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ภาพรวมแผนงานและผูรับผิดชอบยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับบุคลากรเตรียมพรอมสูนวัตกรรม 

2

แผนงาน รายละเอียด

หนวยงาน 

(สายงาน) 

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน 

(สายงาน) 

รับผิดชอบรวม

N1 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

เพื่อมุงเนนนวัตกรรม

ทบทวนแผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรเพ่ือมุงเนนนวัตกรรมใหเกิดขึน้อยางชัดเจน

และเปนรูปธรรม อาทิ แผนการจัดกิจกรรมและมอบรางวัลเพื่อเปนแรงจูงใจในการพัฒนา

นวัตกรรม พรอมถายทอดแผนแกผูมีสวนไดสวนเสยีในองคกร ใหนําไปใชและปฏิบัติจริง

พอญ. นทญ.

N2 การเพิ่มความรูความสามารถดาน

นวัตกรรมแกพนักงาน

ทบทวนแผนยกระดับและพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพการใชความคิด

สรางสรรคและจัดการนวัตกรรม อาทิ การประเมินความรูความสามารถของบุคลากรและ

กําหนดแนวทางการเรียนรู การจัดสอนดานนวัตกรรม และ Online Training

พอญ. ศบญ. กนว.

N3 การพัฒนาการจัดการองคความรูสู

การสรางนวัตกรรม (KM to 

Innovation)

กําหนดตัวช้ีวัด (และคาเปาหมาย) ขององคกร และนําตัวชี้วัดดังกลาวมาวัดและ

วิเคราะหผลสําเร็จเชิงเปรียบเทียบกับคูแขง/คูเทียบ เพื่อนํามากําหนดเปนแนวทางการ

เรียนรูและการจัดการความรู เพ่ือนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพดานนวัตกรรม

กนว. พอญ.



ภาพรวมแผนงานและผูรับผิดชอบยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนากระบวนการสูการสรางสรรคนวัตกรรม
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แผนงาน รายละเอียด

หนวยงาน 

(สายงาน) 

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน 

(สายงาน) 

รับผิดชอบรวม

E1 การพัฒนากระบวนการนวัตกรรม

ทบทวนกระบวนการนวัตกรรมขององคกรอยางเปนระบบครบถวน ตั้งแตกระบวนการ

บริหารจัดการความรู จนถึง การนํานวัตกรรมออกไปใชประโยชน เชิงพาณิชยและเชิงสังคม 

พรอมท้ังพัฒนากระบวนการอยางตอเนื่องเพื่อใหดําเนินการทางดานนวัตกรรมเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียหลัก

ผพว. กนว. พอญ. พธก. พธป. บอญ.



ภาพรวมแผนงานและผูรับผิดชอบยุทธศาสตรที่ 3 การกําหนดทิศทางกลยุทธเพ่ือความเปนเลิศดานการพัฒนา
นวัตกรรม
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แผนงาน รายละเอียด

หนวยงาน 

(สายงาน) 

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน 

(สายงาน) 

รับผิดชอบรวม

W1 แผนท่ีนําทางนวัตกรรมองคกร 

(PTT Innovation Roadmap)

กําหนดแผนที่นําทางนวัตกรรม เพื่อเปนแผนเชิงกลยุทธในการสรางนวัตกรรมใหกับ

องคกร โดยวิเคราะหความตองการของลูกคาและสังคม เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืนท้ังใน

เชิงพาณิชย และเชิงสังคม

ผพว. กนว.
ลทญ. พธก. พธป. วอญ. 

บธว.

W2 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ

พัฒนานวัตกรรม (Portfolio 

Management)

กําหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรท้ังดานการเงินและไมใชการเงินอยางมีประสิทธิภาพ

โดยประเมินความเสี่ยงและความคุมคา ตลอดจนทบทวนและวิเคราะหความเพียงพอ

ของทรัพยากรของแผนงานและโครงการดานการจัดการนวัตกรรม
ผพว. กนว. วงญ. ลทญ. งสญ.



ภาพรวมแผนงาน N1: การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรเพ่ือมุงเนนนวัตกรรม
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แผนงาน รายละเอียด

หนวยงาน 

(สายงาน) 

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน 

(สายงาน) 

รับผิดชอบรวม

N1.1 แผนการสงเสริมผูบริหารใหเปน

กลไกหลักในการสรางบรรยากาศและ

วัฒนธรรมของนวัตกรรม และเสริมสราง

คานิยมดานความคิดสรางสรรค

และนวัตกรรม

สงเสริมผูบริหารใหเปนกลไกหลกัในการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมใหเอื้อตอการ

พัฒนานวัตกรรม เสริมสรางคานิยมดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม พรอมปฏิบัติตน

เปนตนแบบ (Role Model) และ ถายทอดนโยบายตามหลกั 5E

พอญ. (HO) -

N1.2 แผนการเสริมสรางวัฒนธรรม

องคกรเพื่อมุงเนนนวัตกรรม

ทบทวนแผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรเพ่ือมุงเนนนวัตกรรมใหเกิดขึน้อยางชัดเจน

และเปนรูปธรรม อาทิ แผนการจัดกิจกรรมและมอบรางวัลเพื่อเปนแรงจูงใจในการพัฒนา

นวัตกรรม พรอมถายทอดแผนแกผูมีสวนไดสวนเสยีในองคกร

ใหนําไปใชและปฏิบัติจริง

พอญ. (HO) นทญ. (HO)



ภาพรวมแผนงาน N2: การเพ่ิมความรูความสามารถดานนวัตกรรมแกพนักงาน
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แผนงาน รายละเอียด

หนวยงาน 

(สายงาน) 

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน 

(สายงาน) 

รับผิดชอบรวม

N2.1 แผนการกําหนดบทบาทของ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/คณะกรรมการฯ/

คณะทํางานฯ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ

นวัตกรรม

กําหนดคณะกรรมการจัดการนวัตกรรม ปตท. และคณะทํางาน เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนหนวยงานตาง ๆ ขององคกร ใหดําเนินการบริหารจัดการนวัตกรรมตามนโยบาย 

แผนแมบทฯ และแผนปฏิบัติการประจําป พรอมท้ังจัดตั้งโครงการตาง ๆ อาทิ Hackathon 

เพื่อรวบรวมความคิดสรางสรรคสูการพัฒนานวัตกรรม

กนว. (CTO) 

N2.2 แผนพัฒนาความรูความสามารถ

ดานการจัดการนวัตกรรมและศักยภาพ

การใชความคิดสรางสรรคและจัดการ

นวัตกรรมองคกร

ทบทวนแผนยกระดับและพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพการใชความคิด

สรางสรรคและจัดการนวัตกรรม อาทิ การประเมินความรูความสามารถของบุคลากรและ

กําหนดแนวทางการเรียนรู การจัดสอนดานนวัตกรรม และ Online Training

พอญ. (HO)
พนญ., ศบญ. (HO),

กนว. (CTO) 



ภาพรวมแผนงาน E1: การพัฒนากระบวนการนวัตกรรม (1/2)
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แผนงาน รายละเอียด

หนวยงาน 

(สายงาน) 

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน 

(สายงาน) 

รับผิดชอบรวม

E1.1 แผนพัฒนาภาพรวมกระบวนการ

นวัตกรรม และกระบวนการใชความคิด

สรางสรรคสูการสรางนวัตกรรม

ทบทวนกระบวนการนวัตกรรมขององคกรในภาพรวมอยางเปนระบบครบถวน ตั้งแตกระบวนการ

บริหารจัดการความรู จนถึง การนํานวัตกรรมออกไปใชประโยชน เชิงพาณิชยและเชิงสังคม และ

พัฒนากระบวนการใชความคิดสรางสรรคสูนวัตกรรม อาทิ มีกระบวนการนํารอง (Pilot) 

ตนแบบสูการปฏิบัติจริงหรือเพ่ือออกสูตลาดเชิงพาณิชย

กนว. (CTO) พอญ. (HO)

E1.2 แผนการพัฒนากระบวนการ และ

นวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาและ

ผูมีสวนไดเสียหลัก และรองรับการขยายผลใช

ประโยชนในองคกรหรือ

ขยายผลใชงานเชิงพาณิชย 

ทบทวนแผนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาและ

ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก โดยมีหลักพ้ืนฐานจากการรวบรวมและวิเคราะหเสียงของลูกคา 

(VOC: Voice of Customer) ทุกกลุมลูกคาและตลาดผานระบบเทคโนโลยี 

กนว. (CTO) บอญ. (HO) 

E1.3 แผนการพัฒนากระบวนการ และ

นวัตกรรมกระบวนการทํางานเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดเสียหลัก 

และรองรับการขยายผลใชประโยชนในองคกร

หรือขยายผลใชงานเชิงพาณิชย

ทบทวนแผนการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการทํางาน โดยการพัฒนานวัตกรรมมีการประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกหลักในการดําเนินการ อาทิ โครงการ PIC Knowledge Sharing เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียหลัก โดยมีหลักพ้ืนฐานจากการรวบรวมและ

วิเคราะหเสียงของลูกคา (VOC: Voice of Customer) ทุกกลุมลูกคาและตลาดผานระบบเทคโนโลยี 

บอญ. (HO) 

ปภ.ผยก., ปน.ยขก., 

คอ.บอก., ปว.บสต., คก.ผกก.

(GAS/CTO)



ภาพรวมแผนงาน E1: การพัฒนากระบวนการนวัตกรรม (2/2)
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แผนงาน รายละเอียด

หนวยงาน 

(สายงาน) 

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน 

(สายงาน) 

รับผิดชอบรวม

E1.4 แผนการพัฒนากระบวนการ และ

นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม เพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคาและ

ผูมีสวนไดเสียหลัก และรองรับการขยาย

ผลใชประโยชนในองคกรหรือขยายผลใช

งานเชิงพาณิชย

ทบทวนแผนการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกจิ/ภารกิจใหม อาทิ มีการทดสอบนวัตกรรม

ในลักษณะสาธิต (POC : Proof Of Concept)  เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและ

ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก โดยมีหลักพื้นฐานจากการรวบรวมและวิเคราะหเสียงของลูกคา 

(VOC: Voice of Customer) ทุกกลุมลูกคาและตลาดผานระบบเทคโนโลยี 

ผพว. (CTO) บอญ. (HO) 

E1.5 แผนพัฒนาระบบฐานขอมูลดิจิทัล

ดานการจัดการนวัตกรรม เพื่อบริหารการ

จัดการขอมูลดานการจัดการนวัตกรรม

ขององคกร

พัฒนาระบบฐานขอมูลดิจิทัลดานการจัดการนวัตกรรม เพื่อใหการบริหารจัดการและ

รวบรวมขอมูลดานการจัดการนวัตกรรมขององคกรมีความครบถวนสมบูรณบน

แพลตฟอรมเดียว รวมถึงการจัดทําคูมือการใชงาน สื่อสาร และ

จัดอบรมใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

กดว. (CTO) ผพว. (CTO)



ภาพรวมแผนงาน W1: แผนที่นําทางนวัตกรรมองคกร (PTT Innovation Roadmap)
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แผนงาน รายละเอียด

หนวยงาน 

(สายงาน) 

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน 

(สายงาน) 

รับผิดชอบรวม

W1.1 แผนการถายทอดยุทธศาสตร

ดานการจัดการนวัตกรรมสูการปฏิบัติ 

(แผนปฏิบัติการดานนวัตกรรม)

ถายทอดแผนปฏิบัติงานดานนวัตกรรมแกผูมีสวนไดสวนเสยีท้ังภายในและภายนอก

องคกร ใหครอบคลุมท้ังระดับ องคกร หนวยงาน และระดับบุคคล รวมถึงทําการประเมิน

และรวบรวมขอมูลผลสําเร็จท้ังใน ระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome)

ทางดานนวัตกรรม 

ผพว., กนว. (CTO)
ลทญ. พธก. พธป. วอญ. 

บธว.

W1.2 แผนงานจัดทําแผนแมบทการ

จัดการนวัตกรรมรวมถึงการติดตาม 

รายงานและประเมินผลลัพธท่ีเกิดจาก

การคิดคนนวัตกรรม

จัดทํา ทบทวน และถายทอดแผนแมบทฯ ท้ังระยะยาวและระยะส้ันแกผูมีสวนไดสวนเสีย

ท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยเนื้อหานั้นตองมีความครอบคลุม อาทิ การกําหนด

เปาประสงคและตัวชี้วัด และการจัดสรรทรัพยากรทางดานการเงินและไมใชการเงิน

ผพว., กนว. (CTO)
ลทญ. พธก. พธป. วอญ. 

บธว.
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