
การดําเนนิงานเพือ่จัดการความเสีย่งดา้นทจุรติ
และมาตรการดา้นการตอ่ตา้นทจุรติ ของ ปตท. ประจําปี 2561 - 2562
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การป้องกนั
การดาํเนนิการควบคมุภายในดว้ย Three Lines of Defense Model
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process & control 
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การป้องกนั
การบรูณาการการกํากบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง และการกํากบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ

รองกรรมการผูจั้ดการใหญ ่
กํากบัดแูลองคก์รและกจิการสมัพนัธ ์

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่
กํากบัดแูลและธรรมาภบิาลองคก์ร 

ฝ่ายกํากับดแูล 
และสง่เสรมิธรรมาภบิาล 

ฝ่ายควบคมุภายในและ
จัดการความเสีย่ง 

รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่
สํานักกฎหมาย 

ฝ่ายกํากับกฎหมายและ
กฎระเบยีบองคก์ร 

Governance, Risk, Compliance

รองกรรมการผูจั้ดการใหญ ่
กลยทุธอ์งคก์ร

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่
แผนกลยทุธแ์ละบรหิารการลงทนุ

ฝ่ายบรหิารผลดําเนนิงาน ความเสีย่ง 
และพจิารณาการลงทนุ

G R, ICR C



การป้องกนั

“ทจุรติ” (Fraud) หมายถงึ การกระทําใด ๆ เพือ่แสวงหาประโยชนท์ีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย สําหรับตนเองหรอืผูอ้ ืน่ 
โดยหมายรวมถงึการกระทําตา่ง ๆ ไดแ้ก ่
1. การยักยอก (Asset Misappropriation)
2. การตกแตง่บัญช ี(Financial Statement Fraud) 
3. การคอรรั์ปชนั (Corruption) 

อาท ิการให ้การเสนอ/ใหคํ้ามั่น/สัญญาวา่จะให ้หรอืการรับ การเรยีกรอ้ง ซึง่เงนิ ทรัพยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด อยา่งไม่
เหมาะสม โดยปฏบิัตติอ่เจา้หนา้ทีข่องรัฐ หรอื เอกชน หรอื ผูม้หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง ไมว่า่จะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพือ่ใหบ้คุคลดังกลา่ว
กระทําหรอืละเวน้การปฏบิัตหินา้ที ่อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรอืรักษาไวซ้ ึง่ธรุกจิหรอืผลประโยชนอ์ืน่ใดทีไ่มเ่หมาะสมในทางธรุกจิ

นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั



การป้องกนั

ระบบสารสนเทศเพือ่การตดิตามอยา่งตอ่เนือ่ง
Continuous Control Monitoring & Auditing System : CCMS

• ชว่ยวเิคราะห ์ตรวจตดิตามรายการทีอ่าจมคีวามผดิปกตใินกระบวนการทีม่คีวามเสีย่งสงูในองคก์ร
• แจง้เตอืนเจา้ของกระบวนการ/ข ัน้ตอนงาน หรอืผูเ้ก ีย่วขอ้งใหด้าํเนนิการชีแ้จงหรอืแกไ้ขปญัหาตามสิง่ทีต่รวจพบ เพือ่

สรา้งการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ
• ปตท. นําระบบ CCMS มาใชก้บักระบวนการจดัซือ้จนถงึการชําระเงนิ (Procure-to-Pay) ตัง้แต ่ธ.ค. 57 และปรับปรงุ

การทํางานของระบบอยา่งตอ่เนือ่ง
• ปจัจบุนั ปตท. ขยายการดาํเนนิงานไปสูก่ระบวนการรบัคาํส ัง่ซือ้จนถงึจา่ยเงนิ (Order-to-Cash) และผลักดันการใชง้าน

ระบบ CCMS ไปยังบรษัิทในกลุม่ ปตท. 

วตัถปุระสงค์

ขอ้ดแีละประโยชนท์ีไ่ดรั้บ
ขอ้ดใีนการใชร้ะบบฯ
 ตรวจขอ้มลูเงือ่นไขทีกํ่าหนดไดท้กุ

รายการ (100%)
 เพิม่ความถีใ่นการตรวจไดต้ามตอ้งการ 

เชน่ รายวัน รายสปัดาห์

ประโยชนท์ีไ่ดรั้บ
 ตรวจตดิตามและแจง้เตอืนไดท้นั

การณ์ ทําใหแ้กไ้ขความผดิพลาดได ้
อยา่งรวดเร็ว

 ผลการตรวจตดิตามนําไปสูก่าร
ปรับปรงุกระบวนการ และสรา้งความ
เขา้ใจของผูป้ฏบิตังิานใหถ้กูตอ้ง



การป้องกนั

รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

1.พนกังานมญีาตปิฏบิตัหินา้ทีอ่ยูใ่นปตท. หรอืบรษิทัในกลุม่ ปตท.
2.พนกังาน และ/หรอืบคุลากรทีเ่ก ีย่วขอ้ง มขีอ้ตกลงทางการคา้ท ัว่ไปหรอื 
เป็นคูค่า้หรอืเขา้รว่มกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งกบักลุม่ ปตท. ทีอ่าจ
กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ตวัอยา่ง
-ยืน่ซองประมลู
-เรยีกใหม้าเสนองานในการจัดซือ้จัดจา้งวธิพีเิศษ
-เป็นตวัแทนจําหน่ายผลติภัณฑข์องกลุม่ ปตท.
-ซือ้ขายสนิคา้กบับรษัิทในกลุม่ ปตท.
-ใหบ้รกิารบรษัิทในกลุม่ ปตท.

3.มขีอ้พพิาททีอ่าจสง่ผลตอ่การปฏบิตังิาน
กรณีทีพ่นักงานและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมขีอ้พพิาทเป็นการสว่นตวักบัคูค่า้ ลกูคา้ราย
ใหญ ่พนักงาน หน่วยงานรัฐ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่ 
ปตท. อาทิ

-ถกูแจง้ความดําเนนิคดี
-ถกูพนักงาน เจา้หนา้ทีแ่จง้ขอ้กลา่วหา
-อยูร่ะหวา่งเจรจาประนปีระนอมยอมความ
-ถกูยืน่ฟ้องคดพีพิาทตอ่ศาล
-ตกเป็นจําเลยในคดพีพิาท
-ดําเนนิการอืน่อนักอ่ใหเ้กดิขอ้พพิาทอยา่งเป็นทางการ

4.รายการอืน่ทีค่าดวา่จะกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่ ปตท.

การจดัทํารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(Conflict of Interest Report) เป็นหนา้ทีข่อง

พนกังานทกุคน ตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

รายการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์



การป้องกนั

การประเมนิความเสีย่งดา้นทจุรติและคอรร์ปัชนั

ปตท. จัดทําคูม่อืการบรหิารความเสีย่งดา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนั และกําหนดใหท้กุหน่วยงานทํา
การประเมนิความเสีย่งดา้นคอรรั์ปชนัเป็นประจําทกุปีกําหนดมาตรการควบคมุภายในการดําเนนิงาน และไมใ่ห ้
เกดิความเสีย่งดา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนั

จัด Workshop ใหก้บัตัวแทนหนว่ยงานทีล่กัษณะงานอาจมี
โอกาสเกดิการคอรร์ปัชนัไดง้า่ย และเป็นกระบวนการทีร่ะบไุวใ้นแบบ
ประเมนิตนเองฯ ของ CAC เพือ่ประเมนิความเสีย่งดา้นคอรรั์ปชนัใน
กระบวนการทํางานตามวธิกีารในคูม่อืประเมนิความเสีย่งดา้นคอรรั์ปชนัของ 
ปตท. พรอ้มทัง้จัดทําแผนบรหิารความเสีย่ง กําหนดผูรั้บผดิชอบ และ
ระยะเวลาในการดําเนนิการ

Workshop Risk Management
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การปลกูฝงัและสง่เสรมิ

คา่นยิมองคก์ร



C H A NG E
For Future of Thailand4.0 H

G

Continuity Honesty

A
Alignment

New Innovation Solution Good Governance Excellence TeamWork

สานตอ่เพือ่ความตอ่เนือ่ง
เตรยีมพรอ้มรับการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ

อยา่งตอ่เนื่อง โดยกําหนดยทุธศาสตรส์าํหรับ
การดําเนนิธรุกจิแบบ 3D คอื Do now, 

Decide now และ Design now 

ความซือ่สตัย ์ ความเทีย่งธรรม
ผูบ้รหิารและพนักงานทกุคน ตอ้งปฏบิตั ิ

หนา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย์ และดําเนนิการอยา่ง
มจีรยิธรรมนําธรุกจิ คํานงึถงึประโยชนข์องผูม้ี

สว่นไดเ้สยีอยา่งสมดลุ

ขยายความรว่มมอื
เพิม่ความม ัน่คงและย ัง่ยนื

ใชค้วามเขม้แข็งจากภายใน ปตท. และบรษัิท
ในกลุม่ ปตท. สรา้งพลงัรว่มเพือ่บรูณาการ
ความเชีย่วชาญ กระจายโอกาสการเตบิโต

ออกสูส่งัคมภายนอก

สรา้งคนทกุรุน่ใหท้ํางานรว่มกนั
พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง

มุง่พัฒนาพนักงานทกุรุน่ใหส้ามารถทํางาน
รว่มกนัเป็นทมี มศีกัยภาพ ความกลา้

และพรอ้มรับสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

กํากบัดแูลดี มปีระสทิธภิาพ
ยดึมั่นการดําเนนิงานตามหลกัธรรมาภบิาล

เนน้ความโปรง่ใส เทีย่งตรง เป็นธรรม
และตรวจสอบได ้

สรา้งสรรคส์ ิง่ดแีละสิง่ใหม่
หาธรุกจิทีเ่ป็นเสน้ทางสูค่วามสาํเร็จใหม่

(New S-Curve) ของ ปตท. โดยนํา
เทคโนโลยี นวตักรรม และแนวความคดิใหม่
มาสรรคส์รา้งใหเ้กดิการลงทนุในธรุกจิทีม่ี

ศกัยภาพ

C

EN



การปลกูฝงัและสง่เสรมิ

จดัใหม้กีารอบรมเพือ่สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจในการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั



การปลกูฝงัและสง่เสรมิ

ชอ่ทางการเสรมิเสรมิความรูค้วามเขา้ใจ

กจิกรรมเนน้ยํา้แนวปฏบิตั ินําไปสูก่ารประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน
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มาตรการดา้นการตอ่ตา้นทจุรติ ของ ปตท.



การตรวจพบการทจุรติ

ชอ่งทางการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทจุรติของ ปตท. 
จดัใหม้ชีอ่งทางการรอ้งเรยีน 3 ชอ่งทางดงันี้

รายละเอยีดของขอ้รอ้งเรยีน

• ชือ่ – สกลุ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูร้อ้งเรยีน
• ชือ่ – สกลุ ของผูถ้กูรอ้งเรยีน
• ขอ้เท็จจรงิหรอืพฤตกิารณ์ทีเ่กีย่วกบัการกระทําทจุรติ
• ในกรณีทีไ่มร่ะบชุือ่ – สกลุผูร้อ้งเรยีน ตอ้งระบพุยานบคุคลทีรู่เ้ห็น

เหตกุารณ์ พยานหลกัฐานและรายละเอยีด ทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มทัง้
แนบหลกัฐานตา่ง ๆ

กระบวนการจดัการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทจุรติ

รับเรือ่งรอ้งเรยีน การอทุธรณ์การสอบสวน การลงโทษการรายงานผลพจิารณาดําเนนิการ
สบืสวนหาขอ้เท็จจรงิ
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กระบวนการจดัการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทจุรติ
• มหีลักเกณฑแ์ละแนวทางการปฏบิัตเิกีย่วกับการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทจุรติ (Whistleblowing) ทีช่ดัเจน 
• มมีาตรการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแกผู่ร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วามรว่มมอืในการใหข้อ้มลูเบาะแสทีเ่กีย่วขอ้ง

การคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนหรอืพยาน

การรกัษาความลบั

การดําเนนิการใด ๆ ตามขอ้กําหนดนี ้จะตอ้งเป็นไปเพือ่ปกป้องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูร้อ้งเรยีนใหเ้ป็นความลบัและไมเ่ปิดเผยตอ่
บคุคลอืน่ โดยคํานงึถงึความปลอดภัยและความเสยีหายของผูร้อ้งเรยีน แหลง่ทีม่าของขอ้มลู หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต ่กรณีจําเป็นใน
ขัน้ตอนของการสบืหาขอ้เท็จจรงิ สอบสวนฟ้องรอ้งดําเนนิคด ีเป็นพยาน ใหถ้อ้ยคํา หรอืใหค้วามรว่มมอืใด ๆ ตอ่ศาลหรอืหน่วยงานรัฐ

ผูร้อ้งเรยีนหรอืพยานทีเ่ป็นพนักงาน ใหเ้บาะแส ถอ้ยคําหรอืขอ้มลูใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติดว้ยความสจุรติ มไิดเ้จตนาให ้
รา้ยหรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ถ้กูรอ้งเรยีน ผูบ้งัคบับญัชาระดบัรองกรรมการผูจั้ดการใหญข่ึน้ไปของผูร้อ้งเรยีนหรอืพยานจะใหค้วาม
คุม้ครองพยานอยา่งเหมาะสม โดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีทํ่างาน พักงาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิ
จา้ง หรอืกระทําการอืน่ใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่บคุคลดงักลา่ว ทัง้นีห้ากมคีวามจําเป็นตอ้งเปลีย่นแปลง หรอื
ยกเลกิการคุม้ครองบคคลใดกอ่นการพจิารณาจะถงึทีส่ดุ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่
กอ่น

ในกรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนหรอืพยานทีเ่ป็นพนักงานไมม่ัน่ใจในความปลอดภัย ผูร้อ้งเรยีนหรอืพยานสามารถรอ้งขอใหผู้บ้งัคบับญัชา
ระดบัรองกรรมการผูจั้ดการใหญข่ึน้ไปของผูร้อ้งเรยีนหรอืพยานกําหนดมาตรการ การคุม้ครองตามสมควร หรอืผูบ้งัคบับญัชาดงักลา่วอาจจัด
ใหผู้ร้อ้งเรยีนหรอืพยานอยูใ่นความคุม้ครองตามสมควร

การตอบสนองตอ่การทจุรติ(ปราบปราม)
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ตอบสนองเชงิรกุในการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั
การนํากรณีศกึษาทีเ่กดิจากการทจุรติและคอรรั์ปชนัหรอืประพฤตมิชิอบ ทีเ่กดิขึน้ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รเป็นตัวอยา่งแกพ่นักงาน
• สรา้งความตระหนักรูใ้นการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนั
• สง่เสรมิใหพ้นักงานปฏบิัตหินา้ทีอ่ยา่งระมัดระวงั
• สือ่ความใหท้ราบถงึผลของการปฏบิัตผิดิตามกฎ ระเบยีบ และเสนอแนวทางการดําเนนิงานทีถ่กูตอ้งแกพ่นักงาน
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