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สรุปผลการประเมิน ITA ประจําป 2563 เปรียบเทียบกับภาพรวมรัฐวิสาหกิจ

หน่วย : คะแนน

คะแนนสแีดง : คะแนน ปตท. ตํา่กวา่ รสก.
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สรุปผลการประเมิน ITA 2563 แยกตามตัวชี้วัด
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สรปุคะแนนจาํแนกตามตวัชีว้ดั ปี 2563

Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)  

5

2. การใชง้บประมาณ
• I7 ทา่นรูเ้ก ีย่วกบัแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจําปี ของหนว่ยงานของ

ทา่น มากนอ้ยเพยีงใด (78.58)
• I8 หน่วยงานของทา่น ใชจ้า่ยงบประมาณ โดยคํานงึถงึคุม้คา่และเป็นไปตาม

วัตถปุระสงค ์มากนอ้ยเพยีงใด (89.86)
• I12 หน่วยงานของทา่น เปิดโอกาสใหท้า่น มสีว่นรว่ม ในการตรวจสอบการใชจ้า่ย

งบประมาณ โดยการสอบถาม ทักทว้ง รอ้งเรยีน มากนอ้ยเพยีงใด (84.31)

3. การใชอํ้านาจ
• I13 ทา่นไดรั้บมอบหมายงานจากผูบ้งัคับบญัชาอยา่งเป็นธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 

(84.67)
• I14 ทา่นไดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ตามระดบัคณุภาพของ

ผลงาน (79.19)
• I15 ผูบ้งัคับบญัชาของทา่น มกีารคัดเลอืกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม การศกึษาดงูาน หรอื

การใหท้นุการศกึษา อยา่งเป็นธรรม มากนอ้ยเพยีงใด (81.79)

4. การใชท้รพัยส์นิของราชการ
• I20 ข ัน้ตอนการขออนญุาตเพือ่ยมืทรพัยส์นิของราชการไปใชป้ฏบิตังิาน

ในหนว่ยงาน มคีวามสะดวก (67.60)
• I21 ถา้ตอ้งมกีารขอยมืทรัพยส์นิของราชการ ไปใชป้ฏบิตังิาน บคุลากรในหน่วยงาน

ของทา่น มกีารขออนุญาตอยา่งถกูตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด (89.85)
• I23 ทา่นรูแ้นวปฏบิตัขิองหนว่ยงานของทา่น เกีย่วกบัการใชท้รพัยส์นิของ

ราชการทีถ่กูตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด (80.32)
• I24 หน่วยงานของทา่น มกีารกํากบัดแูลและตรวจสอบการใชท้รัพยส์นิของราชการ

เพือ่ป้องกนัไมใ่หม้กีารนําไปใชป้ระโยชนส์ว่นตัว กลุม่ หรอืพวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 
(84.55)

90.20

85.85

88.95

89.48

93.67

80.20

77.45

81.70

82.59

90.48

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ

การใชท้รัพยส์นิของราชการ

การใชอํ้านาจ

การใชง้บประมาณ

การปฏบิตัหินา้ที่

หมายเหต:ุ หัวขอ้ทีไ่ดน้อ้ยกวา่ 90 คะแนน 

1. การปฏบิตัหินา้ที่
• I1 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ปฏบิตังิานหรอืใหบ้รกิารแกผู่ท้ีม่าตดิตอ่เป็นไปตาม

ขัน้ตอนทีกํ่าหนดและระยะเวลาทีกํ่าหนด มากนอ้ยเพยีงใด (89.91)
• I2 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ปฏบิตังิานหรอืใหบ้รกิาร แกผู่ม้าตดิตอ่ท่ัว ๆ ไป กบัผู ้

มาตดิตอ่ทีรู่จั้กเป็นการสว่นตัวอยา่งเทา่เทยีมกนั มากนอ้ยเพยีงใด (87.92)
• I3 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มพีฤตกิรรมในการปฏบิตังิาน มุง่ผลสําเร็จของงาน 

ใหค้วามสําคัญกบังานมากกวา่ธรุะสว่นตัว พรอ้มรับผดิชอบ หากความผดิพลาดเกดิจาก
ตนเอง อยา่งไร (87.59)

5. การแกไ้ขปญัหาการทจุรติ
• I27 ปัญหาการทจุรติในหน่วยงานของทา่น ไดรั้บการแกไ้ข มากนอ้ยเพยีงใด 

(86.95)
• I28 หน่วยงานของทา่น มกีารเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และลงโทษตอ่การทจุรติใน

หน่วยงาน มากนอ้ยเพยีงใด (89.90)
• I30 หากทา่นพบเห็นแนวโนม้การทจุรติทีจ่ะเกดิขึน้ในหน่วยงานของทา่น ทา่น

คดิเห็นวา่ สามารถรอ้งเรยีนและสง่หลักฐานไดอ้ยา่งสะดวก ตดิตามผลได ้มั่นใจวา่จะ
มกีารดําเนนิการอยา่งตรงไปตรงมา ปลอดภยัและไมม่ผีลกระทบตอ่ตนเอง (87.59)

ปี 2562 ปี 2563
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สรปุคะแนนจาํแนกตามตวัชีว้ดั ปี 2563

External Integrity and Transparency Assessment (EIT)  

81.40

86.12

86.81

76.68

79.40

83.51

การปรับปรุงระบบการทํางาน

ประสทิธภิาพการสือ่สาร

คณุภาพการดําเนนิงาน
7. ประสทิธภิาพการสือ่สาร
• E6 การเผยแพรข่อ้มลูของหนว่ยงานทีท่า่นตดิตอ่ เขา้ถงึงา่ย ไม่

ซบัซอ้น และมชีอ่งทางหลากหลาย มากนอ้ยเพยีงใด (81.10)
• E7 หนว่ยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารเผยแพรผ่ลงานหรอืขอ้มลูที่

สาธารณชนควรรบัทราบอยา่งชดัเจน มากนอ้ยเพยีงใด (78.75)
• E9 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารชีแ้จงและตอบคําถาม เมือ่มขีอ้กงัวลสงสยั

เกีย่วกบัการดําเนนิงานไดอ้ยา่งชดัเจน มากนอ้ยเพยีงใด (82.44)

8. การปรบัปรงุการทาํงาน
• E11 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารปรับปรงุคณุภาพการ

ปฏบิตังิาน/การใหบ้รกิารใหด้ขี ึน้มากนอ้ยเพยีงใด (81.25)
• E12 หนว่ยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารปรบัปรงุวธิกีารและข ัน้ตอนการ

ดาํเนนิงาน/การใหบ้รกิารดขี ึน้ มากนอ้ยเพยีงใด (79.88)
• E14 หนว่ยงานทีท่า่นตดิตอ่ เปิดโอกาสใหผู้ร้บับรกิาร ผูม้าตดิตอ่ 

หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เขา้ไปมสีว่นรว่มในการปรบัปรงุพฒันาการ
ดาํเนนิงาน/การใหบ้รกิารของหนว่ยงานไดด้ขี ึน้ มากนอ้ยเพยีงใด 
(76.45)

• E15 หนว่ยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารปรบัปรงุการดาํเนนิงาน/การ
ใหบ้รกิาร ใหม้คีวามโปรง่ใสมากขึน้ มากนอ้ยเพยีงใด (77.95)

6. คณุภาพการดาํเนนิงาน
• E1 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแกท่า่นเป็นไป

ตามขัน้ตอนและระยะเวลาทีกํ่าหนด มากนอ้ยเพยีงใด (86.18)
• E2 เจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงานทีท่า่นตดิตอ่ ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแกท่า่น 

กบัผูม้าตดิตอ่อืน่ ๆ อยา่งเทา่เทยีมกนัมากนอ้ยเพยีงใด  (81.95) *
• E3 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการดําเนนิการ/

ใหบ้รกิารแกท่า่นอยา่งตรงไปตรงมา ไมปิ่ดบงัหรอืบดิเบอืนขอ้มลู มากนอ้ย
เพยีงใด (84.05)

• E5 หน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารดําเนนิงาน โดยคํานงึถงึประโยชนข์อง
ประชาชนและสว่นรวมเป็นหลกั มากนอ้ยเพยีงใด (82.44)

* เป็นหัวขอ้ทีไ่ดค้ะแนนนอ้ยลงจากปี 2562 โดยในปี 2562 ได ้85.47 คะแนน

หมายเหต:ุ หัวขอ้ทีไ่ดน้อ้ยกวา่ 90 คะแนน 

ปี 2562 ปี 2563
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Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

สรปุคะแนนจาํแนกตามตวัชีว้ดั ปี 2563

9. การเปิดเผยขอ้มลู

100.00

97.78

100.00

100.00

การป้องกนัการทจุรติ

การเปิดเผยขอ้มลู

• O5 ขอ้มลูการตดิตอ่
เนือ่งจากตามหลักเกณฑจ์ะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูการตดิตอ่ดงันี้
o ทีอ่ยูห่น่วยงาน 
o หมายเลขโทรศพัท ์
o หมายเลขโทรสาร 
o ทีอ่ยูไ่ปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-mail) *
o แผนทีต่ัง้หน่วยงาน

แตห่นา้เว็บไชต์ ปตท. ไมไ่ดใ้ส ่E-mail ไว ้แตเ่ปิดเป็นระบบ
PTT Contact Center 1365 เป็นชอ่งทางการตดิตอ่แทน E-mail 
ทําใหไ้มไ่ดค้ะแนนในขอ้ดงักลา่ว

ปี 2562 ปี 2563



แนวทางการดาํเนนิงานในปี 2564
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ประเด็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาและดําเนนิการปรับปรงุ มดีังนี้

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
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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

ประเด็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาและดําเนนิการปรับปรงุ มดีังนี้

แนวทางการดาํเนนิงานในปี 2564

http://www.pttplc.com/
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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

ประเด็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาและดําเนนิการปรับปรงุ มดีังนี้

แนวทางการดาํเนนิงานในปี 2564

http://www.pttplc.com/


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

แผนการดาํเนนิงานปี 2564

1111

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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