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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ความสาคัญของนวัตกรรม
ในปัจ จุบัน โลกอยู่ในสภาวะที่ มี ก ารเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว และรุนแรง ไม่ ว่าจะเป็นทางด้ า น
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมหรือการเมือง ส่งผลให้องค์การต่างๆ จาเป็นต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวอย่างมาก
เพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ โดยหนึ่งในกระบวนการดังกล่าวที่มีความส าคัญมากใน
ปัจจุบันนั้น คือ การพัฒนานวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation) เป็นการกระทาสิง่ ต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ โดยการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์
เพื่อนามา พัฒนาวิธีการ กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการเดิม ให้เกิดเป็นวิธีการ กระบวนการ ผลิตภัณฑ์
หรือบริการใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น สามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ จาเป็นต้องแลกกับ
ทรัพยากรจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ บุคลากรหรือระยะเวลา ดังนั้น การวางแผนและกลยุทธ์เพื่อ
ดาเนินการและบริหารจัดการด้านนวัตกรรมที่ชัดเจนและเหมาะสม จึงเป็นสิ่งสาคัญที่องค์การพึงดาเนินการ
ส าหรั บ การไฟฟ้ า ฝ่า ยผลิต แห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ดั ง กล่า ว จึ ง ได้ มี
การวิเคราะห์ข้อมูล สภาพแวดล้อมและปัจจัย ทั้งภายในและภายนอก เพื่อนามากาหนดยุทธศาสตร์และแผน
แม่ บ ทด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่ อ เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการและบริหารจัดการนวัตกรรม
ผลักดันให้ กฟผ. สามารถบรรลุตามทิศทางที่วางไว้ ก้าวสู่การเป็น “องค์การแห่งนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า”
ขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับ กฟผ. สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทนวัตกรรม
เพื่อดาเนินงาน และบริหารจัดการด้านนวัตกรรม การวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ กฟผ. ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ (EGAT Transformation) โดยให้ความสาคัญ ต่อการสร้างนวัตกรรมสู่ธุรกิจอย่างยั่งยืน
และยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
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ส่วนที่ 1 บทนา

1.3 กระบวนการจัดทาแผนแม่บทนวัตกรรม
กฟผ. มีกระบวนการจัดทาแผนแม่บทด้านนวัตกรรม ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม กฟผ.
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม กฟผ.

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม กฟผ.

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม จะเห็นได้ว่า กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
การพัฒ นานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ขีดความสามารถขององค์การ เพิ่ม ศักยภาพในการแข่ งขันและรักษา
ความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าด้วย เพื่อให้ได้ผลลัพธที่มีประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมชุมชน
พร้อมด้วยการสร้างวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลากรด้วยค่านิยม SPEED ที่มุ่งเน้นถึงพฤติกรรมในด้านนวัตกรรม
ทั้ ง ในส่วนของ D: Digitalization ซึ่ง มุ่ ง ให้นาความคิดสร้างสรรค์ทั นสมัย นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ขับเคลื่อนองค์กร และ E: Emtrepreneirship ซึ่งให้มีแนวคิด (mindset) แบบผู้ประกอบการ บริหารจัดการ
ทรัพยากรให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ได้สูงสุด

2.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจด้านนวัตกรรม
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กฟผ. จึงมีการกาหนดวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรม ดังนี้
“ขับเคลื่อน บริหารจัดการและสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
และได้กาหนดพันธกิจด้านนวัตกรรม กฟผ. ไว้ดังนี้
“เป็นองค์การหลักด้า นพลังงานไฟฟ้าของประเทศที่มีนวัตกรรมเป็นกลไกสาคัญในการเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมและการบริหารจัดการ
นวัตกรรมและทรัพยากรอย่างเป็นระบบ ร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อตอบสนองลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และเพื่อความสุขของคนไทย”

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

4

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม กฟผ.

2.3 นโยบายด้านนวัตกรรมและการจัดการความรู้ กฟผ.
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม กฟผ.

2.4 ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม กฟผ.
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม ของ กฟผ. ได้กาหนดจากการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และ
ระดมความคิด ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นโอกาส
ปัญหาอุปสรรคและขีดจากัด รวมถึงได้กาหนดให้สอดรับกับทิศทางขององค์การและวิสัยทัศน์ของ กฟผ. และ
ตอบสนองกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งสู่ธุรกิจใหม่ (RI2B)
ยุทธศาสตร์ 1.1
พัฒนาระบบไฟฟ้าปัจจุบันของ
กฟผ. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 1.2
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
และรองรับภาพอนาคตของ กฟผ.

ยุทธศาสตร์ 1.3
เสริมสร้างคุณค่าแก่สังคมและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม

เป้าประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและ
ความมั่นคงในระบบไฟฟ้าปัจจุบัน
ของ กฟผ. ด้วยนวัตกรรมใหม่
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนใน
กระบวนการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า
รวมถึงการบารุงรักษา
ด้วยนวัตกรรมใหม่
2. พัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภายในองค์การ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์
เพื่อสร้างนวัตกรรมรองรับและสนับสนุนการขยาย
โอกาสทางธุรกิจในด้านพลังงาน

เป้าประสงค์
เป็นองค์การที่สังคมไว้วางใจ และ
เติบโตควบคู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์
1. มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อ
ผลิตและควบคุมไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
Power Consumer Solution
2. มุ่งพัฒนานวัตกรรมระบบยานยนต์ไฟฟ้า สถานี
อัดประจุไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า
3. มุ่งพัฒนานวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าในอนาคต

กลยุทธ์
1. สร้างมูลค่าและลดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมจากระบบไฟฟ้าด้วย
นวัตกรรม
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ 2.1
มุ่งสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม ยกระดับบุคลากร พัฒนา
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม เอื้อต่อการสร้างสรรค์
แนวคิดริเริ่มและนวัตกรรม
เป้าประสงค์
เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของบุคลากร กฟผ. ผ่านการพัฒนาองค์
ความรู้และ mindset ด้านนวัตกรรม
รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการสนับสนุนทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมเพื่อมุ่งด้านนวัตกรรม
2. ยกระดับความรู้ ความสามารถด้านนวัตกรรมของบุคลากร
3. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม ที่เอื้อต่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร

ยุทธศาสตร์ 2.2
ยกระดับระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม มุ่งผลักดันผลงาน
นวัตกรรมไปสู่การสร้างมูลค่าและขยายผล
เป้าประสงค์
พัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรมของ กฟผ. ให้ดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างผลประโยชน์และมูลค่าได้
จากนวัตกรรมได้ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
กลยุทธ์
1. ยกระดับระบบบริหารจัดการนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2. พัฒนากระบวนการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและมุ่งผลักดันสู่การ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม กฟผ.

2.5 แผนปฏิบตั กิ ารหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งสู่ธุรกิจใหม่ (RI2B)
ยุทธศาสตร์ย่อย
ยุทธศาสตร์ 1.1
พัฒนาระบบไฟฟ้าปัจจุบันของ
กฟผ. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ 1.2
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อขยาย
โอกาสทางธุรกิจและรองรับภาพ
อนาคตของ กฟผ.

กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในกระบวนการผลิตและส่ง
จ่ายไฟฟ้า รวมถึงการบารุงรักษา ด้วยนวัตกรรมใหม่
2. พัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภายในองค์การ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
1. มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อผลิตและ
ควบคุมไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง Power
Consumer Solution
2. มุ่งพัฒนานวัตกรรมระบบยานยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า
3. มุ่งพัฒนานวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าในอนาคต

ยุทธศาสตร์ 1.3
เสริมสร้างคุณค่าแก่สังคมและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม

1. สร้างมูลค่าและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากระบบไฟฟ้า
ด้วยนวัตกรรม

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

แผนงานหลัก
A. แผน Transmission System
B. แผน Mae Moh Smart Mining
C. แผน Digital Twin
D. แผนโครงการ EGAT Unbox
E. แผนโครงการ TMO
F. แผน National Energy Trading Platform
G. แผน Virtual Power Plant
H. แผน Grid Modernization
I. แผน Microgrid
J. แผน EV ดัดแปลง
K. แผน Battery
L. แผนโรงไฟฟ้า sCO2
M. แผนโรงไฟฟ้า Fusion
N. แผนพลังงาน Hydrogen, BHD
O. แผน EGAT Excellence Center
P. แผนโรงไฟฟ้าชุมชน
Q. แผน Circular Economy
R. แผน Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS)
S. แผนโรงไฟฟ้าขยะเคลื่อนที่
T. แผน Bangkruai Green Community
U. แผน PM 2.5

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม กฟผ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ย่อย

กลยุทธ์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ 2.1
มุ่งสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม
ยกระดับบุคลากร พัฒนาบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อม เอื้อต่อการ
สร้างสรรค์แนวคิดริเริ่มและนวัตกรรม

1. เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมเพื่อมุ่งด้านนวัตกรรม

a. แผนการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม
b. แผนการสร้างบรรยากาศ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร
c. แผนพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของบุคลากร

ยุทธศาสตร์ 2.2
ยกระดับระบบการบริหารจัดการ
นวัตกรรม มุ่งผลักดันผลงานนวัตกรรม
ไปสู่การสร้างมูลค่าและขยายผล

2. ยกระดับความรู้ ความสามารถด้านนวัตกรรมของ
บุคลากร
3. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม ที่เอื้อต่อการ d. แผนการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร
1. ยกระดับระบบบริหารจัดการนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี e. แผน Data Analytic for CRM (เพื่อเชื่อมโยงกับด้านลูกค้า)
ดิจิทัล
f. แผนพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงกับการจัดการความรู้ (โครงการระบบบริหารจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม)
g. แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม
2. พัฒนากระบวนการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและมุ่ง
h. แผนบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ผลักดันสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม กฟผ.

2.6 Innovation Roadmap ปี 2565-2569
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