
รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ประจําป 2563



แผนการดําเนินงานป 2563

แผนการดาํเนนิงาน Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

การปรบัปรงุการดาํเนนิงานจากผลการวเิคราะหผ์ลการประเมนิ ITA ปี 2562
นําผลการประเมนิ ITA ปี 2562 มาวเิคราะหป์ระเด็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาและ
ปรับปรงุการดําเนนิการ
นําเสนอผลการประเมนิ ITA ปี 2562 และแผนการดําเนนิงานปี 2563 ตอ่
คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง

ประสานงานกับ ป.ป.ช. เพือ่ความเขา้ใจความหมายของคําถามใหช้ดัเจนขึน้

ดําเนนิการตามประเด็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ และ
รายงานผลตอ่ทีป่ระชมุคณะตา่งๆ

กรอบระยะเวลาการประเมนิ ITA ปี 2563
ลงทะเบยีนใชง้านระบบ

นําเขา้ขอ้มลูในการประเมนิ
(จํานวนผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน และขอ้มลูผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก)

เก็บขอ้มลูแบบสํารวจ IIT และ EIT

ตอบแบบสํารวจ OIT

ตรวจและใหค้ะแนนแบบ OIT

ประมวลผลคะแนน วเิคราะหผ์ลและใหข้อ้เสนอแนะ

กลั่นกรองและนําเสนอผลการประเมนิตอ่คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง

ประกาศผล
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ประเด็นที่จะตองพัฒนา และ ดําเนินงาน/การปรับปรุง 

ประเด็นการ
ประเมนิ แนวทางการปรบัปรงุ การดาํเนนิงาน / การปรบัปรงุ ผูร้บัผดิชอบ /

ผูป้ระสานงาน
การรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (IIT)
การใชง้บประมาณ หารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่

- ทําความเขา้ใจเกีย่วกับแผนการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

- กําหนดกระบวนการ/แนวปฏบิัตใิหพ้นักงาน มสีว่นร่วมในการ
ตรวจสอบการใชจ้า่ยงบประมาณ

ปตท. มกีารดําเนนิการดา้นงบประมาณ ดังนี้
• สายงานรองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ลยทุธอ์งคก์รไดทํ้าการแจง้

ผลการพจิารณาอนุมัตงิบประมาณใหก้ับทกุสายงานทราบ เพือ่
ทําการสือ่ความกบัพนักงานในสายงานทราบ

• มกีารเปิดเผยแผนการจัดซือ้จัดจา้งประจําปี และผลการจัดซือ้
จัดจา้ง เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบการดําเนินการจัดซือ้จัดจา้ง 
และงบประมาณการจัดซือ้จัดจา้ง

• กําหนดใหม้ีการรายงานและอนุมัตกิารใชง้บประมาณในระบบ 
และรายงานการใชจ้่ายงบประมาณในที่ประชุมสายงานต่างๆ
รวมทัง้สื่อความการใชง้บประมาณในภาพรวมผ่านผูแ้ทนที่
รับผดิชอบเรือ่งงบประมาณของสายงาน เพือ่ดําเนนิการสือ่ความ
ใหก้บัพนักงานในสายงานทราบ

โดยจะดําเนินการสื่อความเพื่อใหพ้นักงานทราบเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานดา้นงบประมาณ ทั ้งการเปิดเผยแผนการใชจ้่าย
งบประมาณประจําปี และการรายงานการใชง้บประมาณ

ฝ่ายแผนวสิาหกจิ
และงบประมาณ /

สายงานผูช้ว่ย
กรรมการผูจั้ดการ
ใหญกํ่ากบัดแูล 
และธรรมาภบิาล

องคก์ร

การใชอ้ํานาจ - อยู่ระหว่างรวบรวมขอ้มูลที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏบิัตงิานในกระบวนการต่างๆ เพื่อนําไปวเิคราะหห์าสาเหตุ
และหาแนวทางปรับปรงุ/แกไ้ข

• ปตท. มีการกําหนดหลักเกณฑ์ดา้นการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลไวอ้ย่างชัดเจน ทัง้เรื่องการประเมินผลการ
ปฏบิตังิาน และการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

• ดําเนนิการรวบรวมประเด็น ปัญหา อปุสรรคในการปฏบิตังิานตาม 
ระเบียบ ขอ้กําหนด คําสั่ง แนวปฏิบัต ิ(Pain Point) จากทุก
หน่วยงานใน ปตท. ซึ่งหน่วยงานดา้นทรัพยากรบุคคล อยู่
ระหว่างการหาแนวทางปรับปรุงเพื่อแกปั้ญหา และช่วย
ดําเนนิการดังกลา่วมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้

สายงานผูช้ว่ย
กรรมการผูจั้ดการ
ใหญกํ่ากบัดแูล 
และธรรมาภบิาล

องคก์ร
และหน่วยงานอืน่ๆ

ทีเ่กีย่วขอ้ง



การดําเนินงานของ ปตท.

การเปดเผยแผนและผลการจัดซ้ือจัดจาง



การดําเนินงานของ ปตท.

หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ประเด็นการ
ประเมนิ แนวทางการปรบัปรงุ การดาํเนนิงาน / การปรบัปรงุ ผูร้บัผดิชอบ /

ผูป้ระสานงาน
การรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (IIT)
การใช้ทร ัพย์ส ิน
ของราชการ

- อยู่ระหว่างรวบรวมขอ้มูลที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏบิัตงิานในกระบวนการต่างๆ เพื่อนําไปวเิคราะหห์าสาเหตุ
และหาแนวทางปรับปรงุ/แกไ้ข

• ปตท. จัดใหม้ีระบบการเบกิ-ยืมทรัพยส์นิต่างๆ ของ ปตท. เช่น 
รถยนต์ส่วนกลาง คอมพวิเตอร์โนต้บุค เป็นตน้ โดยไดกํ้าหนด
ขัน้ตอน/วธิกีารเบกิ-ยมืไวอ้ยา่งชัดเจน พรอ้มทัง้มกีารสือ่ความให ้
พนักงานทราบ

• ประสานงานกับสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อสอบถามความหมายและ
รายละเอยีดขอ้คําถามใหม้ีความเขา้ใจทีถู่กตอ้งและชัดเจนมาก
ยิง่ขึน้

• เตรียมการสื่อความเพื่อใหพ้นักงานเขา้ใจความหมายของขอ้
คําถาม เนื่องจากในการทําแบบประเมนินัน้ พนักงานมคีวามเขา้ใจ
ไม่ถูกตอ้งเกีย่วกับคําว่า “ทรัพย์สนิของราชการ” โดยเขา้ใจว่า 
หมายถงึทรัพยส์นิของหน่วยงานราชการตา่งๆ

ฝ่ายกลยทุธจั์ดหา
และบรหิาร

สํานักงาน และฝ่าย
กลยทุธด์จิทิัล /
สายงานผูช้ว่ย

กรรมการผูจั้ดการ
ใหญกํ่ากบัดแูล 
และธรรมาภบิาล

องคก์ร

การแก้ไขปัญหา
การทจุรติ

อยูร่ะหวา่งดําเนนิการดังนี้
- ปรับปรงุกระบวนการรับเรือ่งรอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ
- ดําเนนิการร่วมกับหน่วยงาน 2nd Line ในการปรับปรุง/แกไ้ข

กระบวนการทํางานจากประเด็นทีต่รวจพบของสํานักตรวจสอบ
ภายใน (สตญ.)

- รวบรวมขอ้มูลที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานใน
กระบวนการตา่งๆ เพือ่นําไปวเิคราะหห์าสาเหต ุและหาแนวทาง
ปรับปรงุ/แกไ้ข

- สรา้งความมั่นใจใหผู้ร้อ้งเรยีน เพิม่การประชาสัมพันธช์อ่งทาง
รอ้งเรยีนทจุรติ และมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน

• ฝ่ายกํากับดูแลและส่งเสรมิอยู่ระหว่างหารือร่วมกับหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่ปรับปรุงกระบวนการรับเรือ่งรอ้งเรียน การสบืสวน/
สอบสวนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมทัง้ Revisit ขอ้กําหนดที่
เกี่ยวขอ้งและ Pool คณะกรรมการสืบสวนหาขอ้เท็จจริงและ
คณะกรรมการสอบสวนทางวนัิย

สายงานผูช้ว่ย
กรรมการผูจั้ดการ
ใหญกํ่ากบัดแูล 
และธรรมาภบิาล

องคก์ร
และหน่วยงานอืน่ๆ

ทีเ่กีย่วขอ้ง

ประเด็นที่จะตองพัฒนา และ ดําเนินงาน/การปรับปรุง 



การขอใชบ้รกิารอปุกรณ์สารสนเทศ
ผา่นระบบ IT Request

การขอเบกิอปุกรณ์สํานักงาน
ตามขัน้ตอนการดําเนนิงาน

การใหบ้รกิารยานพานะผา่นระบบ 
PTT Car Reservation

การดําเนินงานของ ปตท.



การดําเนินงานของ ปตท.

การพัฒนาปรับปรงุระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน สือ่สารชอ่งทางรับเรือ่งรอ้งเรยีนใหพ้นักงานทราบ และ
สือ่ความมาตรการคุม้ครองใหค้วามเป็นธรรม 

รวมทัง้ การรักษาความลบั



ประเด็นการ
ประเมนิ แนวทางการปรบัปรงุ การดาํเนนิงาน / การปรบัปรงุ ผูร้บัผดิชอบ /

ผูป้ระสานงาน
การรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (EIT)
ประสิทธิภาพการ
สือ่สาร

หารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่
- เผยแพรผ่ลงานหรอืขอ้มลูใหบ้คุคลภายนอกรับทราบ เขา้ถงึงา่ย 

ไมซ่บัซอ้น และมหีลายชอ่งทาง
- เพิม่การประชาสมัพันธช์อ่งทางรอ้งเรยีนทจุรติใหผู้รั้บบรกิาร คูค่า้ 

หน่วยงานภายนอกทราบ

• ปตท. มกีารจัดสัมมนาคู่คา้เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นขอ้มูลและ
ความรูร้ะหว่าง ปตท. กับผูค้า้ และพัฒนาศักยภาพของผูค้า้ให ้
พรอ้มสนับสนุน ปตท. ทัง้ในดา้นผลการดําเนนิการ ความตอ่เนื่อง
ในการดําเนนิธรุกจิ ตลอดจนความรับผดิชอบตอ่สงัคม ปตท. ไดม้ี
การจัดงานสัมมนาผูค้า้เป็นประจําทกุปี (Supplier Relationship 
Management Seminar: SRM) เพือ่สือ่สารถงึทศิทางการดําเนนิ
ธุรกจิของ ปตท.ตามหลักการกํากับดูแล การบรหิารความเสีย่ง
และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร 
(Governance Risk and Compliance: GRC) ใหม้คีวามโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต มีช่องทางการรอ้งเรียนที่เหมาะสม และ
สื่อสารใหค้วามรู เ้กี่ยวกับประเภท วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง และ
ชอ่งทางการเขา้ถงึขอ้มูลงานจัดซือ้จัดจา้งที่เกีย่วขอ้งของผูค้า้ 
และสือ่ความนโยบาย ทศิทางการดําเนนิธุรกจิ รวมถงึสือ่สารและ
ใหค้วามรูร้ะบบงานจัดซื้อจัดจา้งใหม่ภายใตโ้ครงการ Digital 
Procurement แกผู่ค้า้ของ ปตท. เพือ่ใหผู้ค้า้มคีวามพรอ้มในการ
จัดซือ้จัดจา้งบนระบบดจิทิัล

• ปตท. มีการสือ่ความช่องทางรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแสการ
ทจุรติ รวมทัง้ ชอ่งทางการรอ้งเรยีนสนิคา้และบรกิารใหคู้่คา้และ
ลกูคา้ทราบ

ฝ่ายกลยทุธจั์ดหา
และบรหิาร

สํานักงาน และ
หน่วยงานอืน่ๆที่
เกีย่วขอ้ง / สาย

งานผูช้ว่ยกรรมการ
ผูจั้ดการใหญกํ่ากบั
ดแูล และธรรมาภิ

บาลองคก์ร

การปรบัปรุงการ
ทาํงาน

- หารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่กําหนดกระบวนการ/แนวปฏบิตัิ
เพือ่ใหผู้รั้บบรกิาร ผูม้าตดิตอ่ มสีว่นรว่มเสนอแนวทางการปรับปรงุ
กระบวนการทํางานเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส และมีขัน้ตอนการ
ทํางานใหด้ขี ึน้

ปตท. จัดใหม้ชีอ่งทางการรอ้งเรียนสนิคา้และบรกิารใหคู้่คา้และ
ลูกคา้ เพื่อรับขอ้คําถาม ขอ้ตชิม และขอ้เสนอแนะต่างๆ นํามา
ปรับปรงุกระบวนการทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ 
ยังมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช ้เพื่อใหลู้กคา้ คู่คา้มีความ
สะดวกในการตดิตอ่ / ใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้

ฝ่ายกลยทุธจั์ดหา
และบรหิาร

สํานักงาน และ
หน่วยงานอืน่ๆที่
เกีย่วขอ้ง / สาย

งานผูช้ว่ยกรรมการ
ผูจั้ดการใหญกํ่ากบั
ดแูล และธรรมาภิ

บาลองคก์ร

ประเด็นที่จะตองพัฒนา และ ดําเนินงาน/การปรับปรุง 



การดําเนินงานของ ปตท.

งานสัมมนาผูคาประจําป

เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลและความรูระหวาง ปตท. กับผูคา และพัฒนา

ศักยภาพของผูคาใหพรอมสนับสนุน ปตท. ท้ังในดานผลการดําเนินการ ความตอเนื่องใน

การดําเนินธุรกิจ ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคม ปตท. ไดมีการจัดงานสัมมนาผูคาเปน

ประจําทุกป (Supplier Relationship Management Seminar: SRM) เพ่ือส่ือสารถึง

ทิศทางการดําเนินธุรกิจของ ปตท.ตามหลักการกํากับดูแล การบริหารความเส่ียง และการ

กํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองคกร (Governance Risk and 

Compliance: GRC) ใหมีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต มีชองทางการรองเรียนท่ี

เหมาะสม และส่ือสารใหความรูเกี่ยวกับประเภท วิธีการจัดซ้ือจัดจาง และชองทางการ

เขาถึงขอมูลงานจัดซ้ือจัดจางท่ีเกี่ยวของของผูคา โดยในป 2562 ไดโดยส่ือความนโยบาย 

ทิศทางการดําเนินธุรกิจ รวมถึงส่ือสารและใหความรูระบบงานจัดซ้ือจัดจางใหมภายใต

โครงการ Digital Procurement แกผูคาของ ปตท. เพ่ือใหผูคามีความพรอมในการจัดซ้ือ

จัดจางบนระบบดิจิทัล รวมจํานวนท้ังส้ิน 4 ครั้ง ไดแก

• งานสัมมนาผูคา ปตท. ภาพรวม

• งานสัมมนาผูคาในพ้ืนท่ีโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง

• งานสัมมนาผูคาสายงานระบบทอสงกาซ

• งานสัมมนาผูคาสายงานกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต



การดําเนินงานของ ปตท.

สื่อความการดําเนินงานของ ปตท. กับคูคา



ประเด็นการ
ประเมนิ แนวทางการปรบัปรงุ การดาํเนนิงาน / การปรบัปรงุ ผูร้บัผดิชอบ /

ผูป้ระสานงาน
แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT)
ก า ร บ ร ิห า ร เ ง ิน
งบประมาณ
แผน ก า รใช้จ่า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจําปี (O18 –
O20)

- หารอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูเรื่องงบประมาณ
ประจําปี เพือ่ใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูมคีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกับ
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ทีเ่กีย่วขอ้ง และเป็นไปตามหลักเกณฑก์าร
ประเมนิ ITA ในปี 2563

เนื่องจากบรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) มฐีานะเป็นบรษัิทมหาชน
จํากัดซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และอยู่
ภายใตพ้ระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) และหลักเกณฑก์ารกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
รายละเอยีดงบลงทนุดังกลา่วเป็นขอ้มลูทีย่ังมไิดม้กีารเปิดเผยเป็น
การท่ัวไป ประกอบไปดว้ยขอ้มูลซึ่งจะมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน การขยายธุรกจิในอนาคตและต่อราคาหุน้ การเปิดเผย
ขอ้มลูจงึตอ้งดําเนนิการอยา่งระมดัระวัง เพือ่ไมใ่หข้ัดตอ่กฎหมายที่
เกีย่วขอ้งขา้งตน้หรือกฎหมายอืน่ๆที ่ปตท. หรือผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
ตอ้งถอืปฏบิตั ิจงึคงการเปิดเผยขอ้มลูไวดั้งเชน่ปี 2562

ฝ่ายแผนวสิาหกจิ
และงบประมาณ 

และ สายงานผูช้ว่ย
กรรมการผูจั้ดการ
ใหญกํ่ากบัดแูล 
และธรรมาภบิาล

องคก์ร

ประเด็นที่จะตองพัฒนา และ ดําเนินงาน/การปรับปรุง 
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