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แผนการดาํเนนิงาน Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

การปรบัปรงุการดาํเนนิงานจากผลการวเิคราะหผ์ลการประเมนิ ITA ปี 2564
นําผลการประเมนิ ITA ปี 2564 และหลักเกณฑก์ารประเมนิปี 2565 มาวเิคราะหป์ระเด็น
ทีจ่ะตอ้งพัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ พรอ้มหารอืกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
นําเสนอผลการประเมนิ ITA ปี 2564 และแผนการดําเนนิงานปี 2565 ตอ่คณะกรรมการ
ทีเ่กีย่วขอ้ง

ดําเนนิการตามประเด็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ และรายงานผล

กรอบระยะเวลาดาํเนนิงานการประเมนิ ITA ปี 2565

ลงทะเบยีนใชง้านระบบ

นําเขา้ขอ้มลูในการประเมนิ
(จํานวนผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน และขอ้มลูผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก)

เก็บขอ้มลูแบบสํารวจ IIT และ EIT

ตอบแบบสํารวจ OIT

ตรวจใหค้ะแนนแบบ OIT

ชีแ้จงเพิม่เตมิและยนืยันแบบ OIT

ประมวลผลคะแนน วเิคราะหผ์ลและใหข้อ้เสนอแนะ

กลั่นกรอง นําเสนอผลการประเมนิตอ่คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง และประกาศผล

2
2

นําแผนการดําเนนิงานทีไ่ดรั้บความ
เห็นชอบ และผลการดําเนนิงานตาม
แผนการปรับปรงุแกไ้ขทีดํ่าเนนิการ

แลว้เสร็จเปิดเผยบนหนา้เว็บไซตต์าม
หลักเกณฑ ์OIT ภายในเดอืน เม.ย.

1 - 15 ม.ิย. ชีแ้จงเพิม่เตมิจาก
ผลคะแนน OIT

16 - 30 ม.ิย. คณะกรรมการ
พจิารณาขอ้ชีแ้จงเพิม่เตมิ

แผนการดาํเนนิงานปี 2565
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ประเด็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาและดําเนนิการปรับปรงุ รวมถงึดําเนนิการเพิม่เตมิตามหลักเกณฑป์ระเมนิ ปี 2565 มดีังนี้

ประเด็นการประเมนิ แนวทางการปรบัปรงุ ผูร้บัผดิชอบ / 
ผูป้ระสานงาน

การรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (IIT)

การใชง้บประมาณ หารอืกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการพจิารณาแนวทางการสือ่ความเพิม่เตมิ เพือ่สรา้งการรับรู ้
ของพนักงานเกีย่วกับแผนการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ยของ ปตท. ประจําปี และขัน้ตอนในการ
สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกับการใชจ้า่ยงบประมาณ

ฝ่ายแผนวสิาหกจิและ
งบประมาณ / ฝ่าย

กํากับดแูลและสง่เสรมิ
ธรรมาภบิาล

การใชอ้าํนาจ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อดําเนินการสือ่ความและทําความเขา้ใจกับพนักงานเรื่อง
หลักเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิัตงิาน และขัน้ตอนวธิกีาร Two-way ระหวา่งผูบ้ังคับบัญชา
กับพนักงาน

สายงานทรัพยากร
บคุคล / 

ฝ่ายกํากับดแูลและ
สง่เสรมิธรรมาภบิาล

การใชท้รพัยส์นิของ
ราชการ

• หารือกับฝ่ายกลยุทธจั์ดหาและบรหิารสํานักงาน โดยไดเ้ปิดใหม้กีารจองรถผ่าน QR Code 
เพือ่อํานวยความสะดวกใหก้ับผูใ้ชง้าน และจากผลการประเมนิผูใ้ชง้านมคีวามพงึพอใจ พรอ้ม
ทัง้จะนําขอ้เสนอแนะทีไ่ดรั้บไปปรับปรงุระบบใหเ้สถยีรมากยิง่ข ึน้

• หารอืกับฝ่ายกลยุทธด์จิทัิล เพือ่พจิารณาสือ่ความขัน้ตอนในการเบกิยมือุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพิม่เตมิกระบวนการประเมนิความพงึพอใจ/การรับขอ้เสนอแนะ

ฝ่ายกลยทุธจั์ดหาและ
บรหิารสํานักงาน และ
ฝ่ายกลยทุธด์จิทัิล / 
ฝ่ายกํากับดแูลและ
สง่เสรมิธรรมาภบิาล

ประเด็นทีจ่ะตอ้งพฒันา และ ดาํเนนิงาน/การปรบัปรงุ 
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การดาํเนนิงานของ ปตท.

โดยสายงาน ผบญ. มกีารกาํหนดแผนงาน iprompt ทีจ่ะชว่ยสนบัสนนุใหก้ลไกการสือ่ความในเรือ่ง
ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การปฏบิตังิานและสทิธปิระโยชนต์า่ง ๆ ของพนกังาน ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ปตท. นําระบบการบรหิารจัดการผลการปฏบิัตงิาน (Performance Management System: PMS) มาใชใ้นการบรหิารผลการ
ปฏบิตังิานของบคุลากร เพือ่สรา้งใหเ้กดิผลการดําเนนิงานทีด่อีย่างตอ่เนื่อง โดยผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนตอ้งกําหนดตัวชีว้ัด
รายบคุคลทีส่อดคลอ้งกับกลยุทธข์ององคก์รและเสรมิสรา้งความผูกพัน รวมถงึเชือ่มโยงกับมมุมองตาม Balance Scorecard ทัง้ 
6 ดา้น ไดแ้ก่

1. Product & Service Outcomes มมุมองดา้นผลติภัณฑ์
2. Customer-Focused Outcomes มมุมองดา้นลกูคา้
3. Financial & Market Outcomes มมุมองทางการเงนิ
4. Workforce-Focused Outcomes มมุมองดา้นบคุลากร
5. Process Effectiveness Outcomes มมุมองดา้นกระบวนการภายใน
6. Leadership Outcomes มมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละพัฒนา

นอกจากการวางแผนเชงิกลยุทธข์ององคก์รแลว้ ปตท.ยังกําหนดตัวชีว้ัดในระดับกลยุทธซ์ ึง่จะถูกถ่ายทอดไปสูร่ะดับปฏบิัตกิาร 
และรายบุคคลตามลําดับผ่านระบบ COACH ตลอดจนมีการตดิตามการดําเนินงาน อย่างนอ้ย 2 ครัง้ต่อปี โดยพนักงานและ
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งตดิตามผลการดําเนนิงานครึง่ปีในไตรมาสที ่2 และประเมนิผลการปฏบิตังิานประจําปีในไตรมาสที่ 4 ครอบคลมุ
การวางแผน การตดิตามความคบืหนา้ และการพัฒนาศักยภาพ เพือ่ใหพ้นักงานสามารถปฏบิัตงิานไดต้ามเป้าหมายทีกํ่าหนด 
สอดคลอ้งกบัวสิยัทัศน ์พันธกจิ คา่นยิม และกลยทุธข์ององคก์ร
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การดาํเนนิงานของ ปตท.

การสือ่ความการปรบัปรงุ และการใชร้ะบบ
สําหรบั IT Request ตา่ง ๆ

การใหบ้รกิารยานพานะผา่นระบบจองรถ
และการสือ่สารวธิปีฏบิตั ิ

การสํารวจความพงึพอใจ
เพือ่นํามาปรบัปรงุประสทิธภิาพการดาํเนนิงาน

การสํารวจความพงึพอใจประจําปี
เพือ่มาปรบัปรงุประสทิธภิาพ
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ประเด็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาและดําเนนิการปรับปรงุ รวมถงึดําเนนิการเพิม่เตมิตามหลักเกณฑป์ระเมนิ ปี 2565 มดีังนี้

ประเด็นการประเมนิ แนวทางการปรบัปรงุ ผูร้บัผดิชอบ / 
ผูป้ระสานงาน

การรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (EIT)

คณุภาพการดาํเนนิงาน • แจง้ผลการประเมนิใหห้น่วยงานรับทราบ และนําไปปรับปรงุการปฏบิัตงิาน
• สือ่สารและทําความเขา้ใจกับพนักงานใหท้ราบเกีย่วกับแนวปฏบิัตทิีด่ ีเรือ่งการปฏบิัตติ่อ    

คูค่า้ และลกูคา้ ใหม้กีารปฏบิัตอิยา่งเทา่เทยีมกัน

ฝ่ายกํากับดแูลและ
สง่เสรมิธรรมาภบิาล / 

หน่วยงานอืน่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

ประสทิธภิาพการสือ่สาร แจง้ผลการประเมนิใหห้น่วยงานรับทราบ เพื่อปรับปรุงการเผยแพร่ผลงานหรือขอ้มูลให ้
บคุคลภายนอกรับทราบ เขา้ถงึงา่ย ไมซ่ับซอ้น และมหีลายชอ่งทาง รวมไปถงึการชีแ้จงและ
ตอบคําถาม เมือ่มขีอ้สงสยัเกีย่วกับการดําเนนิงานใหก้ับลกูคา้/คูค่า้/ผูท้ีม่าตดิตอ่

ฝ่ายกํากับดแูลและ
สง่เสรมิธรรมาภบิาล / 

หน่วยงานอืน่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

การปรบัปรงุการทํางาน แจง้ผลการประเมินใหห้น่วยงานรับทราบ เพื่อกําหนดกระบวนการ/แนวปฏิบัต ิเพื่อให ้
ผูรั้บบรกิาร ผูม้าตดิต่อ มสีว่นร่วมเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพือ่ใหเ้กดิ
ความโปรง่ใส และมขีัน้ตอนการทํางานใหด้ขี ึน้

ฝ่ายกํากับดแูลและ
สง่เสรมิธรรมาภบิาล / 

หน่วยงานอืน่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

ประเด็นทีจ่ะตอ้งพฒันา และ ดาํเนนิงาน/การปรบัปรงุ 
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แนวปฏบิตัเิร ือ่ง การปฏบิตัติอ่ลกูคา้และผูบ้รโิภค
ปตท. คํานึงถงึความพงึพอใจสูงสุดของลูกคา้ ซึง่เป็นผูท้ีซ่ ือ้ สนิคา้และบรกิารจาก ปตท. รวมทัง้
ผูบ้รโิภค ซึง่เป็นผูท้ีใ่ชส้นิคา้และบรกิารที ่ปตท. ผลติ ดว้ยราคาทีเ่ป็นธรรม มคีุณภาพ และมคีวาม
รับผดิชอบต่อลกูคา้และผูบ้รโิภค โดยตอ้งใหบ้รกิารลกูคา้ และผูบ้รโิภคดว้ยความรวดเร็ว มอีัธยาศัย 
และไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

พัฒนาสนิคา้และบรกิารใหค้รบวงจร ส่งมอบสนิคา้และบรกิารอย่างรวดเร็ว มคีุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้และผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่อง ดว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล สง่เสรมิการสรา้งนวัตกรรม ไม่จํากัด
สทิธขิองผูบ้รโิภค และมเีงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมสําหรับผูบ้รโิภค รักษาสมัพันธอ์ันดกีับลกูคา้

ใหข้อ้มลูเกีย่วกับสนิคา้และบรกิารอยา่งเพยีงพอตอ่การตัดสนิใจซือ้

พัฒนาความปลอดภัยในการใชส้นิคา้และบรกิารของ ปตท. ความปลอดภัยของผูบ้รโิภคมคีวามสําคัญยิง่ มกีาร
อบรมเรือ่งความปลอดภัยสําหรับผูบ้รโิภคอยา่งเครง่ครัด สอดคลอ้งกับกฎหมาย กฎ ระเบยีบ

จัดใหม้ชี่องทางการรอ้งเรยีนของผูบ้รโิภคอย่างเหมาะสม และดําเนนิการแกไ้ขอย่างทันท่วงท ีโดยคํานงึถงึ
ผลประโยชนส์งูสดุของลกูคา้และบคุลากรเป็นสําคัญ

ระบุและจัดการความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑแ์ละบรกิาร ปฏบิัตติามกฎหมายหรอืมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับ
สนิคา้และบรกิาร

1

2

3

4

5

การดาํเนนิงานของ ปตท.

สื่อความแนวปฏิบัติที่ดีใหกับพนักงาน



Good Governance and Corporate Ethics Department

https://www.pttplc.com/th/Products.aspx

การสือ่สารขอ้มลู

ตวัอยา่งผลติภณัฑ์

ตวัอยา่งบรกิาร

การดาํเนนิงานของ ปตท.
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การตดิตอ่สอบถาม

https://www.pttplc.com/th/Contact.aspx

การดาํเนนิงานของ ปตท.
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ประเด็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาและดําเนนิการปรับปรงุ รวมถงึดําเนนิการเพิม่เตมิตามหลักเกณฑป์ระเมนิ ปี 2565 มดีังนี้

ประเด็นการประเมนิ แนวทางการปรบัปรงุ ผูร้บัผดิชอบ / 
ผูป้ระสานงาน

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยขอ้มลู
ขอ้มลูพืน้ฐาน
- O4 แผนยทุธศาสตรห์รอื

แผนพฒันาหนว่ยงาน
การบรหิารงาน
- O10 แผนดาํเนนิงานประจําปี
- O11 รายงานการกํากบัตดิตาม

การดาํเนนิงานประจําปีรอบ 6
เดอืน

- O12 รายงานผลการดาํเนนิงาน
ประจําปี

ปรับการเปิดเผยขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกับหลักเกณฑปี์ 2565 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ขอ้มลู และ

ฝ่ายกํากับดแูลและ
สง่เสรมิธรรมาภบิาล

การบรหิารเงนิงบประมาณ
- O20 รายงานผลการใชจ้า่ย

งบประมาณประจาํปี

ITA มีการปรับเปลีย่นหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยขอ้มูล แต่จากการสอบทานขอ้มูลที่
เปิดเผยอยู่ในปัจจุบัน มคีวามสอดคลอ้งกับหลักเกณฑแ์ลว้ จงึขอใหห้น่วยงานจัดทํา
ขอ้มลูในรปูแบบเดมิ

ฝ่ายแผนวสิาหกจิและ
งบประมาณ /

ฝ่ายกํากับดแูลและ
สง่เสรมิธรรมาภบิาล

การจ ัด ซื้อ จ ัด จ้า งห รือ กา ร
จดัหาพสัดุ
- O24 รายงานผลการจดัซือ้จดั

จา้งหรอืการจดัหาพสัดปุระจาํปี

ITA มีการปรับเปลีย่นหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยขอ้มูล แต่จากการสอบทานขอ้มูลที่
เปิดเผยอยู่ในปัจจุบัน มคีวามสอดคลอ้งกับหลักเกณฑแ์ลว้ จงึขอใหห้น่วยงานจัดทํา
ขอ้มลูในรปูแบบเดมิ

ฝ่ายกลยทุธจั์ดหาและ
บรหิารสํานักงาน /
ฝ่ายกํากับดแูลและ
สง่เสรมิธรรมาภบิาล

ประเด็นทีจ่ะตอ้งพฒันา และ ดาํเนนิงาน/การปรบัปรงุ 
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ประเด็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาและดําเนนิการปรับปรงุ รวมถงึดําเนนิการเพิม่เตมิตามหลักเกณฑป์ระเมนิ ปี 2565 มดีังนี้

ประเด็นการประเมนิ แนวทางการปรบัปรงุ ผูร้บัผดิชอบ / 
ผูป้ระสานงาน

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยขอ้มลู
ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พ ั ฒ น า
ทรพัยากรบคุคล
- O28 รายงานผลการบรหิารและ

พฒันาทรพัยากรบคุคลประจําปี

หารอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการปรับการเปิดเผยขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกับหลักเกณฑปี์
2565

สายงานทรัพยากรบคุคล/
ฝ่ายกํากับดแูลและ
สง่เสรมิธรรมาภบิาล

การป้องกนัการทจุรติ
การดาํเนนิงานเพือ่ป้องกนัการ
ทจุรติ
- O34 นโยบายไมร่บัของขวญั 

(No Gift Policy)

• ศกึษาหลักเกณฑต์ามการชีแ้จงของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.
• ดําเนนิการเปิดเผยขอ้มลูตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนด

ฝ่ายกํากับดแูลและ
สง่เสรมิธรรมาภบิาล

แผนป้องกนัการทจุรติ
- O39 แผนป้องกนัการทจุรติ
- O40 รายงานการกํากบัตดิตาม

การดาํเนนิการป้องกนัการ
ทจุรติ รอบ 6 เดอืน

- O41 รายงานผลการดาํเนนิการ
ป้องกนัการทจุรติประจําปี

ปรับการเปิดเผยขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกับหลักเกณฑปี์ 2565 ฝ่ายกํากับดแูลและ
สง่เสรมิธรรมาภบิาล

ประเด็นทีจ่ะตอ้งพฒันา และ ดาํเนนิงาน/การปรบัปรงุ 



Good Governance and Corporate Ethics Department 12

การดาํเนนิงานของ ปตท.

No Gift Policy – เปิดเผยขอ้มลูการดาํเนนิงานของ ปตท.

จรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิเรือ่งการรับ การให ้
ของขวัญ การเลีย้งรับรอง หรอืประโยชนอ์ืน่ใด

การสือ่สาร No Gift Policy
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