
รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ประจําป 2564
(ไตรมาส 1)



แผนการดาํเนนิงาน Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

การปรบัปรงุการดาํเนนิงานจากผลการวเิคราะหผ์ลการประเมนิ ITA ปี 2563
นําผลการประเมนิ ITA ปี 2563 มาวเิคราะหป์ระเด็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาและปรับปรงุ
การดําเนนิการ
นําเสนอผลการประเมนิ ITA ปี 2563 และแผนการดําเนนิงานปี 2564 ตอ่
คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง

ดําเนนิการตามประเด็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ และรายงานผล

กรอบระยะเวลาการประเมนิ ITA ปี 2564

ลงทะเบยีนใชง้านระบบ

นําเขา้ขอ้มลูในการประเมนิ
(จํานวนผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน และขอ้มลูผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก)

ตอบแบบสํารวจ OIT

เก็บขอ้มลูแบบสํารวจ IIT และ EIT

ตรวจใหค้ะแนนแบบ OIT

ชีแ้จงเพิม่เตมิและยนืยันแบบ OIT

ประมวลผลคะแนน วเิคราะหผ์ลและใหข้อ้เสนอแนะ

กลั่นกรอง นําเสนอผลการประเมนิตอ่คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง และประกาศผล

แผนการดําเนินงานป 2564

22

นําแผนการดําเนนิงานทีไ่ดรั้บความ
เห็นชอบ และผลการดําเนนิงานตาม
แผนการปรับปรงุแกไ้ขทีดํ่าเนนิการ

แลว้เสร็จเปิดเผยบนหนา้เว็บไซตต์าม
หลักเกณฑ ์OIT ภายในเดอืน เม.ย.

14 - 28 ม.ิย. ชีแ้จงเพิม่เตมิจากผล
คะแนน OIT

29 ม.ิย. – 13 ก.ค. คณะกรรมการ
พจิารณาขอ้ชีแ้จงเพิม่เตมิ
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ประเด็นการประเมนิ แนวทางการปรบัปรงุ ผูร้บัผดิชอบ / 
ผูป้ระสานงาน

การรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (IIT)

การใชง้บประมาณ • ประสานงานกับฝ่ายระบบบรหิารองคก์รในการกําหนดเรือ่งงบประมาณเป็นหนึง่ใน Agenda Base
- Talk ของการประชุมหน่วยงาน เพื่อสือ่ความใหพ้นักงานในหน่วยงานรับทราบแผนการใช ้
งบประมาณ และสรา้งความตระหนักในเรือ่งการใชง้บประมาณอยา่งคุม้คา่ ตรงตามวตัถปุระสงค์

ฝ่ายแผนวสิาหกจิและ
งบประมาณ / ฝ่ายกํากับ

ดแูลและสง่เสรมิ
ธรรมาภบิาล

การใชอ้าํนาจ • สือ่ความเรือ่งหลักการบรหิารผลการปฏบิัตงิานแก ่Line Manager ผา่น HR Business Partner
• เพิม่ชอ่งทางการสือ่ความขอ้มลูดังกลา่ว ใหก้ับ Line Manager และพนักงาน จากเดมิทีส่ามารถ

ดไูดผ้า่น ME-My Everything โดยเพิม่ชอ่งทาง Employee Happiness Web (Emp Happ
Web) ทีส่ามารถ Personalized Data ในการแสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและเหมาะสมกับพนักงาน
แตล่ะคน 

• นําขอ้มูลผลการ Two-way จากระบบ COACH มาวเิคราะหแ์ละปรับปรุงนโยบายการบรหิารผล
การปฏบิัตงิานตอ่ไป

สายงานทรัพยากรบคุคล 
/ ฝ่ายกํากับดแูลและ
สง่เสรมิธรรมาภบิาล

การใชท้รพัยส์นิของ
ราชการ

• ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสํานักงาน มีระบบใหบ้ริการพนักงานในการเบกิยืมรถยนต์ที่มี
ประสทิธภิาพ สะดวก รวดเร็ว และมกีารสํารวจความพงึพอใจประจําปี

• ฝ่ายกลยทุธด์จิทัิล จะดําเนนิการสํารวจความพงึพอใจในการเบกิ-ยมืทรัพยส์นิ IT เพือ่ใหท้ราบ
ปัญหาของขัน้ตอนในการปฏบิัตงิาน และสามารถนํามาปรับปรุงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ
ดําเนนิการสือ่ความขัน้ตอนในการดําเนนิงานใหพ้นักงานทราบ

ฝ่ายกลยทุธจั์ดหาและ
บรหิารสํานักงาน 

ฝ่ายกลยทุธด์จิทัิล /
ฝ่ายกํากับดแูลและ
สง่เสรมิธรรมาภบิาล

ประเด็นที่จะตองพัฒนา และ ดําเนินงาน/การปรับปรุง 



การดําเนินงานของ ปตท.

หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ปตท. นําระบบการบรหิารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS) 

มาใชในการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือสรางใหเกิดผลการดําเนินงานท่ีดีอยางตอเน่ือง 

โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนตองกําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลท่ีสอดคลองกับกลยุทธขององคกรและ

เสริมสรางความผูกพัน รวมถึงเช่ือมโยงกับมุมมองตาม Balance Scorecard ท้ัง 6 ดาน ไดแก

• Product & Service Outcomes มุมมองดานผลิตภัณฑ

• Customer-Focused Outcomes มุมมองดานลูกคา

• Financial & Market Outcomes มุมมองทางการเงิน

• Workforce-Focused Outcomes มุมมองดานบุคลากร

• Process Effectiveness Outcomes มุมมองดานกระบวนการภายใน

• Leadership Outcomes มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา

นอกจากการวางแผนเชิงกลยุทธขององคกรแลว ปตท.ยังกําหนดตัวช้ีวัดในระดับกลยุทธซึ่งจะถูก

ถายทอดไปสูระดับปฏิบัติการ และรายบุคคลตามลําดับผานระบบ COACH ตลอดจนมีการติดตาม

การดําเนินงาน อยางนอย 2 ครั้งตอป โดยพนักงานและผูบังคับบัญชาตองติดตามผลการดําเนินงาน

ครึ่งปในไตรมาสท่ี 2 และประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปในไตรมาสท่ี 4 ครอบคลุมการวางแผน 

การติดตามความคืบหนา และการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนด สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และกลยุทธขององคกร ผูบังคับบัญชา

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป โดยพิจารณาจากคะแนน KPIs รวม ซึ่งมาจาก Working 

Related KPIs และ Behavior KPIs ในระบบ COACH โดยใหมีการ Two-way พูดคุยทําความ

เขาใจรวมกับพนักงานถึงผลการดําเนินงานตาม KPIs ท่ีกําหนดไว รวมถึงจุดแข็ง ขอควรพัฒนา แนว

ทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และสิ่งท่ีพนักงานตองการความชวยเหลือ โดยริเริ่มใหมีการทํา

Two-way ผานระบบ COACH ในการรับทราบผลประเมินการปฏิบัติงานประจําป ในชวงเดือน

มกราคมป 2563

หลักเกณฑการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

กลุม ปตท.ไดใหความสําคัญและสงเสริมการเรียนรูผานสถาบันพัฒนาผูนําและการเรียนรูกลุม ปตท. 

(PTT Leadership and Learning Institute: PLLI) โดย PLLI มีเปาหมายในการสรางมาตรฐานดานการ

พัฒนาศักยภาพพนักงาน ผานการบริหารจัดการหลักสูตรหลักของพนักงานกลุม ปตท. ใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

PLLI ไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรและผูนําของกลุม ปตท.ใหเปนท้ังคน “ดีและเกง” อยางตอเน่ือง 

พัฒนาผูนํารองรับการเติบโตขององคกร และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรรองรับสมรรถนะหลักของ

องคกร (Core Competency) และความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenge)  PLLI ไดมีการ

ยกระดับโครงสรางหลักสูตรการเรียนรูและการพัฒนาโดยใชเครื่องมือการเรียนรูรูปแบบใหมและสื่อการ

เรียนรูดิจิทัล เพ่ือใหสอดรับกับทิศทางธุรกิจและกลยุทธขององคกร รวมถึงเกิดประโยชนสูงสุดในดานการ

พัฒนาศักยภาพของพนักงานและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย โดยโครงสรางหลักสูตรของ PLLI 

ครอบคลุมการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ตั้งแตพนักงานใหมจนถึงผูบริหารระดับสูง



การดําเนินงานของ ปตท.

เพ่ิมชองทาง Employee Happiness Web เพ่ือสื่อสารขอมูลการบริหารงาน และการสนับสนุนการทํางาน



การดําเนินงานของ ปตท.

การสื่อความการเบิกยืมอุปกรณไอที /

Request ขอ Account เขาใชระบบงาน

การใหบริการยานพานะผานระบบจองรถ

การสํารวจความพึงพอใจประจําป 

เพ่ือนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
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ประเด็นการประเมนิ แนวทางการปรบัปรงุ ผูร้บัผดิชอบ /
ผูป้ระสานงาน

การรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (EIT)

คณุภาพการดาํเนนิงาน • ดําเนนิการแจง้ผลการประเมนิใหห้น่วยงานรับทราบ และหารอืแนวทางการปรับปรงุ
• ฝ่ายกลยุทธจั์ดหาและบรหิารสํานักงาน จะดําเนินการแจง้หน่วยงานจัดหาทัง้ 8 

หน่วยงาน เพือ่ทราบผลการประเมนิ และเพิม่ความระมัดระวังในการปฏบิัตติ่อผูม้า
ตดิตอ่ของหน่วยงานจัดหา เพือ่ลดผลกระทบเรือ่งการปฏบิัตงิาน/การใหบ้รกิารทีไ่ม่
เทา่เทยีม

ฝ่ายกลยทุธจั์ดหาและ
บรหิารสํานักงาน  
หน่วยงานอืน่ ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง และ ฝ่าย
กํากับดแูลและสง่เสรมิ

ธรรมาภบิาล

ประสทิธภิาพการสือ่สาร • เพิม่ชอ่งทางการเขา้หนา้เว็บ “การจัดซือ้จัดจา้ง” บนเว็บไซต ์www.pttplc.com ที ่
Footage menu เพื่อใหผู้ส้นใจและผูค้ า้ ท่ัวไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร        
การจัดซือ้จัดจา้งของ ปตท. ไดง้า่ยขึน้ 

• ประชาสัมพันธข์อ้มูลต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูค้า้ผ่านหนา้เว็บ “การจัดซือ้จัดจา้ง” เชน่ การ
ประกาศขอ้มูลงานจัดซื้อจัดจา้งของ ปตท. ขอ้มูลที่สําคัญสําหรับผูค้า้ที่สนใจ
รว่มงานกับ ปตท. ขา่วประชาสัมพันธ ์คําถามทีพ่บบอ่ย และชอ่งทางการตดิตอ่ เป็นตน้

ฝ่ายกลยทุธจั์ดหาและ
บรหิารสํานักงาน และ

หน่วยงานอืน่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง / ฝ่ายกํากับ

ดแูลและสง่เสรมิ
ธรรมาภบิาล

การปรบัปรงุการทํางาน • ปรับปรุงกระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต่ขัน้ตอนการจัดทําคําขอจัดหา จนถงึการ
เบกิจ่าย (Procure to Pay) โดยการนําเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนา
ปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการสรา้งรูปแบบการ
ดําเนนิงานใหมท่ีม่ปีระสทิธภิาพ ลดขัน้ตอน ลดความซํ้าซอ้นในการดําเนนิงาน ลด
ระยะเวลาทีใ่ช ้ลดการใชก้ระดาษ ลดการรับ/สง่เอกสาร มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบ
และตดิตามสถานะของงานไดต้ลอดทัง้กระบวนการ และเพิม่ความถงึพอใจใหแ้ก่
พนักงานภายในองคก์ร และผูค้า้หรอืผูท้ีส่นใจภายนอก

ฝ่ายกลยทุธจั์ดหาและ
บรหิารสํานักงาน และ

หน่วยงานอืน่ๆที่
เกีย่วขอ้ง / ฝ่ายกํากับ

ดแูลและสง่เสรมิ
ธรรมาภบิาล

ประเด็นที่จะตองพัฒนา และ ดําเนินงาน/การปรับปรุง 

http://www.pttplc.com/


การดําเนินงานของ ปตท.

เพ่ิมชองทางการเขาหนาเว็บ “การจัดซ้ือจัดจาง” บนเว็บไซต www.pttplc.com ที่ Footage menu 



การดําเนินงานของ ปตท.

ประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ใหแกผูคาผานหนาเว็บไซต



การดําเนินงานของ ปตท.

ปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง โดยการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนกิส 
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ประเด็นการประเมนิ แนวทางการปรบัปรงุ ผูร้บัผดิชอบ /
ผูป้ระสานงาน

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยขอ้มลู
ขอ้มลูพืน้ฐาน

- O5 ขอ้มลูการตดิตอ่

• ดําเนนิการเปิดเผยขอ้มลู E-mail สําหรับตดิต่อบนหนา้เว็บไซต ์www.pttplc.com
(หนา้ “ตดิตอ่”)

ฝ่ายสือ่สารและ
ภาพลักษณ์องคก์ร

ประเด็นที่จะตองพัฒนา และ ดําเนินงาน/การปรับปรุง 

http://www.pttplc.com/


การดําเนินงานของ ปตท.

เปดเผยขอมูล E-mail สําหรับติดตอบนหนาเว็บไซต www.pttplc.com
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