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สรปุผลการประเมนิ ITA ประจําปี 2564 เปรยีบเทยีบกบัภาพรวมรฐัวสิาหกจิ
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หน่วย : คะแนนระดับผลการประเมนิ : A
คะแนนเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก : 94.26

ตวัชีว้ดัสแีดง : คะแนน ปตท. ตํา่กวา่ รสก.
คณุภาพการดําเนนิงาน

ประสทิธภิาพการสือ่สาร

การใชอ้ํานาจ
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สรปุผลการประเมนิ ITA 2564 แยกตามตวัชีว้ดั

2563 2564 2564

98.89 100.00

84.78
89.5789.63 91.31

Internal Integrity External Integrity 

5.65%

Open Data

หน่วย : คะแนน

1.87% 1.12%

2564 2563 2563
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สรปุคะแนนจําแนกตามตวัชีว้ดั ปี 2564
Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)  
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2. การใชง้บประมาณ
• I7 ทา่นรูเ้ก ีย่วกบัแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจําปี ของหนว่ยงาน

ของทา่น มากนอ้ยเพยีงใด (82.93)

3. การใชอํ้านาจ

• I13 ทา่นไดรั้บมอบหมายงานจากผูบ้งัคับบญัชาอยา่งเป็นธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 
(86.60)

• I14 ทา่นไดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ตามระดบัคณุภาพของผลงาน
อยา่งถกูตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด (80.44)

• I15 ผูบ้งัคบับญัชาของทา่น มกีารคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม การศกึษาดู
งาน หรอืการใหท้นุการศกึษา อยา่งเป็นธรรม มากนอ้ยเพยีงใด (85.35)

• I18 การบรหิารงานบคุคลของหน่วยงานทา่น ถกูแทรกแซงจากผูม้อํีานาจ มกีารซือ้ขาย
ตําแหน่ง และเอือ้ประโยชนใ์หก้ลุม่หรอืพวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด (92.30) *

4. การใชท้รพัยส์นิของราชการ
• I20 ข ัน้ตอนการขออนญุาตเพือ่ยมืทรพัยส์นิของราชการไปใชป้ฏบิตังิานใน

หนว่ยงาน มคีวามสะดวกมากนอ้ยเพยีงใด (72.86)
• I23 ทา่นรูแ้นวปฏบิตัขิองหนว่ยงานของทา่น เกีย่วกบัการใชท้รพัยส์นิของ

ราชการทีถ่กูตอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด (84.39)
• I24 หน่วยงานของทา่น มกีารกํากบัดแูลและตรวจสอบการใชท้รัพยส์นิของราชการ เพือ่

ป้องกนัไมใ่หม้กีารนําไปใชป้ระโยชนส์ว่นตัว กลุม่ หรอืพวกพอ้ง มากนอ้ยเพยีงใด 
(87.97)

1. การปฏบิตัหินา้ที่

• I3 บคุลากรในหน่วยงานของทา่น มพีฤตกิรรมในการปฏบิตังิาน โดยมุง่ผลสําเร็จ
ของงาน ใหค้วามสําคัญกบังานมากกวา่ธรุะสว่นตัว พรอ้มรับผดิชอบ หากความ
ผดิพลาดเกดิจากตนเอง อยา่งไร (89.44)

5. การแกไ้ขปญัหาการทจุรติ
• I25 ผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานของทา่นใหค้วามสําคัญ กบัการตอ่ตา้นการทจุรติ มาก

นอ้ยเพยีงใด (93.51) *
• I26 หน่วยงานของทา่น มกีารดําเนนิการทบทวนนโยบายหรอืมาตรการป้องกนัการ

ทจุรติในหน่วยงานใหม้ปีระสทิธภิาพ และจัดทําแผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติของหน่วยงาน หรอืไม ่(91.96) *

• I27 ปัญหาการทจุรติในหน่วยงานของทา่น ไดรั้บการแกไ้ข มากนอ้ยเพยีงใด (88.68)
• I30 หากทา่นพบเห็นแนวโนม้การทจุรติทีจ่ะเกดิข ึน้ในหนว่ยงานของทา่น ทา่น

คดิเห็นวา่ สามารถรอ้งเรยีนและสง่หลกัฐานไดอ้ยา่งสะดวก ตดิตามผลได ้ม ัน่ใจ
วา่จะมกีารดาํเนนิการอยา่งตรงไปตรงมา ปลอดภยัและไมม่ผีลกระทบตอ่ตนเอง 
(85.54)

ปี 2563 ปี 2564

90.36

88.79

90.04

92.16

95.19

90.20

85.85

88.95

89.48

93.67

การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ

การใชท้รัพยส์นิของราชการ

การใชอํ้านาจ

การใชง้บประมาณ

การปฏบัิตหินา้ที่

หมายเหต:ุ หวัขอ้ขา้งตน้เป็นหวัขอ้ทีไ่ดผ้ลการประเมนินอ้ยกวา่ 90 คะแนน

* I18 เป็นหัวขอ้ทีไ่ดค้ะแนนนอ้ยลงจากปี 2563 โดยในปี 2563 ได ้93.64 คะแนน
* I25 เป็นหัวขอ้ทีไ่ดค้ะแนนนอ้ยลงจากปี 2563 โดยในปี 2563 ได ้94.55 คะแนน
* I26 เป็นหัวขอ้ทีไ่ดค้ะแนนนอ้ยลงจากปี 2563 โดยในปี 2563 ได ้96.12 คะแนน
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External Integrity and Transparency Assessment (EIT)  

7. ประสทิธภิาพการสือ่สาร

• E7 หนว่ยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารเผยแพรผ่ลงานหรอืขอ้มลูที่
สาธารณชนควรรบัทราบอยา่งชดัเจน มากนอ้ยเพยีงใด (76.36) *

• E9 หนว่ยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารชีแ้จงและตอบคาํถาม เมือ่มขีอ้กงัวล
สงสยัเกีย่วกบัการดาํเนนิงานไดอ้ยา่งชดัเจน มากนอ้ยเพยีงใด
(70.44) *

8. การปรบัปรงุการทาํงาน

• E14 หนว่ยงานทีท่า่นตดิตอ่ เปิดโอกาสใหผู้ร้บับรกิาร ผูม้าตดิตอ่ 
หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เขา้ไปมสีว่นรว่มในการปรบัปรงุพฒันาการ
ดาํเนนิงาน/การใหบ้รกิารของหนว่ยงานไดด้ขี ึน้ มากนอ้ยเพยีงใด 
(85.50)

6. คณุภาพการดาํเนนิงาน
• E2 เจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงานทีท่า่นตดิตอ่ ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแกท่า่น 

กบัผูม้าตดิตอ่อืน่ ๆ อยา่งเทา่เทยีมกนัมากนอ้ยเพยีงใด  (79.90) *
• E3 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีท่า่นตดิตอ่ ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการดําเนนิการ/

ใหบ้รกิารแกท่า่นอยา่งตรงไปตรงมา ไมปิ่ดบงัหรอืบดิเบอืนขอ้มลู มากนอ้ย
เพยีงใด (89.04)

• E5 หนว่ยงานทีท่า่นตดิตอ่ มกีารดาํเนนิงาน โดยคาํนงึถงึประโยชน์
ของประชาชนและสว่นรวมเป็นหลกั มากนอ้ยเพยีงใด (79.07) * * E2 เป็นหัวขอ้ทีไ่ดค้ะแนนนอ้ยลงจากปี 2563 โดยในปี 2563 ได ้81.95 คะแนน

* E5 เป็นหัวขอ้ทีไ่ดค้ะแนนนอ้ยลงจากปี 2563 โดยในปี 2563 ได ้82.44 คะแนน
* E7 เป็นหัวขอ้ทีไ่ดค้ะแนนนอ้ยลงจากปี 2563 โดยในปี 2563 ได ้78.75 คะแนน
* E9 เป็นหัวขอ้ทีไ่ดค้ะแนนนอ้ยลงจากปี 2563 โดยในปี 2563 ได ้82.44 คะแนน

สรปุคะแนนจําแนกตามตวัชีว้ดั ปี 2564

ปี 2563 ปี 2564

หมายเหต:ุ หัวขอ้ขา้งตน้เป็นหัวขอ้ทีไ่ดผ้ลการประเมนินอ้ยกวา่ 90 คะแนน

92.86

87.09

88.76

81.40

86.12

86.81

การปรับปรงุระบบการทํางาน

ประสทิธภิาพการสือ่สาร

คณุภาพการดําเนนิงาน
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Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

ปี 2563 ปี 2564

สรปุคะแนนจําแนกตามตวัชีว้ดั ปี 2564

100.00

100.00

100.00

97.78

การป้องกันการทจุรติ

การเปิดเผยขอ้มลู
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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

แนวทางการดาํเนนิงานในปี 2565
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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 

แนวทางการดาํเนนิงานในปี 2565
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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

แนวทางการดาํเนนิงานในปี 2565
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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

แนวทางการดาํเนนิงานในปี 2565
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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

12
12

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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