ รวมถึงการพัฒนาความรู้ ตามมาตรฐาน ISO
30401 ให้กับสายงานนาร่อง (Success Model) ที่กาหนด และพัฒนาการตรวจ
ประเมินให้กับผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Assessor)
5. ดาเนินการตามมาตรฐาน ISO 30401 ในสายงานนาร่อง (Success Model)
6. ติดตามและประเมินผล รวมถึงรวบรวมปัจจัยความสาเร็จ และปัญหา/อุปสรรคเพื่อ
ทบทวนกระบวนการและนาไปปรับปรุง
7. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามมาตรฐาน ISO 30401 ของสายงาน
นาร่อง
8. กาหนดหลักเกณฑ์และจัดทาคู่มือ
9. กาหนดแผนงานในการขยายพื้นที่การนามาตรฐาน ISO 30401 ไปใช้
10. สื่อสารหลักการและข้อกาหนดที่สาคัญตามมาตรฐาน ISO 30401 ให้กับสายงาน
เป้าหมาย
11. ดาเนินการตามมาตรฐาน ISO 30401 ในสายงานเป้าหมาย
12. ติดตามและประเมินผล เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง
(ประเมินทุกไตรมาส 4)
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6. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนงาน

หน่วยวัด
ร้อยละ

จานวนสายงานที่มีการดาเนินงาน จานวนสาย
ตามมาตรฐาน ISO 30401 และผ่าน งาน
การสอบทานจากผู้ตรวจประเมิน
ภายใน (Internal Assessor)

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ปี 2561
ปี 2562
-

-
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-

ปี 2563
100

ปี 2564
100

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
100

-

1

5
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ปี 2566
100

ปี 2567
100

10

ทุกสายงาน

แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
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ชื่อแผนงาน/โครงการ: E2.1 แผนการกาหนดความรู้ที่สาคัญและกลุ่มความรู้ที่จาเป็นต่อทิศทางและการดาเนินงาน กฟภ. และพัฒนากลไก/เครื่องมือในการสร้าง
และแสวงหาความรู้ (Knowledge Identification and Taxinomization, Knowledge Acquisition, Knowledge Mapping)
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 เพื่อกาหนดความรู้ที่สาคัญและกลุ่มความรู้ที่จาเป็นต่อทิศทางและการดาเนินงาน กฟภ. (Knowledge Mapping)
1.2 เพื่อเกิดการพัฒนากลไก/เครื่องมือในการสร้างและแสวงหาความรู้ที่ง่ายต่อการใช้งานในการเข้าถึงแหล่งความรู้
1.3 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ความตระหนัก และการให้ความสาคัญในกลุ่มประเภทความรู้ที่องค์กรกาหนด
2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล
2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: 1. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
2. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สายงานธุรกิจ
3. ทุกสายงาน
3. งบประมาณแผนงาน/โครงการ
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 0.20 ล้านบาท
งบลงทุน - ล้านบาท

งบทาการ 0.20 ล้านบาท

4. ความเสี่ยงของโครงการ
4.1 ระบุความรู้ที่จาเป็นต่อทิศทางและการดาเนินงานขององค์กรไม่ครบถ้วน
4.2 กลุ่มความรู้ที่จาเป็นที่กาหนดไม่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวขององค์กร
4.3 ขาดการสื่อสาร Knowledge Mapping ให้กับบุคลากรในองค์กร
4.4 บุคลากรไม่มีส่วนร่วมใน Theme ที่องค์กรกาหนด
4.5 กลไก/เครื่องมือ ไม่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างและแสวงหาความรู้
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5. รายละเอียดในการดาเนินงานของแผนงานในปี 2563-2567

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
2565
2566
2567
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. ศึกษา/รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงความรู้ที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรม และ
ความรู้ที่จาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคตของ กฟภ.
2. วิเคราะห์และระบุความรู้ที่สาคัญ จาเป็น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางของ
กฟภ. (Knowledge Identification)
3. จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ที่สาคัญ (Knowledge Taxinomization)
4. การกาหนดหัวข้อหลัก (Theme) ความรู้ที่สาคัญต่อการดาเนินงานและการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร
5. สื่อสารหัวข้อหลัก (Theme) ความรู้ที่สาคัญ ให้บุคลากรรับทราบทั่วทั้งองค์กร
6. แสวงหาและจัดเก็บความรู้ตามหัวข้อหลัก (Theme) และหมวดหมู่ที่กาหนด
7. วิเคราะห์เพื่อจัดทาแหล่งที่มาของความรู้ในแต่ละกลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและใช้
งาน และจัดทาแผนที่ความรู้ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลความรู้ แหล่ง
ความรู้ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในแต่ละความรู้โดยจัดทาผ่านแผนภาพที่ง่ายต่อการสื่อค้น
(Knowledge Mapping)
8. สื่อสารแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) ให้บุคลากรรับทราบทั่วทั้งองค์กร
9. ทบทวนการระบุความรู้ที่สาคัญและการจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ที่สาคัญ ทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง (ประเมินทุกไตรมาส 4)
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6. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนงาน
ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผน
ที่ความรู้ (Knowledge Mapping)

ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ปี 2561
ปี 2562
-
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-

ปี 2563
100

ปี 2564
100

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
100

100

-

-

104

ปี 2566
100

ปี 2567
100

-

-

แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
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ชื่อแผนงาน/โครงการ: E2.2 แผนการรวบรวม เรียบเรียง จัดเก็บความรู้และการเข้าถึงความรู้ (Knowledge Codification, Knowledge Organization and
Knowledge Access)
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 เพื่อพัฒนากลไก/เครื่องมือในการรวบรวมและเรียบเรียงความรู้ให้มีความเป็นระบบ
1.2 เพื่อให้ความรู้ที่ถูกรวบรวมให้ง่ายต่อการจัดเก็บและเรียนรู้ (Friendly User)
2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล
2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ทุกสายงาน
3. งบประมาณแผนงาน/โครงการ
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 0.20 ล้านบาท

งบลงทุน - ล้านบาท

งบทาการ 0.20 ล้านบาท

4. ความเสี่ยงของโครงการ
4.1 ไม่สามารถพัฒนากลไก/เครื่องมือในการรวบรวมและเรียบเรียงความรู้
4.2 ข้อมูลที่ถูกรวบรวมและเรียบเรียงไม่ครบถ้วน
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5. รายละเอียดในการดาเนินงานของแผนงานในปี 2563-2567

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
2565
2566
2567
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. พัฒนากลไก/เครื่องมือในการรวบรวม เรียบเรียง จัดเก็บความรู้ และการเข้าถึงความรู้
2. สื่อสารให้บุคลากร/คณะทางานที่มีหน้าที่รวบรวม เรียบเรียง จัดเก็บความรู้ และการ
เข้าถึงความรู้ (Knowledge Capturer, Ghost Writer, KM Facilitator) มีความเข้าใจ
และมีความสามารถและทักษะที่เพียงพอในการทาหน้าที่รวบรวม เรียบเรียง จัดเก็บ
ความรู้
3. ดาเนินการรวบรวม เรียบเรียง จัดเก็บความรู้ และการเข้าถึงความรู้ ด้วยกลไก/
เครื่องมือที่กาหนด
4. ติดตามและประเมินผล เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง
(ประเมินทุกไตรมาส 4)
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6. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรในการนาเครื่องมือในการ
รวบรวม เรียบเรียง จัดเก็บความรู้
และการเข้าถึงความรู้ ไปใช้
ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
กลไก/เครื่องมือในการรวบรวม
เรียบเรียง จัดเก็บความรู้และการ
เข้าถึงความรู้
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
จัดการความรู้ (KMS)

ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ปี 2561
ปี 2562
-

ร้อยละ

-

-

ระดับ

-

-
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ปี 2563
70

ปี 2564
80

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
90

100

100

-

ปี 2566
100

ปี 2567
100

-

-

≥3.41
≥3.41
≥4.21
≥4.21
≥4.21
จากคะแนน จากคะแนน จากคะแนน จากคะแนน จากคะแนน
เต็ม 5
เต็ม 5
เต็ม 5
เต็ม 5
เต็ม 5
(หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า
โดยวิธีการให้ โดยวิธีการให้ โดยวิธีการให้ โดยวิธีการให้ โดยวิธีการให้
คะแนนอื่น ๆ) คะแนนอืน่ ๆ) คะแนนอืน่ ๆ) คะแนนอืน่ ๆ) คะแนนอืน่ ๆ)
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ชื่อแผนงาน/โครงการ: E2.3 แผนยกระดับรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Sharing and Knowledge Utilization)

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 เพื่อทบทวนรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน กฟภ. ให้มีความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
1.2 เพื่อสร้างระบบการรักษาความรู้ให้มีความทันสมัย และสามารถนาความรู้ไปต่อยอดได้
1.3 เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปต่อยอดสู่การปรับปรุงกระบวนการ สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้กับ กฟภ.ได้อย่างต่อเนื่อง
2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล
2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: 1. ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สายงานยุทธศาสตร์
2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
3. ทุกสายงาน
3. งบประมาณแผนงาน/โครงการ
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 1.00 ล้านบาท

งบลงทุน - ล้านบาท

งบทาการ 1.00 ล้านบาท

4. ความเสี่ยงของโครงการ
4.1 บุคลากรไม่ให้ความสาคัญในการแลกเปลี่ยนและการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
4.2 ขาดการนาความรู้ไปต่อยอดในการปรับปรุงกระบวนการและการสร้างนวัตกรรม
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5. รายละเอียดในการดาเนินงานของแผนงานในปี 2563-2567

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
2565
2566
2567
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. ทบทวนรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ในองค์กร
2. ศึกษา ออกแบบ และกาหนดเครื่องมือ/วิธีการ ที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น
AAR, Cops, Story Telling, Collaborative Workspace, Social Networking
Service, Video Sharing Knowledge Portal, Advanced Search, Blog, Expert
Locator, Mentor/Mentee เป็นต้น
3. สื่อสาร สร้างความเข้าใจให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรทราบถึงรูปแบบเครื่องมือในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การจัดกิจกรรม, การทดลองฝึกปฏิบัติจริง เป็นต้น
4. ดาเนินการแลกเปลี่ยนความรู้โดยใช้เครื่องมือที่ได้กาหนดไว้ และนาความรู้ไปใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการปรับปรุงกระบวนการ/สร้างนวัตกรรม โดยมีการระบุได้อย่างชัดเจนถึง
ความรู้ แหล่งความรู้ ที่นาไปใช้จริง
5. ติดตามและประเมินผล เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง
(ประเมินทุกไตรมาส 4)
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6. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการกาหนด
ร้อยละ
รูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
องค์กร
จานวนกระบวนการ/นวัตกรรม
จานวน
(Technology Readiness Level
:TRL ระดับ 7-9) ทีไ่ ด้รับการต่อยอด
และปรับปรุงมาจากการจัดการ
ความรู้

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ปี 2561
ปี 2562
-
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-

ปี 2563
100

ปี 2564
-

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
-

-

3

3
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ปี 2566
-

ปี 2567
-

3

3
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ชื่อแผนงาน/โครงการ: E2.4 แผนการสอบทานกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Audit)

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 เพื่อมีการกระบวนการสอบทานกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ
1.2 เพื่อใช้ผลจากการสอบทานมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายงาน ทรัพยากรบุคคล
2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ทุกสายงาน
3. งบประมาณแผนงาน/โครงการ
งบประมาณรวมทั้งโครงการ ไม่ต้องใช้งบประมาณ

งบลงทุน - ล้านบาท

งบทาการ - ล้านบาท

4. ความเสี่ยงของโครงการ
4.1 บุคลากรขาดความรู้ในการสอบทานกระบวนการจัดการความรู้
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5. รายละเอียดในการดาเนินงานของแผนงานในปี 2563-2567
ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
2565
2566
2567
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

กิจกรรม
1. กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และแนวทางในการสอบทานกระบวนการการจัดการ
ความรู้ที่สาคัญ
2. คัดเลือกกระบวนการการจัดการความรู้ที่สาคัญ เพื่อใช้ในการสอบทาน
3. วางแผนการดาเนินการสอบทานกระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามแนวทางที่
กาหนด
4. ดาเนินการสอบทานกระบวนการจัดการความรู้
5. ติดตามและประเมินผล เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง
(ประเมินทุกไตรมาส 4)
6. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของจานวนกระบวนการการ
จัดการความรู้ที่สาคัญที่ได้รับการ
สอบทาน

ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ปี 2561
ปี 2562
-
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ปี 2563
100

ปี 2564
100

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
100

ปี 2566
100
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ปี 2567
100
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ชื่อแผนงาน/โครงการ: E3.1 แผนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดการความรู้ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรู้จากหน่วยงานภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
1.2 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดการความรู้ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล
2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: 1. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สายงานธุรกิจ
2. ทุกสายงาน
3. งบประมาณแผนงาน/โครงการ
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 0.50 ล้านบาท

งบลงทุน - ล้านบาท

งบทาการ 0.50 ล้านบาท

4. ความเสี่ยงของโครงการ
4.1 ไม่ได้รับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
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5. รายละเอียดในการดาเนินงานของแผนงานในปี 2563-2567

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
2565
2566
2567
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. กาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญและสารสนเทศ/ความรู้ ที่ต้องการจากหน่วยงาน
ภายนอก ให้สอดคล้องกับการกาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
2. กาหนดช่องทางต่าง ๆ รวมถึงวิธีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรู้จาก
หน่วยงานภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ที่สาคัญ เช่น การสร้างความร่วมมือ
(Collaboration) การแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices) การเทียบเคียง
(Benchmarking) เป็นต้น
3. ดาเนินการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรู้ หน่วยงานภายนอก
(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
4. นาสารสนเทศ/ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภายนอกมาสร้างคุณค่าและ
ต่อยอดความรู้ เช่น การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น
5. ติดตามและประเมินผล เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง
(ประเมินทุกไตรมาส 4)

Copyright © All rights reserved, TRIS Corp. 2019

114

แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

6. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ปี 2561
ปี 2562
-

ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ร้อยละ
สาคัญที่ได้มีการดาเนินการจัดการ
ความรู้*
*การจัดการความรู้ คือการแลกเปลี่ยนและการนาความรู้ไปใช้
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10

ปี 2564
20

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
30

ปี 2566
40
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ปี 2567
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ชื่อแผนงาน/โครงการ: E4.1 แผนการใช้การจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางาน

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 เพื่อให้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจาวัน (Daily Operation)
1.2 เพื่อสร้างความตระหนักและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล
2. ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สายงานยุทธศาสตร์
2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ทุกหน่วยงาน
3. งบประมาณแผนงาน/โครงการ
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 1.00 ล้านบาท

งบลงทุน - ล้านบาท

งบทาการ 1.00 ล้านบาท

4. ความเสี่ยงของโครงการ
4.1 การระบุจุดเสี่ยงหรือจุดที่ต้องควบคุมของกระบวนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน

Copyright © All rights reserved, TRIS Corp. 2019

116

แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 – 2567
(KM Master Plan 2020 – 2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5. รายละเอียดในการดาเนินงานของแผนงานในปี 2563-2567

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
2565
2566
2567
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. กาหนดกระบวนการทางานที่สาคัญทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
(Key and Support Processes) พร้อมตัววัดที่สาคัญ
2. คัดเลือกกระบวนการที่สาคัญในการดาเนินการพัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ประจาวัน (Daily Operation) ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
3. วิเคราะห์และระบุจุดที่ต้องควบคุม ระมัดระวัง หรือจุดสาคัญ/วิกฤต (Critical Step) ใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. สื่อสาร แลกเปลี่ยน และถ่ายโอนความรู้ทั้งความรู้ที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit
Knowledge) และความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
จุดที่ต้องระมัดระวังหรือจุดสาคัญ/วิกฤติ (Critical Step) ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ผ่านเครื่องมือการจัดการความรู้ เช่น AAR, Story Telling, Mentor, On-the-job
Training เป็นต้น
5. สร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญ
ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน (Key and Support Processes)
แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
6. ดาเนินการพัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจาวัน (Daily Operation) ทั้ง
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน โดยการใช้เครื่องมือในการปรับปรุง
กระบวนการต่าง ๆ เช่น Lean Process, Quality Control Cycle, Six Sigma เป็นต้น
และใช้การจัดการความรู้ เช่น CoPs, AAR เป็นต้น เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนา และ
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
Copyright © All rights reserved, TRIS Corp. 2019
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ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
2565
2566
2567
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

กิจกรรม
7. ติดตามและประเมินผล เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง
(ประเมินทุกไตรมาส 4)
6. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
ปี 2561
-

ผลการดาเนินงาน
ปี 2562
-

ร้อยละ

-

-

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

จานวนกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ
(Key and Support Processes)
ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือในการ
จัดการความรู้
จานวนกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ
(Key and Support Processes)
ที่มีการใช้การจัดการความรู้ไป
สร้างความตระหนักด้านความ
เสี่ยง
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ปี 2563
ร้อยละ 20
ของกระบวน
การหลักและ
กระบวนการ
สนับสนุน

ปี 2564
ร้อยละ 40
ของกระบวน
การหลักและ
กระบวนการ
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
ร้อยละ 60
ของกระบวน
การหลักและ
กระบวนการ
สนับสนุน

ร้อยละ 20
ของกระบวน
การหลักและ
กระบวนการ
สนับสนุน

ร้อยละ 40
ของกระบวน
การหลักและ
กระบวนการ
สนับสนุน

ร้อยละ 60
ของกระบวน
การหลักและ
กระบวนการ
สนับสนุน

ปี 2566
ร้อยละ 80
ของกระบวน
การหลักและ
กระบวนการ
สนับสนุน

ปี 2567
ร้อยละ 100
ของกระบวน
การหลักและ
กระบวนการ
สนับสนุน

ร้อยละ 80
ของกระบวน
การหลักและ
กระบวนการ
สนับสนุน

ร้อยละ 100
ของกระบวน
การหลักและ
กระบวนการ
สนับสนุน
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ชื่อแผนงาน/โครงการ: A1.1 แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (KMS)
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (KMS)
1.2 เพื่อให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (KMS) มีความต่อเนื่อง ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของบุคลากรและผู้ใช้งาน
และบูรณาการกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลหลักขององค์กร
2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล
2. สายงานสารสนเทศและการสื่อสาร
3. งบประมาณแผนงาน/โครงการ
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10.00 ล้านบาท
งบลงทุน - ล้านบาท

งบทาการ 10.00 ล้านบาท

4. ความเสี่ยงของโครงการ
4.1 ระบบ KMS ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
4.2 ขาดการบูรณาการทางานระหว่างผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วม
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5. รายละเอียดในการดาเนินงานของแผนงานในปี 2563-2567
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
2565
2566
2567
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. ทบทวนกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (KMS)
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อจากัดและจุดด้อยของระบบการจัดการความรู้เดิม
3. สอบถามความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากร และผู้ใช้งาน
ระบบ
4. กาหนดแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (KMS)
เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักขององค์กร และการพัฒนาบุคลากรใน
รูปแบบ E-Learning เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่บุคลากร
5. ดาเนินการตามแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้
(KMS) เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักขององค์กร และการพัฒนา
บุคลากรในรูปแบบ E-Learning
6. ทดสอบระบบ และปรับปรุงระบบก่อนการใช้งานจริง
7. จัดทาคู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (KMS)
8. สื่อสารคู่มือ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (KMS)
9. ติดตามและประเมินผล เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง
(ประเมินทุกไตรมาส 4)
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6. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนงาน

ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
ปี 2561
-

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการจัดการ
ความรู้ (KMS)

ระดับ

-

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงาน
ปี 2562
-

ปี 2563
100

ปี 2564
100

-

-

-
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ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
100

ปี 2566
100

ปี 2567
100

≥3.41
≥4.21
≥4.21
จากคะแนน
จากคะแนน
จากคะแนน
เต็ม 5
เต็ม 5
เต็ม 5
(หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า
โดยวิธีการให้ โดยวิธีการให้ โดยวิธีการให้
คะแนนอื่น ๆ) คะแนนอืน่ ๆ) คะแนนอืน่ ๆ)
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ชื่อแผนงาน/โครงการ: A 2.1 แผนการพัฒนาแอปพลิเคชัน/โปรแกรม เพื่อการจัดการความรู้ (KM Application)
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 เพื่อสร้างช่องทางที่หลากหลายในการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
1.2 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน/โปรแกรมที่สนับสนุนการจัดการความรู้ (KM Digital Platform) และให้การเรียนรู้ของบุคลากรสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์
(Anytime Anywhere Any device)
2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายงาน ทรัพยากรบุคคล
2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: สายงานสารสนเทศและการสื่อสาร
3. งบประมาณแผนงาน/โครงการ
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2.00 ล้านบาท

งบลงทุน - ล้านบาท

งบทาการ 2.00 ล้านบาท

4. ความเสี่ยงของโครงการ
4.1 แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์
4.2 ขาดการกระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดการใช้งานแพลตฟอร์ม
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5. รายละเอียดในการดาเนินงานของแผนงานในปี 2563-2567
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
2563
2564
2565
2566
2567
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. สารวจความต้องการในการใช้แอปพลิเคชัน/โปรแกรม (Application) และพฤติกรรมของ
บุคลากร
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจ ออกแบบแอปพลิเคชัน/โปรแกรม กาหนดคุณสมบัติของ
แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมที่ต้องการโดยมุ่งเน้นให้เกิดความง่ายต่อการใช้งาน
3. ดาเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน/โปรแกรมเพื่อการจัดการความรู้
4. ทดสอบแอปพลิเคชัน/โปรแกรมเพื่อการจัดการความรู้ และปรับปรุงก่อนการใช้งานจริง
5. จัดทาคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน/โปรแกรมเพื่อการจัดการความรู้
6. สื่อสารคู่มือการใช้งาน และแอปพลิเคชัน/โปรแกรมเพื่อการจัดการความรู้
7. ติดตาม ประเมินผล และเก็บข้อมูล เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง (ประเมิน
ทุกไตรมาส 4)
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6. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
ปี 2561
-

ผลการดาเนินงาน
ปี 2562
-

ปี 2563
100

ปี 2564
100

ระดับ

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนงาน
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชัน/โปรแกรมการ
จัดการความรู้ (KM
Application)
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ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
100

ปี 2566
100

ปี 2567
100

≥3.41
≥4.21
≥4.21
จากคะแนน
จากคะแนน
จากคะแนน
เต็ม 5
เต็ม 5
เต็ม 5
(หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า
โดยวิธีการให้ โดยวิธีการให้ โดยวิธีการให้
คะแนนอื่น ๆ) คะแนนอืน่ ๆ) คะแนนอืน่ ๆ)
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