
รายงานผลการประเมิน ITA ประจําป 2562 
และแนวทางการดําเนินงาน ประจําป 2563



สรุปผลการประเมิน ITA ประจําป 2562



สรุปผลการประเมิน ITA ประจําป 2562 เปรียบเทียบกับภาพรวมรัฐวิสาหกิจ
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สรุปผลการประเมิน ITA แยกตามตัวชี้วัด
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สรุปผลการประเมิน ITA แยกตามตัวชี้วัด

IIT หวัขอ้คาํถามทีไ่ดค้ะแนนนอ้ยกวา่ 80 คะแนน ไดแ้ก่

2.การใชง้บประมาณ
• I7 ทา่นรูเ้กีย่วกับแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจําปี ของหน่วยงานของ

ทา่น มากนอ้ยเพยีงใด (67.62)
• I12 หน่วยงานของทา่น เปิดโอกาสใหท้า่น มสีว่นรว่มในการตรวจสอบการ

ใชจ้า่ยงบประมาณ มากนอ้ยเพยีงใด (73.98)

3.การใชอํ้านาจ

• I13 ผูบ้ังคับบัญชาของทา่น มอบหมายงานอยา่งเป็นธรรม (76.00)
• I14 ทา่นไดรั้บการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน ตามระดับคณุภาพของผลงาน 

(70.90)
• I15 ผูบ้ังคับบัญชาของทา่น มกีารคัดเลอืกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม การศกึษาดู

งาน หรอืการใหท้นุการศกึษาอยา่งเป็นธรรม (73.21)

5.การแกไ้ขปญัหาการทจุรติ

• I27 ปัญหาการทจุรติในหน่วยงานของทา่นไดรั้บการแกไ้ข (77.24)
• I28 หน่วยงานของทา่น มกีารดําเนนิการ เผา้ระวงั ตรวจสอบ ลงโทษ ตอ่

การทจุรติในหน่วยงาน (79.33)
• I29 หน่วยงานของทา่น นําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทัง้ภายใน

และภายนอกหน่วยงานไปปรับปรงุการทํางาน เพือ่ป้องกันการทจุรติ 
(79.28)

• I30 หากทา่นพบเห็นแนวโนม้การทจุรติทีจ่ะเกดิขึน้ในหน่วยงานของทา่น 
ทา่นมคีวามคดิเห็นอยา่งไร (73.04)

4.การใชท้รพัยส์นิของราชการ

• I20 ขัน้ตอนการขออนุญาตเพือ่ยมืทรัพยส์นิของราชการไปใชป้ฏบิัตงิานใน
หน่วยงาน มคีวามสะดวก (54.38)

• I21 กรณีทีต่อ้งมกีารขอยมืทรัพยส์นิของราชการไปใชป้ฏบิัตงิาน บคุลากร
ในหน่วยงานขออนุญาตอยา่งถกูตอ้ง (78.72)

• I23 ทา่นรูแ้นวปฏบิัตขิองหน่วยงาน เกีย่วกับการใชท้รัพยส์นิของราชการที่
ถกูตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด (69.25)

• I24 หน่วยงานของทา่น มกีารกํากับดแูลและตรวจสอบการใชท้รัพยส์นิของ
ราชการ เพือ่ป้องกันไมใ่หม้กีารนําไปใชป้ระโยชนส์ว่นตัว หรอืพวกพอ้ง 
(77.44)



76.68

79.4

83.51

8. การปรับปรงุการทํางาน

7. ประสทิธภิาพการสือ่สาร

6. คณุภาพการดําเนนิงาน

สรุปผลการประเมิน ITA แยกตามตัวชี้วัด

หวัขอ้คาํถามทีไ่ดค้ะแนนนอ้ยกวา่ 80 คะแนน ไดแ้ก่EIT

6.คณุภาพการดาํเนนิงาน

• E1 เจา้หนา้ทีท่ีท่า่นตดิตอ่ ปฏบิัตงิาน/ใหบ้รกิารแกท่า่น โปรง่ใสเป็นไป
ตามขัน้ตอนและระยะเวลาทีกํ่าหนด (77.04)

• E3 เจา้หนา้ที ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกับการดําเนนิการ/ใหบ้รกิารแกท่า่น อยา่ง
ตรงไปตรงมา ไมปิ่ดบังหรอืบดิเบอืนขอ้มลู (78.17)

• E5 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารดําเนนิงาน โดยคํานงึถงึประโยชนข์อง
ประชาชนและสว่นรวมเป็นหลัก (77.52)

7.ประสทิธภิาพการสือ่สาร

• E6 การเผยแพรข่อ้มลูของหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ เขา้ถงึงา่ย ไมซ่บัซอ้น 
มชีอ่งทางหลากหลาย (76.99)

• E7 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารเผยแพรผ่ลงานหรอืขอ้มลูทีส่าธารณชน
ควรรับทราบอยา่งชดัเจน (74.20)

• E9 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารชีแ้จงและตอบคําถามเมือ่มขีอ้กังวลสงสยั
เกีย่วกับการดําเนนิงานไดอ้ยา่งชดัเจน (79.82)

• E10 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มชีอ่งทางใหผู้ม้าตดิตอ่รอ้งเรยีนการทจุรติ
ของเจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงาน (77.00)

8.การปรบัปรงุการทาํงาน

• E11 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารปรับปรงุคณุภาพการ
ปฏบิัตงิาน/การใหบ้รกิารใหด้ขี ึน้ (76.20)

• E12 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารปรับปรงุวธิกีารและขัน้ตอนการ
ดําเนนิงาน/การใหบ้รกิารใหด้ขี ึน้ (74.57)

• E14 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ เปิดโอกาสใหผู้รั้บบรกิาร ผูม้าตดิตอ่ หรอืผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี เขา้ไปมสีว่นรว่ม ในการปรับปรงุพัฒนาการดําเนนิงาน/
การใหบ้รกิาร ใหด้ขี ึน้ (67.79)

• E15 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารปรับปรงุการดําเนนิงาน/การใหบ้รกิาร 
ใหม้คีวามโปรง่ใสมากขึน้ (73.86)



OIT

100

100

10. การป้องกนัการทจุรติ

9. การเปิดเผยขอ้มลู

การบรหิารเงนิงบประมาณ
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจําปี
• O18 แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจําปี = ขอ้มลูแผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจําปี พรอ้มรายละเอยีด (0 คะแนน)

• O19 รายงานการกาํกบัตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํปี รอบ 6 
เดอืน = ขอ้มลูการกํากับตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณของหน่วยงานตาม
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจําปี รอบ 6 เดอืน (0 คะแนน)

• O20 รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณประจําปี = ขอ้มลูสรปุการ
ใชจ้า่ยงบประมาณตามแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (0 คะแนน)

หมายเหตุ: เนื่องจากบรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) มฐีานะเป็นบรษัิทมหาชนจํากัดซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และอยู่ภายใตพ้ระราชบัญญัตบิรษัิท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) และหลักเกณฑก์ารกํากบัดแูล
กจิการทีด่ขีองตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่รายละเอยีดงบลงทนุดังกลา่วเป็นขอ้มลูทีย่ังมไิดม้กีารเปิดเผยเป็นการทั่วไป ประกอบไปดว้ยขอ้มลูซึง่จะมผีลกระทบตอ่การ
ดําเนนิงาน การขยายธรุกจิในอนาคตและตอ่ราคาหุน้ การเปิดเผยขอ้มลูจงึตอ้งดําเนนิการอยา่งระมัดระวัง เพือ่ไมใ่หข้ัดตอ่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้หรอืกฎหมายอืน่ๆที ่ปตท. 
หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งตอ้งถอืปฏบิตัิ

สรุปผลการประเมิน ITA แยกตามตัวชี้วัด
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ประเด็นการประเมนิ แนวทางการปรบัปรงุ ผูร้บัผดิชอบ

การรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (IIT)
การใชง้บประมาณ หารอืกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่

- ทําความเขา้ใจเกีย่วกับแผนการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ยประจําปี
- กําหนดกระบวนการ/แนวปฏบิัตใิหพ้นักงาน มสีว่นรว่มในการตรวจสอบการใชจ้า่ยงบประมาณ

ฝ่ายแผนวสิาหกจิและ
งบประมาณ และ สาย
งานผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจั้ดการใหญกํ่ากับดแูล 
และธรรมาภบิาลองคก์ร

การใชอ้าํนาจ - อยู่ระหวา่งรวบรวมขอ้มูลทีเ่ป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิัตงิานในกระบวนการต่างๆ เพื่อ
นําไปวเิคราะหห์าสาเหต ุและหาแนวทางปรับปรงุ/แกไ้ข

สายงานผูช้ว่ยกรรมการ
ผูจั้ดการใหญกํ่ากับดแูล 
และธรรมาภบิาลองคก์ร
และหน่วยงานอืน่ๆที่

เกีย่วขอ้ง
ก า ร ใ ช้ ท ร ัพ ย์ ส ิ น ข อ ง
ราชการ

- อยู่ระหวา่งรวบรวมขอ้มูลทีเ่ป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิัตงิานในกระบวนการต่างๆ เพื่อ
นําไปวเิคราะหห์าสาเหต ุและหาแนวทางปรับปรงุ/แกไ้ข

ฝ่ายกลยทุธจั์ดหาและ
บรหิารสํานักงาน และ
ฝ่ายกลยทุธด์จิทัิล /

สายงานผูช้ว่ยกรรมการ
ผูจั้ดการใหญกํ่ากับดแูล 
และธรรมาภบิาลองคก์ร

การแกไ้ขปญัหาการทจุรติ อยูร่ะหวา่งดําเนนิการดังนี้
- ปรับปรงุกระบวนการรับเรือ่งรอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ
- ดําเนนิการรว่มกับหน่วยงาน 2nd Line ในการปรับปรุง/แกไ้ขกระบวนการทํางานจากประเด็นที่

ตรวจพบของสํานักตรวจสอบภายใน (สตญ.)
- รวบรวมขอ้มูลที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิัตงิานในกระบวนการต่างๆ เพื่อนําไป

วเิคราะหห์าสาเหต ุและหาแนวทางปรับปรงุ/แกไ้ข
- สรา้งความมั่นใจใหผู้ร้อ้งเรยีน เพิม่การประชาสัมพันธช์อ่งทางรอ้งเรยีนทุจรติ และมาตรการ

คุม้ครองผูร้อ้งเรยีน

สายงานผูช้ว่ยกรรมการ
ผูจั้ดการใหญกํ่ากับดแูล 
และธรรมาภบิาลองคก์ร
และหน่วยงานอืน่ๆที่

เกีย่วขอ้ง

ประเด็นที่จะตองพัฒนาและดําเนนิการปรับปรุง 



9

ประเด็นการประเมนิ แนวทางการปรบัปรงุ ผูร้บัผดิชอบ

การรบัรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (EIT)

ประสทิธภิาพการสือ่สาร หารอืกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่
- เผยแพร่ผลงานหรอืขอ้มลูใหบ้คุคลภายนอกรับทราบ เขา้ถงึงา่ย ไมซ่ับซอ้น และมี

หลายชอ่งทาง
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ช่องทางรอ้งเรียนทุจริตใหผู้รั้บบริการ คู่คา้ หน่วยงาน

ภายนอกทราบ

ฝ่ายกลยทุธจั์ดหาและ
บรหิารสํานักงาน และ

หน่วยงานอืน่ๆที่
เกีย่วขอ้ง / สายงาน

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ
ใหญกํ่ากับดแูล และธรร

มาภบิาลองคก์ร
การปรบัปรงุการทํางาน - หารอืกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่กําหนดกระบวนการ/แนวปฏบิัตเิพือ่ใหผู้รั้บบรกิาร 

ผูม้าตดิตอ่ มสีว่นร่วมเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพือ่ใหเ้กดิความ
โปรง่ใส และมขีัน้ตอนการทํางานใหด้ขี ึน้

ฝ่ายกลยทุธจั์ดหาและ
บรหิารสํานักงาน และ

หน่วยงานอืน่ๆที่
เกีย่วขอ้ง / สายงาน

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ
ใหญกํ่ากับดแูล และธรร

มาภบิาลองคก์ร

แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT)

การบรหิารเงนิงบประมาณ
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจําปี

- O18 แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ
ประจําปี

- O19 รายงานการกาํกบัตดิตามการ
ใชจ้า่ยงบประมาณประจําปี รอบ 6
เดอืน

- O20 รายงานผลการใชจ้า่ย
งบประมาณประจําปี

- หารอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูเรือ่งงบประมาณประจําปี เพือ่ใหก้าร
เปิดเผยขอ้มลูมคีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกับกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ
เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารประเมนิ ITA ในปี 2563

ฝ่ายแผนวสิาหกจิและ
งบประมาณ และ สาย
งานผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจั้ดการใหญกํ่ากับดแูล 
และธรรมาภบิาลองคก์ร

ประเด็นที่จะตองพัฒนาและดําเนนิการปรับปรุง 



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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