
 

1 

 

แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2563-2567 ฉบับเผยแพร ่

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม 

ปี 2563-2567  

ฉบับเผยแพร่  

 

 

 

18 ธันวาคม 2563 



 

2 

 

แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2563-2567 ฉบับเผยแพร ่

สารบัญ 

1. บทนำ ................................................................................................................................... 5 

1.1 หลักการและเหตุผล ........................................................................................................................... 5 

1.2 วัตถุประสงค์ ...................................................................................................................................... 5 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ................................................................................................................ 5 

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงานในการพัฒนาแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม ................................................ 6 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำกลยุทธ์และแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม 2563 – 2567 ..... 7 

2.1 นโยบายด้านการส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ....................................... 7 

2.2 วิสัยทัศน์ด้านการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management Vision)....................................... 8 

2.3 PTT Innovation Management Strategy.................................................................................... 9 

2.4 ภาพรวมรายละเอียดแผนงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ........................................................................... 11 

2.5 Innovation Management Strategy Map ................................................................................. 12 

3. Innovation Management Road Map และแผนปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมของ 

ปตท. .................................................................................................................................. 13 

3.1 การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน ............................................................................................. 13 

3.2 Innovation Management Roadmap ....................................................................................... 14 

3.3 Scenario Planning ...................................................................................................................... 15 

 

  



 

3 

 

แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2563-2567 ฉบับเผยแพร ่

สารบัญตาราง 

ตาราง 1: ตารางแสดงภาพรวมรายละเอียดแผนงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ............................................................ 11 

ตาราง 2: ตารางแสดง Scenario Planning ....................................................................................................... 15 

  



 

4 

 

แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2563-2567 ฉบับเผยแพร ่

สารบัญรูปภาพ 
รูปภาพ  1: ภาพแสดงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management Vision) ของ ปตท. ........ 8 

รูปภาพ  2: ภาพแสดง PTT Innovation Management Strategy ................................................................... 10 

รูปภาพ  3: ภาพแสดง Innovation Management Strategy Map .................................................................. 12 

รูปภาพ  4: ภาพแสดง Innovation Management Roadmap ของ ปตท. ....................................................... 14 

  



 

5 

 

แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2563-2567 ฉบับเผยแพร ่

1. บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตและการรักษาศักยภาพในการแข่งขันอย่าง

ยั่งยืนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) การสร้างประโยชน์และโอกาสใหม่ ๆ จากเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็นต่อ ปตท. ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักให้มี

ความหลากหลายมากขึ้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นประเด็นหลักที่สำคัญประการหนึ่งของการวางแผน        

กลยุทธ์ของ ปตท. ที่ถ่ายทอดไปสู่การวางแผนของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ หากแต่การพัฒนาศักยภาพขององค์กรในการ

สร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมให้อยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความต่อเนื่องและการบริหารอย่าง

เป็นระบบ จึงเป็นที่มาของการจัดทำแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม ปี 2563 – 2567 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้การสร้างศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงและตอบสนองต่อ

ทิศทางการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. 

2) เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ที่ต้องสัมพันธ์กันและเอ้ือประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งเชื่อมโยงต่อกระบวนการและระบบอ่ืน ๆ ที่มีอยู่เดิม

ในองค์กร เช่น ระบบงบประมาณ กระบวนการวางแผนและกำกับดูแล เป็นต้น 

3) เพ่ือให้การดำเนินการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้

เกิดผลลัพธ์และสร้างคุณค่าต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

4) เพ่ือให้การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยไม่ข้ึนอยู่

กับตัวบุคคล 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) แนวทางการดำเนินงานการจัดการนวัตกรรมแบบบูรณาการและสอดคล้องกับนโยบายด้านการ

ดำเนินงานของ ปตท. 
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2) ยุทธศาสตร์ทั ้งระยะสั ้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงแผนงานและกิจกรรมหลัก ในการ

ดำเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรมของ ปตท. ที่มีระยะเวลาการทำงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

 

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงานในการพัฒนาแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม 

1) รวบรวมข้อมูลเพื ่อทำการประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลของ  สำนักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐว ิสาหกิจ (“สคร.”) เพื ่อระบุช ่องว ่างในการปรับปรุง และพัฒนา

กระบวนการทำงาน (Gap) 

2) จัดทำแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินผล 

(Gap Closing Plan) 

3) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะกรรมการ และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (Internal และ External Analysis) ที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการนวัตกรรม 

4) จ ั ดก ิ จกรรม  Workshop ของคณะกรรมการจ ั ดการนว ั ตกรรม  ปตท .  (PTT Innovation 

Management Committee: PTT IMC) และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดในการ

วางแผน กลยุทธ์และแผนงานในแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม รวมถึงเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5) จัดทำร่างแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม ปี 2563 – 2567 ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ

เป้าหมายขององค์กร และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการนวัตกรรม ทั้ง 8 

ข้อ ของเกณฑ์การประเมินผลของ สคร. 

6) นำเสนอคณะกรรมการจัดการนวัตกรรม ปตท. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ

จัดการนวัตกรรมในปัจจุบัน และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในอนาคต 

7) จัดทำแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม ปี 2563 – 2567 ฉบับสมบูรณ์ 

8) นำเสนอแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม ปี 2563 – 2567 ฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง (ERMC) เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำกลยุทธ์และแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม 2563 – 2567 

2.1 นโยบายด้านการส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
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2.2 วิสัยทัศน์ด้านการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management Vision) 

ที่มาของวิสัยทัศน์ด้านการจัดการนวัตกรรม  

ทาง ปตท. ได้นำวิสัยทัศน์ใหญ่ขององค์กร หรือ “บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ” มาประยุกต์ใช้กับ

วิสัยทัศน์ด้านการจัดการนวัตกรรม เนื่องจากวิสัยทัศน์นี้ได้มีการสื่อถึงการใช้นวัตกรรมเป็นพื้นฐานการขับเคลื่อน

องค์กรในทุกภาคส่วน ทั้งนี้การใช้วิสัยทัศน์ในภาพใหญ่จะก่อให้เกิดความเข้าใจและความสอดคล้องทั่วทั้งองค์กร

เช่นกัน 

รูปภาพ  1: ภาพแสดงวิสัยทัศน์ด้านการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management Vision) ของ ปตท. 

 

ที่มา: ปตท. 
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2.3 PTT Innovation Management Strategy 

กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมของ ปตท. (Innovation Management Strategy) เกิดจากการรวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห์ สัมภาษณ์และระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นโอกาส ปัญหา ขีดความสามารถและข้อจำกัดของ

องค์กร และดำเนินการกำหนดทิศทางเป้าหมาย กำหนดกรอบนโยบายการดำเนินงานที่มีความชัดเจนและวัดผลได้ 

กำหนดแผนงานและกลยุทธ์ที่สอดคล้องและต่อเนื่องกับเป้าหมายและทิศทางการจัดการนวัตกรรมของ ปตท. ที่

ต้องการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ การกำหนดกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์

ความรู ้และนวัตกรรมมาช่วยยกระดับขีดความสามารถของ ปตท. และช่วยให้ ปตท. สามารถตอบสนองต่อ

พนักงาน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย

ภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ปตท. รวมถึงทำให้ ปตท. สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี

อยู่อย่างจำกัดให้ได้ผลลัพธ์และประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน 

โดยยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมของ ปตท. พ.ศ. 2563 – 2567 ประกอบไปด้วย 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับบุคลากรเตรียมพร้อมสู่นวัตกรรม (Nurturing People) 

มุ่งเน้นการยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการนวัตกรรมของบุคลากรในองค์กรและ                  

ปลูกฝังนวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ผ่านการเสริมสร้างนวัตกรรมองค์กร                        

การเพ่ิมความรู้ความสามารถ และการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนากระบวนการสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม                   

(Embracing Innovative Process) 

มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบและนำไปสู่                    

การจัดการนวัตกรรมอย่างยั่งยืน 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3: การกำหนดทิศทางกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรม 

(Winning Innovation Strategy) 

มุ่งเน้นการกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน การกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลด้านการจัดการ

นวัตกรรม ผ่านการจัดทำแผนที่นำทางนวัตกรรมองค์กร (PTT Innovation Roadmap) และ                    

การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม (Portfolio Management) อย่างเหมาะสม 
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รูปภาพ  2: ภาพแสดง PTT Innovation Management Strategy 

 
ที่มา: ปตท. 
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2.4 ภาพรวมรายละเอียดแผนงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

จากข้อมูลกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมของ ปตท. ข้างต้น ปตท. จึงได้ดำเนินการกำหนดแผนงานหลักและแผนงานย่อยที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน

สามารถติดตามและวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการกำหนดแผนงานทีเ่ชื่อมโยงกับเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ในการดำเนิน

ธุรกิจของ ปตท. รวมถึงหลักการ Balanced Scorecard (BSC) เพ่ือทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ โดยแผนงานประกอบไปด้วย 

ตาราง 1: ตารางแสดงภาพรวมรายละเอียดแผนงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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2.5 Innovation Management Strategy Map 

รูปภาพ  3: ภาพแสดง Innovation Management Strategy Map 

 

 



 

13 

 

แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2563-2567 ฉบับเผยแพร ่

3. Innovation Management Road Map และแผนปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมของ 

ปตท. 

3.1 การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน 

การจัดลำดับความสำคัญตามตาราง Prioritization Matrix เพื่อใช้ในการคัดกรองและระบุแผนงานที่มี

ความสำคัญ (Quick Win) แผนงานระยะกลางและระยะยาว  รวมถึงการจัดลำดับเพื่อทำแผนที่นำทางนวัตกรรม

องค์กร  (Innovation Management Roadmap) โดยการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานนั้น เกิดจากการ

ประเม ินจากผลกระทบท ี ่คาดว ่าจะได ้ร ับ  (Impact) และความยากง ่ ายในการดำเน ินงาน  (Ease of 

Implementation) เพื่อที่จะให้ ปตท. สามารถมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด

และมีประสิทธิภาพ 
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3.2 Innovation Management Roadmap 

รูปภาพ  4: ภาพแสดง Innovation Management Roadmap ของ ปตท. 

 
ที่มา: การทำ Workshop กับผู้บริหารและการปรึกษากับทีมงานของ ปตท. 
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3.3 Scenario Planning 

ตาราง 2: ตารางแสดง Scenario Planning 

 

ที่มา: ปตท. 


