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ประกาศ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

เร่ือง นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

---------------------------------------- 

 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) ยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส เป็น

ธรรม และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไม่ว่าการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจนั้นจะอยู่ในประเทศ

หรือต่างประเทศ  ปตท. จะปฏิบติัตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเสมอ และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์

รัปชนัทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม  ปตท. จึงกาํหนดให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง ตลอดจน

บุคคลใด ๆ ท่ีกระทาํการเพื่อประโยชน์ของ ปตท. หรือในนามของ ปตท. ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต

และคอร์รัปชนัของ ปตท. อยา่งจริงจงั 

นิยาม 

“ทุจริต” (Fraud) หมายถึง การกระทาํใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

สําหรับตนเองหรือผูอ่ื้น โดยหมายรวมถึงการกระทาํต่าง ๆ ไดแ้ก่ การยกัยอก (Asset Misappropriation), การ

ตกแต่งบญัชี (Financial Statement Fraud) และการคอร์รัปชนั (Corruption) อาทิ การให้ การเสนอ/ให้คาํมัน่/

สัญญาวา่จะให ้หรือการรับ การเรียกร้อง ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด อยา่งไม่เหมาะสม โดยปฏิบติั

ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือเอกชนหรือผูมี้หน้าท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคล

ดงักล่าวกระทาํหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็นการให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจหรือผลประโยชน์อ่ืนใด

ท่ีไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ  

“บุคลากรของ ปตท.” หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของ ปตท. 

“บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกบั ปตท.” หมายถึง ลูกจา้ง ตวัแทน บริษทัในเครือ หรือบุคคลใดซ่ึงกระทาํ

การเพื่อหรือในนามของ ปตท. ไม่วา่จะมีอาํนาจหนา้ท่ีในการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบับุคลากรของ ปตท. และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั ปตท. 
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แนวปฏิบัติ 

1. บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. รวมถึง

กระบวนการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชนัอยา่งเคร่งครัด 

2. บุคลากรของ ปตท. ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีในความรับผิดชอบด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ี

เพียงพอ มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

และมีความรับผดิชอบ 

3. บุคลากรของ ปตท. ตอ้งไม่ดาํเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม โดยมีหน้าท่ีปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั คู่มือการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งระเบียบ 

และขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. บุคลากรของ ปตท. ตอ้งหลีกเล่ียงการกระทาํท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบั 

ปตท. การดาํเนินการใด ๆ จะตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล อยูบ่นพื้นฐานของการกระทาํเพื่อประโยชน์

ของ ปตท. ไม่ขดัต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หากมีการกระทาํหรือพฤติการณ์ใดท่ีเขา้ข่าย

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท. บุคลากรดังกล่าวมีหน้าท่ีรายงานความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ผา่นช่องทางท่ี ปตท. กาํหนด 

5. บุคลากรของ ปตท. ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงัเก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น 

หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัตาม

นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั กลุ่ม ปตท. เร่ืองการรับ-ให้ของขวญั การเล้ียง หรือประโยชน์

อ่ืนใด   

6. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนบัสนุนของปตท. มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมติั และสอบ

ทาน โดยตอ้งมีเอกสารหลกัฐานชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบียบของ ปตท. เพื่อให้มัน่ใจวา่การบริจาค

เพื่อการกศุลและเงินสนบัสนุนไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรับการทุจริตและคอร์รัปชนั  

7. ปตท. จดัให้มีมาตรการดา้น Governance Risk และ Compliance (GRC) แบบบูรณาการ ท่ีช่วยส่งเสริม

การกาํกบัดูแลด้านการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน อาทิ การประเมินความเส่ียงต่อการเกิดการ

ทุจริตและคอร์รัปชนัในทุกกระบวนการทาํงาน เช่น งานขาย การตลาด งานจดัหาพสัดุและทาํสัญญา 

เป็นตน้ และบริหารจดัการให้มีวิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสม รวมถึงจดัให้มีการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการบริหารจดัการดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 
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8. ปตท.มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชนั  

9. ปตท. หลกัการท่ีจะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อบุคลากรท่ีปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัป

ชนั แมว้า่การกระทาํนั้นจะทาํให้ ปตท. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย ปตท. มีกระบวนการส่ือสารอยา่ง

ชดัเจนเก่ียวกบัหลกัการดงักล่าว  

10. หน่วยงานควบคุมภายในตอ้งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เพื่อดาํเนินการสอบทาน หากพบประเด็นท่ีมีการปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชันจะตอ้งแจง้หน่วยงานผูป้ฏิบติัหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม เพื่อให้มีการปรับปรุง

มาตรการควบคุม 

11. ปตท. จดัให้มีขั้นตอนเพื่อให้มัน่ใจวา่การควบคุมภายในของกระบวนการทาํบญัชี การเก็บรักษาขอ้มูล 

เอกสารและบนัทึกต่างๆ ไดรั้บการตรวจสอบเพื่อยืนยนัความถูกตอ้งและเหมาะสมของรายการทางการ

เงิน และมั่นใจได้ว่าการบันทึกรายการมีหลักฐานเพียงพอ รวมทั้ งเพื่อยืนย ันประสิทธิผลของ

กระบวนการตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั  

12. ปตท. จดัใหมี้การส่ือสารและฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองแก่บุคลากรของ ปตท. เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ

อยา่งแทจ้ริงเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั ความคาดหวงัของ ปตท. และบทลงโทษ

หากไม่ปฏิบติัตามมาตรการน้ี  

13. ปตท. ส่ือสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั และแนวปฏิบติัไปยงับุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั 

ปตท. บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ี ปตท. มีอาํนาจในการควบคุม คู่คา้ทางธุรกิจ และผูมี้ส่วนได้

เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพื่อทราบและนาํมาตรการต่อตา้นการ

ทุจริตและคอร์รัปชนัไปปฏิบติั  

14. ปตท. จดัใหมี้มาตรการในการกาํกบัดูแลคู่คา้ทางธุรกิจเพื่อใหม้ัน่ใจวา่คู่คา้ทางธุรกิจปฏิบติัตามมาตรการ

ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั 

15. สํานกัตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีพบเก่ียวกบัการทุจริตหรือคอร์รัปชนั หรือพฤติกรรม

ท่ีน่าสงสัยเก่ียวกบัการกระทาํน้ี อย่างเร่งด่วนต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 
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การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน 

บุคลากรของ ปตท. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบการกระทาํท่ีอาจฝ่าฝืนนโยบายต่อตา้นการทุจริต

และคอร์รัปชนั โดย ปตท. จดัใหมี้ช่องทางการแจง้เบาะแสและการคุม้ครองผูร้ายงาน เม่ือบุคลากรตอ้งการแจง้

ขอ้มูลหรือเบาะแส รวมทั้งเม่ือบุคลากรตอ้งการคาํแนะนาํเก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริต

และคอร์รัปชัน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ว่าดว้ย การร้องเรียนและแจง้

เบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบองคก์ร 

บทลงโทษ 

ปตท. จดัให้มีกระบวนการลงโทษบุคลากรท่ีไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั 

โดยการลงโทษน้ีรวมถึงการเลิกจา้งงาน ในกรณีท่ี ปตท. เห็นวา่จาํเป็น การกระทาํใดๆ ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไป

ตามนโยบายน้ี ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม จะไดรั้บการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ี ปตท. กาํหนดไว ้และ/

หรือ มีโทษตามกฎหมาย ในกรณีของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับ ปตท. หาก ปตท. พบการปฏิบติัท่ีไม่

สอดคลอ้งกบันโยบายน้ี ปตท. อาจพิจารณาบอกเลิกนิติสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนัได ้ดงันั้น บุคลากรของ ปตท. รวมถึง

บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั ปตท. ตอ้งทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั

ในทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน ขอ้กล่าวหาเร่ืองการทุจริตและคอร์รัปชนัอาจสร้างความเส่ือมเสียช่ือเสียงต่อ

บุคลากรของ ปตท. และทาํให้ภาพลกัษณ์ของ ปตท. มวัหมองได ้แมว้า่จะไม่มีมูลความจริงเลย ก็ตาม หากพบ

การกระทาํใดท่ีเขา้ข่ายขดัต่อนโยบายน้ี ใหแ้จง้ช่องทางการแจง้เบาะแสท่ี ปตท. กาํหนด 
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พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 

176 ไดก้าํหนดบทลงโทษสาํหรับบุคคลและนิติบุคคลท่ีไม่มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนั

มิใหเ้กิดการกระทาํทุจริตคอร์รัปชนั ดว้ยเหตุน้ี การประเมินความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชนัจึงเป็นส่ิงจาํเป็น

หากสามารถบ่งช้ีความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชนัในกระบวนการทาํงานได ้ผูรั้บผิดชอบก็จะสามารถ

ออกแบบมาตรการควบคุมภายในเพื่อมาป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 “มาตรา ๑๗๖ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้กระทาํการ ไม่กระทาํ

การ หรือประวิงการกระทาํอันมิชอบด้วยหน้าท่ี ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสน

บาท หรือท้ังจาํท้ังปรับ 

 ในกรณีท่ีผู้กระทาํความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นบุคคลท่ีมคีวามเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทาํ

ไปเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลน้ัน โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มมีาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ป้องกันมิให้มกีารกระทาํความผิดน้ัน นิติบุคคลน้ันมคีวามผิดตามมาตรานี ้และต้องระวางโทษปรับต้ังแต่

หน่ึงเท่า แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้หรือประโยชน์ท่ีได้รับ 

 นิติบุคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงนิติบคุคลท่ีต้ังขึน้ตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลท่ีต้ังขึน้

ตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

 บุคคลท่ีมคีวามเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงผู้แทนของนิติบุคคล ลูกจ้าง 

ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซ่ึงกระทาํการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลน้ัน ไม่ว่าจะมหีน้าท่ีและ

อาํนาจในการน้ันหรือไม่กต็าม” 
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บทที ่1 บทนํา 

ปตท. มุ่งมัน่ดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใสต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัทุกรูปแบบทั้งทางตรง

และทางออ้ม สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 

2560-2564) เพื่อบรรลุวิสัยทศัน์ท่ีว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต (Zero Tolerance & 

Clean Thailand)” และเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: 

SDGs) ซ่ึงมุ่งขจดัการทุจริตและคอร์รัปชนัเพื่อความเป็นธรรมของสังคม 

สายงานกาํกบัดูแลและธรรมาภิบาลองคก์ร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจดัการการกาํกบัดูแล 

การบริหารความเส่ียง และการกาํกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององคก์ร (GRCMC) จึงไดจ้ดัทาํ

คู่มือการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัฉบบัน้ีให้สอดคลอ้งกบัคู่มือการบริหารความเส่ียง

ทัว่องคก์ร 2560 (PTT Enterprise Risk Management Manual 2017) โดยจดัทาํข้ึนเพื่อใชส้าํหรับประกอบการ

ประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัในกระบวนการปฏิบติังาน (Process Level) เพื่อให้มีความ

เขา้ใจในโอกาสเกิดและระดบัผลกระทบท่ีบริษทัอาจจะไดรั้บจากความเส่ียงท่ีเกิดจากการทุจริตและคอร์รัป

ชนั นอกจากน้ี ยงัมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ เช่น เพื่อจดัลาํดบัความสําคญัของกิจกรรมการต่อตา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชัน เพื่อกาํหนดแผนการดาํเนินงานหรือตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators: 

KPIs) สําหรับเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั และเพื่อวดัผลการดาํเนินงานเร่ืองการต่อตา้นการ

ทุจริตและคอร์รัปชนัท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ เป็นตน้ โดยคู่มือการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์

รัปชนัฉบบัน้ีจะมีการทบทวนใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งเป็นประจาํทุกปี 

การประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั นอกจากจะเป็นส่ิงช่วยป้องกนัการสูญเสียท่ีจะ

เกิดข้ึนแก่องค์กรแล้ว ยงัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะช่วยเพิ่มผลประโยชน์ สร้างความเช่ือมัน่และมัน่ใจว่าการ

ดาํเนินธุรกิจของ ปตท. จะบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้เพื่อมุ่งสู่การเป็น

องคก์รท่ีภาคภูมิใจของชาวไทย (Pride and Treasure of Thailand) 

สายงานกาํกบัดูแลและธรรมาภิบาลองคก์ร 

มิถุนายน 2562 
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บทที ่2 แนวทางการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption Risk 

Assessment Guideline) 

แนวทางการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption Risk Assessment) 

ตามท่ี ปตท. ไดป้ระกาศใชน้โยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั เพื่อให้ทุกคนในองคก์รปฏิบติั

ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัไปในแนวทางเดียวกนั และสอดคลอ้งกบักระบวนการบริหาร

ความเส่ียงของ ปตท. จึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเพื่อประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั โดยมี

ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การส่ือสารและการปรึกษา (Communication and Consultation)

2. การกาํหนดสภาพแวดลอ้ม (Establishing the Context)

2.1. กาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective)

2.2. เกณฑก์ารวดัความรุนแรงของความเส่ียง (Risk Criteria)

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

3.1. ระบุความเส่ียง (Risk Identification)

3.2. การวเิคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis)

3.3. การวดัระดบัความเส่ียง (Risk Evaluation)

4. การบริหารจดัการความเส่ียง (Risk Treatment)

4.1. จดัทาํแผนบริหารความเส่ียง

4.2. พิจารณาเห็นชอบแผนบริหารความเส่ียง

5. การติดตามและสอบทานความเส่ียง (Monitoring and Review)

5.1. ดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงและรายงานความก้าวหน้าของการบริหารความ

เส่ียง 

5.2. บริหาร ควบคุม การบริหารความเส่ียงและประเมินผล 

1. การส่ือสารและการปรึกษา (Communication and Consultation)

การส่ือสารและการปรึกษาเป็นส่ิงท่ีดาํเนินการตลอดทุกขั้นตอนการบริหารความเส่ียง เพื่อให้

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกมีความเขา้ใจใน

กระบวนการบริหารความเส่ียงและการตดัสินใจในการบริหารความเส่ียง ทุกหน่วยงานในโครงสร้างการ

บริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีในการส่ือสารและปรึกษาในทุกขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 
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2. การกาํหนดสภาพแวดล้อม (Establishing the Context)

2.1. กาํหนดวตัถุประสงค์ (Objective) ของงานทีก่าํลงันํามาประเมินความเส่ียง 

การปราศจากทุจริตและคอร์รัปชนั (Zero Tolerance for Fraud and Corruption) ในทุก

กระบวนการปฏิบติังานถือเป็นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายองคก์รท่ีทุกหน่วยงานตอ้งร่วมมือกนัใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายนั้น ดงันั้น จึงตอ้งทาํการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั และ

จดัทาํ Process Risk Profile ในทุกกระบวนการท่ีมีความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัดว้ย 

การกาํหนดวตัถุประสงคข์องงานท่ีจะนาํมาประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและ          

คอร์รัปชนัในกระบวนการปฏิบติังาน (Process Level) ควรระบุใหช้ดัเจน รวมถึงควรกาํหนดบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ความเส่ียงดา้นการทุจริต

และคอร์รัปชนัในกระบวนการปฏิบติังานจะไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสม  

2.2. เกณฑ์การวดัความรุนแรงของความเส่ียง (Risk Criteria) 

สาํหรับเกณฑก์ารพิจารณาระดบัความรุนแรงของความเส่ียง เพื่อนาํมาใชใ้นการจดัลาํดบั

ความสาํคญัของแต่ละความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั ท่ีอาจส่งผลกระทบรุนแรงไม่เท่ากนั โดยการ

ประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัของ ปตท. ใหพ้ิจารณาใชเ้กณฑก์ารวดัความรุนแรงของ

ความเส่ียง (Risk Criteria) ในภาคผนวก 3  

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

ตามประกาศบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) เร่ือง นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัของ ปตท. 

กาํหนดใหมี้การประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและ คอร์รัปชนัในกระบวนการปฏิบติังาน โดยการ

ประเมินความเส่ียงเป็นการคน้หาปัจจยัเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย วเิคราะห์และทาํความเขา้ใจวา่

ความเส่ียงนั้นส่งผลกระทบและมีโอกาสเกิดอยา่งไร รวมทั้งพิจารณาระดบัความรุนแรงของความเส่ียงเพื่อ

พิจารณาการตอบสนองความเส่ียงนั้นอยา่งเหมาะสม 

3.1. การระบุความเส่ียงทีเ่กีย่วกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน (Risk Identification) 

เป็นการคน้หาว่ามีปัจจยัเส่ียงอะไรบา้งท่ีจะทาํให้ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค ์สามารถ

ระบุไดถึ้งแหล่งท่ีมาของความเส่ียง สาเหตุท่ีทาํให้เกิด โดยการนาํเคร่ืองมือต่าง ๆ และฐานขอ้มูลความเส่ียง 

(Risk Inventory) มาใชช่้วยในการระบุความเส่ียง 

ทั้งน้ี การไดม้าซ่ึงฐานขอ้มูลความเส่ียง (Risk Inventory) สามารถรวบรวมไดจ้ากหลายวิธี 

เช่น การจดั Workshop กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลความเส่ียงจากผูป้ฏิบติังานโดยตรง เป็นตน้ 
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 3.1.1. ตัวอย่างคําถามและหัวข้อเพ่ือกําหนดขอบเขตกระบวนการที่จะประเมินความเส่ียงด้านการ

ทุจริตและคอร์รัปชัน  

การทุจริต หมายถึง การกระทาํใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

สําหรับตนเองหรือผูอ่ื้น (รายละเอียดของนิยามและคาํจาํกดัความ แสดงในนโยบายต่อตา้นการ

ทุจริตและคอร์รัปชนัของ ปตท. และภาคผนวก 1) ซ่ึงสามารถพิจารณาประเมินความเส่ียงดา้นการ

ทุจริตและคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการปฏิบติังานต่าง ๆ โดยแบ่งตามประเภทของการ

ทุจริต ดงัน้ี 

การยกัยอก 

 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงและแหล่งขอ้มูลท่ีสาํคญั อะไรบา้ง 

 หน่วยงานใดบา้งท่ีรับผดิชอบดูแลสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงและขอ้มูลท่ีสาํคญั 

 บริษทัมีการควบคุมการเขา้ถึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงและขอ้มูลท่ีสาํคญัอยา่งไร 

 การรักษาความปลอดภยัของสินทรัพยมู์ลค่าสูง และขอ้มูลท่ีสําคญั เช่น การเก็บรักษา

เงินสดในมือ มาตรการรักษาความปลอดภยัของคลงัสินคา้ หรือขั้นตอนการเขา้ถึงขอ้มูล

ในระบบ เป็นตน้ มีความเพียงพอหรือไม่ 

การตกแต่งบัญชี 

 บุคลากรมีความกดดนัจากการวดัผลการปฏิบติังาน หรือผลประโยชน์ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบั

รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน หรือตน้ทุนท่ีลดลงจากผลประกอบการของบริษทัหรือไม่ 

 หน่วยงานใดบา้งมีหนา้ท่ีรับผดิชอบการจดัทาํรายงานทางการเงิน 

 บริษทัสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีนาํมาจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งไร 

 บริษทัมีกระบวนการสอบทานรายงานทางการเงินท่ีสาํคญั เช่น ความถูกตอ้งของรายได้

และกาํไรของบริษทั เป็นตน้ อยา่งไร 

การคอร์รัปชัน 

 บริษทัมีลูกคา้ท่ีเป็นหน่วยงานราชการหรือไม่ ถา้มีคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นตข์องจาํนวนลูกคา้

ทั้งหมด 

 มีการศึกษาและทาํความเข้าใจในแต่ละหน่วยงานราชการท่ีบริษทัมีการติดต่อด้วย

อยา่งไร 

 มีการพิจารณาการชาํระเงินให้กบัหน่วยงานราชการหรือลูกคา้ทัว่ไปท่ีผิดปกติหรือไม่ 

ทั้งท่ีมีการชาํระจริงและท่ีคาดวา่จะมีในอนาคต 
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 มีการกาํหนดประเภทของของขวญั การเดินทาง ค่าใช้จ่ายสําหรับการบนัเทิง หรือการ

เบิกจ่ายอ่ืนๆ ท่ีบริษทัจดัเตรียมให้กบัลูกคา้ท่ีเป็นหน่วยงานราชการ หรือสมาชิกใน

ครอบครัวหรือไม่ อยา่งไร 

 มีการทาํความเขา้ใจถึงกระบวนการในการขอใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานราชการ

หรือไม่ อยา่งไร  

 บริษัทมีค่ าใช้ จ่ าย ท่ี เ ป็นค่ าอํานวยความสะดวก  ( facilitating payments or grease 

payments) หรือไม่ 

 บริษทัมีการจา้งบุคคลท่ีสาม (Third Party Agent) ในการดาํเนินการใดๆ หรือไม่ ถา้มี ให้

หารือถึงบทบาท หนา้ท่ี เง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาจา้ง และวธีิการชาํระเงิน 

 มีการชาํระเงินใหก้บัหน่วยงานราชการหรือลูกคา้อ่ืนๆ ผา่นบุคคลท่ีสามหรือไม่ 

 มีการกาํหนดให้พนกังานเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั การประกอบธุรกิจส่วนตวั ธุรกิจของ

ครอบครัว การลงทุน หรือความสัมพนัธ์กับคู่ค้า ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ หรือไม่ 

 มีการคัดเลือกผูค้ ้า โดยไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาตามปกติ หรือไม่เป็นไปตาม

ระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือไม่ 

3.1.2. ตัวอย่างการระบุความเส่ียงทีเ่กีย่วกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน 

เม่ือบริษทักาํหนดวตัถุประสงค ์แผนงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อมาคือ

การระบุความเส่ียง โดยเร่ิมจากการระบุปัจจยัความเส่ียง (Risk Factor) ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดความเส่ียง

ดา้นทุจริตและคอร์รัปชนั สามารถแสดงตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

ตัวอย่างการระบุความเส่ียงเกีย่วกบัการยกัยอก 

กระบวนการ ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

ก ระ บ วนก า รบ ริ ห า ร

คลงัสินคา้ 

สินคา้สูญหาย เน่ืองจากถูก

ยกัยอก/ขโมย  

หน่วยงานควรกําหนดขั้ นตอนการ

ปฏิบัติงานสําหรับการรักษาความ

ปลอดภยัของคลงัสินคา้ การเขา้-ออก

รวมถึงการตรวจนบัรายการสินคา้ท่ีมี

อยูเ่ทียบกบับญัชีอยา่งสมํ่าเสมอ  

กระบวนการขาย • พนักงานขายสามารถ

เข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้า

• หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ควรกําหนดขั้ นตอนการรักษา
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กระบวนการ ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

ไ ด้  จึ ง มี ค วา ม เ ส่ี ย ง ท่ี

ข้อมูลลูกค้าจะร่ัวไหล 

หรือถูกนําไปใช้อย่าง

ไม่ถูกตอ้ง 

• นํา เ งินสดค่าขายของ

บ ริ ษัท ไ ป ใ ช้ ส่ ว น ตัว

โดยไม่บันทึก รับเ งิน

และไม่นํา เ งินค่ าขาย

ฝากธนาคาร

ค ว า ม ป ล อ ด ภัย  เ ช่ น  ก า ร ใ ส่  

password และเปล่ียน password 

อย่างสมํ่าเสมอ และกาํหนดสิทธ์ิ

ในการเข้า ถึงข้อมูล เฉพาะ ผู ้ท่ี

เก่ียวขอ้งเท่านั้น 

• ผู ้บ ริ ห า ร ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ต้อ ง

กาํหนดกระบวนการรับเงินให้มี

ความรัดกุม เช่น การนาํส่งรายงาน

ขายและนาํเงินสดฝากธนาคารทุก

ส้ินวนั เป็นตน้

กระบวนการเบิกจ่ายเงิน • การตรวจรับงานท่ียงัไม่

เสร็จเรียบร้อย แต่มีการ

จ่ายเงินเตม็จาํนวน

• การจ่ายเงินให้พนกังาน

ท่ีไม่มีตวัตน

• การปลอมแปลงเอกสาร

เพื่อเบิกค่าใชจ่้าย

ผู ้บริหารของหน่วยงานต้องกํากับ 

ดูแลให้พนักงานปฏิบติัตามระเบียบ

การเบิกจ่ายเงินอยา่งเคร่งครัด 

ก ระ บ วนก า รบ ริ ห า ร

สินทรัพย ์

การนําสินทรัพยอ์งค์กรไป

ใ ช้ผิดว ัต ถุ ป ระ ส ง ค์หรือ

นาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

ผู ้บริหารของหน่วยงานต้องกํากับ 

ดูแลให้พนักงานปฏิบติัตามนโยบาย

เก่ียวกบัความโปร่งใส การเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมอยา่งเคร่งครัด 
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ตัวอย่างการระบุความเส่ียงเกีย่วกบัการตกแต่งบัญชี 

กระบวนการ ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

กระบวนการบัญชีและ

รายงานทางการเงิน 

บริษทัไม่ไดส้อบทานความ

มี ตัว ต น จ ริ ง ข อ ง สิ น ค้ า

เส่ือมสภาพท่ีตัดจําหน่าย

อย่างสมํ่ าเสมอ จึงมีความ

เส่ียงท่ีสินคา้สูญหายอาจถูก

นํามารวมในรายก า ร ตัด

จาํหน่ายเพื่อปกปิดความผดิ 

หน่วยงานบญัชีควรกาํหนดขั้นตอน

การตรวจนับสินค้าเส่ือมสภาพท่ีตัด

จาํหน่ายทุกคร้ัง 

กระบวนการบัญชีและ

รายงานทางการเงิน 

บริษทัมีลูกหน้ีการคา้คงคา้ง

นานเกินกว่าปกติ และมี

มูลค่าสูง อาจเกิดความเส่ียง

ของการตกแต่งตัวเลขทาง

บัญชี เพื่อ เพิ่มยอดรายได้

และกาํไรของบริษทั 

หน่วยงานบญัชีควรกาํหนดให้มีการ

นํา เสนอรายงานอายุ ลูกหน้ี  หรือ

ร า ย ง า น วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ป รี ย บ เ ที ย บ

แนวโน้ม ( trend)  ของรายได้ในปี

ปั จ จุ บัน กั บ ร า ย ไ ด้ ใ น ปี ก่ อ น แ ก่

ผูบ้ริหารอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

ตัวอย่างการระบุความเส่ียงเกีย่วกบัการคอร์รัปชัน 

กระบวนการ ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ

ใบอนุญาต 

บริษทัประกอบธุรกิจต้อง

ข อ ใ บ อ นุ ญ า ต ก่ อ น เ ร่ิ ม

ดาํเนินการ ซ่ึงขั้นตอนการ

ขอรับใบอนุญาต มีความ

เส่ียงท่ีจะต้องจ่ายสินบน

ให้แก่เจา้หน้าท่ีของกรม... 

เพื่อเร่งรัดกระบวนการ 

บริษทัควรกาํหนดขั้นตอนการทาํงาน 

( ห รื อ  Work Flow)  สํ า ห รั บ

กระบวนการขอรับใบอนุญาต ...  
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ก ร ะ บ ว น ก า ร ข น ส่ ง

สินคา้ 

บริษทัประกอบธุรกิจขนส่ง 

มี ค ว า ม เ ส่ี ย ง ท่ี ต้ อ ง จ่ า ย

สินบนให้แก่กรม ... หากถูก

ตรวจพบว่าบรรทุกนํ้ าหนัก

เกิน  

บริษทัควรกาํหนดขั้นตอนการทาํงาน 

(หรือ Work Flow) เพื่อป้องกันมิให้

บรรทุกนํ้าหนกัเกิน 

กระบวนการจัดซ้ือจัด

จา้ง 

ก า รคัด เ ลื อก ผู ้ข า ย ร า ย ท่ี

ส่ ง ผ ล ใ ห้ ต น เ อ ง ไ ด้ รั บ

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ก า ร ท่ี

บริษทัซ้ือสินคา้หรือบริการ

นั้นๆ เช่น เลือกผูข้ายท่ีเป็น

เครือญาติ หรือเป็นพวกพอ้ง

ของตนเอง 

การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีเรียกรับ

ผลประโยชน์ การให้/รับ

ของขวญั สินนํ้าใจ 

การแบ่งซ้ือ/แบ่งจา้ง เพื่อให้

วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างอยู่

ในอาํนาจอนุมติัของตน 

บริษทัควรกาํหนดขั้นตอนการทาํงาน 

( ห รื อ  Work Flow)  สํ า ห รั บ

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อให้

มั่นใจว่าบริษัทจะได้รับสินค้าหรือ

บริการท่ีตรงตามความต้องการและ

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

กําหนดให้พนักงานเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกับ การประกอบธุรกิจส่วนตัว 

ธุร กิจครอบครัว  การลงทุน หรือ

ความสัมพันธ์กับคู่ค้า เพื่อป้องกัน

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจ

เกิดข้ึน  

กําหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีเพื่อ

เ ป็ น ก า ร ค า น อํา น า จ  ( Check and 

Balance) หรือสับเปล่ียนงานตามรอบ

ระยะเวลา 

 

ตวัอย่างความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัการทุจริตและคอร์รัปชันเพิ่มเติม แสดงใน

ภาคผนวก 5 

เทคนิคในการระบุความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

1. ระบุความเส่ียงและมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับกิจกรรมการ

ดาํเนินงานและลกัษณะธุรกิจของบริษทั  
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2. มีการระบุกระบวนการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ ระบุลกัษณะพฤติกรรมท่ีอาจ

เกิดข้ึนใหช้ดัเจน 

3. คาํนึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการกระทาํของคู่คา้ของบริษทัดว้ย  

 3.2. การวเิคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) 

  เพื่อทาํความเขา้ใจว่าปัจจยัเส่ียงท่ีระบุได้นั้น ส่งผลกระทบด้านต่าง ๆ ต่อวตัถุประสงค์

อยา่งไรทั้งในเชิงบวกและลบ รวมถึงพิจารณาโอกาสเกิดผลกระทบนั้นเป็นอยา่งไร 

  การประเมินโอกาสเกิด เป็นการประเมินโอกาสเกิดความเส่ียงท่ีเกิดจากการทุจริตและคอร์

รัปชนั ในปัจจุบนั ก่อนท่ีจะมีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง (Risk Level Before Mitigation) โดย

พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดแต่ละเหตุการณ์ความเส่ียงภายในระยะเวลา 12 เดือน 

  การประเมินผลกระทบ เป็นการประเมินเพื่อทาํความเขา้ใจวา่ ปัจจยัเส่ียงดา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชนัท่ีระบุนั้นส่งผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ต่อวตัถุประสงคอ์ยา่งไร และมีความรุนแรงของผลกระทบ

มากนอ้ยเพียงใด 

 3.3. การวดัระดับความเส่ียง (Risk Evaluation) 

   เพือ่นาํผลกระทบและโอกาสเกิดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ความเส่ียงมาพิจารณาถึงระดบัความ

รุนแรงของแต่ละปัจจยัเส่ียง โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวดัระดับความรุนแรงของความเส่ียง (Risk 

Criteria) (ภาคผนวก 3) เพื่อจดัลาํดบัความสาํคญัในการตอบสนองและติดตามความเส่ียง จากนั้น นาํผลของ

การประเมินระดบัความรุนแรงของแต่ละความเส่ียงมาจดัทาํเป็นแผนภาพความเส่ียง (ตวัอย่างแสดงใน

ภาคผนวก 4) 
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4. การบริหารจัดการความเส่ียง (Risk Treatment) 

 4.1. การจัดทาํแผนบริหารความเส่ียง (Develop action plan) 

ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ท่ียึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจดว้ย

ความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และไม่ยอมรับการ

ทุจริตและคอร์รัปชนัทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม ดงันั้น ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบกระบวนการตอ้ง

ทบทวนประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในท่ีได้ออกแบบไว ้และมีการนาํไปปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ 

เพื่อให้มัน่ใจวา่ความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัในกระบวนการปฏิบติังานจะไดรั้บการจดัการอย่าง

เหมาะสม รวมทั้งตอ้งมีการส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

  ในการทบทวนประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในท่ีไดอ้อกแบบไว ้ผูบ้ริหารท่ีเป็น

ผูรั้บผิดชอบกระบวนการตอ้งระบุ Existing Control ท่ีดาํเนินการในปัจจุบนัว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งท่ีใช้ใน

การควบคุมความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัท่ีระบุตามขั้นตอนท่ี 3 และตอ้งประเมินประสิทธิผลว่า

สามารถจดัการความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นได้หรือไม่ หากพิจารณาแล้วว่าไม่เพียงพอ 

ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบกระบวนการตอ้งระบุมาตรการเพิ่มเติม 

 

รูปท่ี a ตวัอยา่งแผนบริหารความเส่ียงระดบักระบวนการปฏิบติังาน (Process Risk Mitigation Plan) 

  ในการพิจารณาเลือกหามาตรการหรือกิจกรรมเพื่อจดัการความเส่ียงนั้นเจา้ของความเส่ียง 

(Risk Owner) ควรคาํนึงถึงความคุม้ค่าของผลประโยชน์และตน้ทุนดาํเนินการหรือผลเสีย (Benefit & Cost 

Analysis) ของแต่ละทางเลือก โดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัทรัพยากรท่ีมี และสอดคล้องกบักลยุทธ์การ

บริหารความเส่ียงของ ปตท. ตวัอยา่งของการพิจารณาจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงแสดงในแผนภาพต่อไปน้ี 
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 การติดตามและสอบทานอย่างต่อเน่ือง (Continuous Review) คือ มีการควบคุมท่ี

เพียงพอ แต่ควรกาํหนดใหมี้การติดตามการดาํเนินการของกิจกรรมการควบคุมอยา่ง

ต่อเน่ือง อยา่งนอ้ย เป็นประจาํทุกไตรมาส 

 การจัดการอย่างเร่งด่วน (Active Management) คือ กิจกรรมการควบคุมท่ีมียงัไม่

เพียงพอ จะตอ้งมีการสอบทานและจดัการอยา่งต่อเน่ือง 

 ไม่ต้องมีการดําเนินการใดๆ (No Major Concern) คือ ระบบและกระบวนการใน

การจดัการความเส่ียงก่อนการจดัการมีความเพียงพอ  

 การสอบทานเป็นระยะ (Periodic Review) คือ กิจกรรมการควบคุมท่ีมียงัไม่เพียงพอ 

แต่ความเส่ียงอยูใ่นระดบัตํ่า ดงันั้น ทางเลือกคือการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม 

หรือติดตามผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระดบัความ

เส่ียงจะไม่เพิ่มข้ึน 

  นอกจากน้ี Risk Owner สามารถปรึกษาสายงานกาํกบัดูแลและธรรมาภิบาลองคก์ร เพื่อขอ

คาํแนะนาํ แนวทาง หรือความรู้ในการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัได ้ 

 4.2. การพจิารณาเห็นชอบแผนบริหารความเส่ียง 

  ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบกระบวนการทาํหนา้ท่ีพิจารณา ใหค้วามเห็นต่อแผนบริหารความ

เส่ียงท่ี Risk Owner จดัทาํข้ึน เพื่อใหแ้ผนดงักล่าวมีความสมบูรณ์ สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง และใหก้าร

บริหารความเส่ียงมีประสิทธิผล ตลอดจนสอดคลอ้งกบัระยะเวลาดาํเนินการและทรัพยากรท่ีใช ้หรือหากมี

ขอ้เสนอแนะก็สามารถให ้Risk Owner กลบัไปปรับปรุงแผนฯ ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

  

Active  
Management 

Periodic Review 
No Major 
Concern 

Continuous 
Review 

ระดับการประเมินความเส่ียงจากการควบคุม 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

ก่อ
น

กา
รจั

ดก
าร
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5. การติดตามและสอบทานความเส่ียง (Monitoring and Review)

5.1. การดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงและรายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเส่ียง

Risk Owner ดาํเนินกิจกรรม มาตรการต่าง ๆ ตามแผนบริหารความเส่ียงจากการทุจริตและ

คอร์รัปชนัท่ีไดจ้ดัทาํข้ึน และตอ้งรายงานความกา้วหน้าในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผลการบริหารความ

เส่ียง ปัญหา อุปสรรค การเปล่ียนแปลงระดบัความเส่ียง เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนต่อผูบ้ริหารท่ีเป็น

ผูรั้บผดิชอบกระบวนการ เพื่อพิจารณาใหข้อ้คิดเห็น ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ประเด็นเน้ือหาการรายงาน 

ส่วนที ่1 รายงานรายละเอียดความเส่ียงวา่เป็นอยา่งไร มากนอ้ยแค่ไหน หรือมีปัจจยัเส่ียง

อ่ืนเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน 

ส่วนที ่2 ประเมินระดบัความเส่ียง (Residual risk) หลงัการดาํเนินมาตรการการควบคุมท่ีมี

อยูใ่นปัจจุบนั 

ส่วนที ่3  ระบุมาตรการบริหารจดัการความเส่ียง (Improvement plan)  ผลสําเร็จ ปัญหา 

อุปสรรคท่ีคาดวา่จะเกิด 

รูปแบบการรายงาน 

ไม่จาํกดัรูปแบบ แต่ควรมีประเด็นเน้ือหาการรายงานใหค้รบถว้น โดยอาจประกอบดว้ย 

 ตารางแบบฟอร์มการบริหารความเส่ียง

 Presentation แสดงขอ้มูล  แผนภาพความเส่ียง แผนการบริการจดัการความเส่ียง

ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 
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5.2. บริหาร ควบคุม การบริหารความเส่ียงและประเมินผล 

  ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบกระบวนการตอ้งบริหาร ควบคุม ติดตาม ผลความกา้วหนา้ใน

การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ พิจารณาใหข้อ้คิดเห็น คาํแนะนาํต่าง ๆ  

  การติดตามรายงานความกา้วหนา้หรือผลการบริหารความเส่ียงจากการทุจริตและคอร์รัป

ชนัควรกาํหนดใหเ้ป็นหน่ึงในวาระประจาํของการประชุมในสายงาน (Agenda-Based) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

การรายงานความกา้วหนา้หรือผลการบริหารความเส่ียงดา้นอ่ืน ๆ และสอดคลอ้งกบัการติดตามผลการ

ดาํเนินงานดา้นอ่ืน ๆ  

  หากเกิดกรณีเหตุการณ์ความเส่ียง ตอ้งติดตามให ้Risk Owner มารายงาน รายละเอียด

เหตุการณ์ ผลกระทบ การจดัการแกไ้ขเบ้ืองตน้ เพื่อลดความเสียหาย แนวทางป้องกนัในอนาคต อยา่ง

เร่งด่วน 

ตวัอยา่งแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลเพื่อป้องกนัและติดตามตรวจสอบความเส่ียงจากการดาํเนินการ

ตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัของ ปตท. แสดงในภาคผนวก 6  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1  คําจํากดัความ (Key Definition) 

ทุจริต (Fraud)   

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) “โดยทุจริต” หมายถึง  

“เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น” 

ตาม Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) หมายถึง 

“A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to 

act to his or her detriment.” 

ทั้งน้ี ACFE ไดแ้บ่งประเภทของการทุจริต (Fraud) ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. การคอร์รัปชนั (Corruption) 

2. การยกัยอก (Asset Misappropriation) 

3. การตกแต่งบญัชีทางการเงิน (Financial Statement Fraud) 

คอร์รัปชัน (Corruption)  

ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัของ ปตท. หมายถึง 

“การให ้การเสนอ/ใหค้าํมัน่/สัญญาวา่จะให ้หรือการรับ การเรียกร้อง ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือ

ประโยชน์อ่ืนใด อยา่งไม่เหมาะสม โดยปฏิบติัต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือเอกชนหรือผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่

จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระทาํหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้า

หรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ” 

 

ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ ทุจริต (Fraud) กบั คอร์รัปชนั (Corruption) มีความหมายท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ คอร์รัป

ชนั เป็นประเภทหน่ึงของ ทุจริต ในขณะท่ีเหตุการณ์ท่ีเป็นทุจริต บางอยา่งอาจไม่ใช่ คอร์รัปชนั ก็ได ้(เช่น 

พนกังานยกัยอกเงินบริษทั เป็น ทุจริต แต่ ไม่ใช่ คอร์รัปชนั) ทั้งน้ี เหตุการณ์ท่ีเขา้ข่าย คอร์รัปชนั จะมี

ลกัษณะของการใชอ้าํนาจในทางมิชอบเพือ่ประโยชน์ส่วนตน (Abuse of power) และ การซ้ือความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนั  
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ประเภทของการทุจริต และตัวอย่างของรูปแบบการทุจริต 

  

 

  

การยกัยอก
• การนาํทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใด

ของบริษทัไปใชเ้ป็นการส่วนตวั

การตกแต่งบญัชี

• การไม่บนัทึกรายการ

• การบนัทึกล่าชา้

• การบนัทึกรายการดว้ยมูลค่าท่ีไม่

ถูกตอ้ง

• การเปิดเผยขอ้มูล เพ่ือจงใจใหร้ายการ

ทางการเงินไม่ตรงกบัความเป็นจริง

การคอร์รัปชนั

• การติดสินบน

• ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

• ความช่วยเหลือทางการเมือง

• การสมรู้ร่วมคิด

• การเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั หรือการ

อุปถมัภ์

การทุจริต แบ่งออกเป็น

ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 
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จากทฤษฎีการทุจริตของ Donald Cresseyไดร้ะบุวา่ในการกระทาํการทุจริตนั้น เกิดจาก

องคป์ระกอบทั้งส้ิน 3 ประการ โดยทั้ง 3 ประการจะตอ้งเกิดข้ึนพร้อมกนัทั้งหมด จึงจะเกิดการทุจริตข้ึน โดย

มีช่ือเรียกวา่ สามเหล่ียมทุจริต (Fraud Triangle) 

 

 ความกดดันหรือแรงจูงใจด้านการเงิน (Pressure) หมายรวมถึง ความอยาก ความโลภ เช่น ความ

กดดนัท่ีจะตอ้งทาํใหไ้ดต้ามยอดขายท่ีกาํหนด, ความกดดนัในการทาํใหบ้รรลุความคาดหวงัของลูกคา้ เป็น

ตน้ 

 การหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง (Rationalization) หรือขอ้อา้งของการทาํการทุจริต ท่ีทาํใหผู้ก้ระทาํผดิ

รู้สึกดีข้ึน โดยส่ิงนั้นอาจทาํเพื่อปกป้องความรู้สึกตนเองหรือเป็นการกระทาํเพื่อบริษทั เช่น การคิดวา่ไม่มี

ใครรับรู้ไม่มีใครจบัได,้ หากไม่ทาํการติดสินบนอาจทาํใหสู้ญเสียสัญญาไป เป็นตน้ 

 โอกาส (Opportunity) โอกาสในการกระทาํการทุจริตหรือคอร์รัปชนั เน่ืองจากมีโอกาสไม่มากใน

การท่ีจะตรวจพบ เช่น การควบคุมขาดประสิทธิภาพ ความซบัซอ้นของโครงสร้างองคก์ร 
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ภาคผนวก 2 รูปแบบการคอร์รัปชัน 

 

การติดสินบน (Bribery)  

การเสนอ การสัญญา การให ้การรับ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็นแรงจูงใจทาํใหเ้กิดการ

กระทาํท่ีผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมจรรยา หรือละเมิดความไวว้างใจ หรือละเวน้การกระทาํหนา้ท่ี 

ตวัอยา่งผลประโยชน์ เช่น ของขวญั เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม การบริการ ฯลฯ 

เงินอาํนวยความสะดวก (Facilitation Payment) 

การจ่ายเงินจาํนวนไม่มาก เพื่อใหไ้ดม้าหรือเพือ่เร่งการปฏิบติังานประจาํวนัหรือการกระทาํท่ีจาํเป็นท่ี

ผูจ่้ายมีสิทธิไดรั้บตามกฎหมาย 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) 

 เม่ือบุคคลหรือนิติบุคคลเผชิญกบัการเลือกระหวา่งหนา้ท่ีและผลประโยชน์ส่วนตน 

การอุปถัมภ์ (Patronage) 

 เป็นรูปแบบหน่ึงของการเล่นพรรคพวก (favoritism) คือบุคคลไดรั้บการคดัเลือกโดยไม่คาํนึงถึง

คุณสมบติัหรือความเหมาะสมสาํหรับงานหรือค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์หรือความ

เช่ือมโยงกบัผูมี้อาํนาจ 
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การซ้ือขายข้อมูลทีผ่ดิกฎหมาย (Illegal information brokerage) 

 การซ้ือขายขอ้มูลความลบัขององคก์รท่ีไดม้าโดยวธีิการท่ีผดิกฎหมาย 

การซ้ือขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน (Insider trading) 

 การทาํธุรกรรมหลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลความลบัสาํคญัท่ียงัไม่มีการเปิดเผยจากบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีใน

การรักษาความลบั 

การหลกีเลีย่งการจ่ายภาษี (Tax evasion) 

 การไม่จ่ายเงินภาษีใหก้บัรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเรียกเงินหรือค่าตอบแทน (Economic Extortion)  

การเรียกเงินสินบนหรือค่าตอบแทน โดยมีขู่ผลอันไม่พึงประสงค์ หากไม่มีการจ่ายหรือให้

ผลประโยชน์ใด ๆ เช่น พนกังานเรียกหรือรับเงิน ตัว๋เคร่ืองบิน และของท่ีมีมูลค่าต่าง ๆ โดยอา้งวา่เป็นการ

สาํรวจโครงการหรือเยีย่มชมผูข้ายเพื่อเป็นการประเมินศกัยภาพ 

การสมรู้ร่วมคิด (Collusion) เช่น 

a. การสมรู้ร่วมคิดระหวา่งผูรั้บเหมา อาจกระทาํในรูปแบบดงัน้ี 

- การแบ่งตลาด (Market allocation) 

- การเวยีนประมูล (Bid rotation) 

- การเขา้ร่วมประมูลเพียงเพื่อเป็นคู่เทียบ (Cover bidding) 

- การงดประมูล (Bid suppression) 

b. การสมรู้ร่วมคิดระหวา่งผูรั้บเหมาและพนกังาน อาจกระทาํในรูปแบบดงัน้ี  

- การซ้ือท่ีไม่จาํเป็นหรือมากเกิน (Need recognition schemes) 

- การดาํเนินกระบวนการประมูลท่ีไม่เป็นธรรม (Bid manipulation) 

- การใหข้อ้มูลความลบักบัผูป้ระมูลรายอ่ืน (Leaking bid data) 

- การกาํหนดคุณสมบติัท่ีไม่เหมาะสม (Bid tailoring) 
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ภาคผนวก 3 เกณฑ์การวดัความรุนแรงของความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Risk Criteria) 

เกณฑ์การวดัความรุนแรง สําหรับใช้ประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

ระดับ 1 2 3 4 

ผลกระทบ (Impact) 

ด้านช่ือเสียง  หุ้ น  ป ต ท .  ถู ก ข้ึ น

เคร่ืองหมาย NP 

หุ้ น  ป ต ท .  ถู ก ข้ึ น

เคร่ืองหมาย H 

หุ้ น  ป ต ท .  ถู ก ข้ึ น

เคร่ืองหมาย SP 

   หุ้น ปตท. ถูกเทขาย

โ ด ย นัก ล ง ทุ น เ ป็ น

จาํนวนมาก 

 ทํา ใ ห้ เ กิ ดค วา ม ไ ม่

พอใจจากสาธารณะ 

เ ช่ น  ก า ร เ ขี ย น

บทความวจิารณ์ 

ทํา ใ ห้ เ กิ ดค วา ม ไ ม่

พอใจอย่างมากจาก

สาธารณะ  เช่น การ

แ ส ด ง ค ว า ม เ ห็ น

คดัคา้นผา่นส่ือต่างๆ 

ทาํให้เกิดการต่อตา้น

อ ย่ า ง รุ น แ ร ง จ า ก

สาธารณะ เช่น การ

ประทว้งจากชุมชน 

  มี ก า รนํา เส น อ ข่ า ว

แพร่หลายผ่านส่ือใน

ประเทศ 

มี ก า รนํา เส น อ ข่ า ว

แพร่หลายผ่านส่ือทั้ง

ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

โอกาสเกิด (Likelihood) 

ความเป็นไปได้ มีโอกาสเกิดตํ่า 

(<5% ) 

มีโอกาสเกิด 

ปานกลาง 

( >5% ถึง <10% ) 

มีโอกาสเกิดสูง 

( >10% ถึง <20% ) 

มีโอกาสเกิดสูงมาก 

( >20% ) 

จุ ด อ่ อ น ข อ ง ก า ร

ค ว บ คุ ม  ( Control 

Weakness) 

มี ก า ร ค ว บ คุ ม ท่ี ไ ด้

ออกแบบไว้ และมี

การนาํไปปฏิบติั 

มี ก า ร ค ว บ คุ ม ท่ี ไ ด้

ออกแบบไว้ แต่การ

นํา ไ ป ป ฏิ บัติ ย ัง ไ ม่

สมํ่าเสมอ 

ก า ร ค ว บ คุ ม ท่ี ไ ด้

อ อ ก แ บ บ ไ ว้ย ัง ไ ม่

เ พี ย ง พ อ ห รื อ ไ ม่

เหมาะสม 

ไม่มีการควบคุมเลย 
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หมายเหตุ:  

การขึ้นเคร่ืองหมายต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือขายเพ่ือแจ้งให้ประชาชนทราบ ซ่ึง

เคร่ืองหมายดังกล่าว ได้แก่ 

เคร่ืองหมาย ช่ือ ความหมาย 

H Trading Halt เป็นเคร่ืองหมายแสดงการหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราวโดย

แต่ละคร้ัง มีระยะเวลาไม่เกินกวา่หน่ึงรอบการซ้ือขายซ่ึงตลาดหลกัทรัพยมี์

หลกัเกณฑใ์นการข้ึน เคร่ืองหมาย H ดงัน้ี 

1. มีขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีสาํคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู ้

ถือหลกัทรัพย ์หรือต่อการตดัสินใจในการลงทุนหรือต่อการ

เปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพยซ่ึ์ง ตลาดหลกัทรัพยย์งัไม่ไดรั้บ

รายงานจากบริษทั และอยูใ่นระหวา่งการสอบถามขอ้ เทจ็จริง และรอคาํ

ช้ีแจงจากบริษทั และตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นวา่บริษทัสามารถช้ีแจงได้

ในทนัที 

2. ภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัใดบริษทัหน่ึงน่าสงสัยวา่จะมีผู ้

ลงทุนบางกลุ่ม ทราบขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีสาํคญั และอยูใ่นระหวา่งการ

สอบถามขอ้เทจ็จริงจากบริษทั และตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นวา่บริษทั

สามารถช้ีแจงไดท้นัที 

3. บริษทัร้องขอให้ตลาดหลกัทรัพยส์ั่งหา้มการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตน

เป็นการชัว่คราว เน่ืองจากบริษทัอยูใ่นระหวา่งรอการเปิดเผยขอ้มูลหรือ

ข่าวสารท่ีสาํคญั และตลาด หลกัทรัพยเ์ห็นวา่บริษทัสามารถช้ีแจงได้

ในทนัที 

4. มีเหตุอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อการซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้น 

หมายเหตุ เม่ือตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วว่าบริษัทเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน 

ตลาดหลักทรัพย์สามารถปลดเคร่ืองหมาย H ได้ตลอดเวลาในระหว่างช่วงเวลา

ซ้ือขาย  

SP Trading 

Suspension 

เป็นเคร่ืองหมายแสดงการหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดย

แต่ละคร้ัง มีระยะเวลาเกินกวา่หน่ึงรอบการซ้ือขายซ่ึงตลาดหลกัทรัพยมี์

หลกัเกณฑใ์นการข้ึน เคร่ืองหมาย SP ดงัน้ี 

1. เม่ือเกิดกรณีเช่นเดียวกบัขอ้ 1 ถึง 3 ของการข้ึนเคร่ืองหมาย H และตลาด

หลกัทรัพย ์เห็นวา่บริษทัไม่สามารถช้ีแจงหรือเปิดเผยขอ้มูลไดใ้นทนัที 
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เคร่ืองหมาย ช่ือ ความหมาย 

2. บริษทัฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบติัตามฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติคณะกรรมการ 

ขอ้ตกลง ตลอดจนหนงัสือเวียน ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหบ้ริษทั

ปฏิบติัตาม 

3. บริษทัไม่นาํส่งงบการเงินให้ตลาดหลกัทรัพยภ์ายในเวลาท่ีกาํหนด 

4. หลกัทรัพยอ์ยูร่ะหวา่งการพิจารณาเพิกถอนหรืออยูร่ะหวา่งการปรับปรุง

สถานภาพเพื่อให ้พน้ข่ายการถูกเพิกถอน 

5. หลกัทรัพยจ์ะครบกาํหนดเวลาในการไถ่ถอนหรือการแปลงสภาพหรือ

การใชสิ้ทธิหรือ การขายคืน 

6. มีเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

C Caution เป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงวา่บริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

ฐานะการเงินและการดาํเนินธุรกิจ 

NP Notice Pending บริษทัจดทะเบียนมีขอ้มูลท่ีตอ้งรายงานและตลาดหลกัทรัพยอ์ยูร่ะหวา่งรอขอ้มูล

จากบริษทั 

NR Notice 

Received 

ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บการช้ีแจงขอ้มูลจากบริษทัจดทะเบียนท่ีไดมี้การ Pending 

(NP) ไวแ้ลว้ 

NC Non-

Compliance 

หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 

ST Stabilization หุน้ของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีการซ้ือหุน้เพื่อส่งมอบหุน้ท่ีจดัสรรเกิน 
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ภาคผนวก 5 ตัวอย่างความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่กีย่วกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน  

1. การขอใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

2. การให้หรือรับของขวญั การเลีย้งรับรอง การช่วยเหลือทางการเมือง และการประชาสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต...(ระบุประเภทหรือช่ือของ

ใบอนุญาต) มีความเส่ียงท่ีจะตอ้งจ่ายสินบนใหแ้ก่

เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน...(ระบุช่ือหน่วยงานท่ีออก

ใบอนุญาต) เพ่ือใหอ้อกใบอนุญาตอยา่งรวดเร็ว 

 

 

• กาํหนดขั้นตอนการปฏิบติังานสาํหรับการขอ

ใบอนุญาต เพ่ือใหม้ัน่ใจในความถูกตอ้งและครบถว้น

ของเอกสารและขอ้มูลจาํเป็นท่ีตอ้งใช ้

• กาํหนดใหมี้การติดตามวนัหมดอายแุละจดัใหมี้การ

แจง้เตือนเม่ือใบอนุญาตใกลห้มดอาย ุ

 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

 

• การใหข้องกาํนลัแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐเพ่ือไม่ใหท้าํงานของ

ตน เช่น บริษทัจ่ายสินบนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีศุลกากร

เพ่ือใหน้าํเขา้สินคา้ตอ้งหา้มไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งมี

เอกสารหลกัฐานประกอบ  

• การจ่ายสินบนแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐ เพ่ือใหท้าํหนา้ท่ีของตน 

เช่น ค่านํ้ าร้อนนํ้ าชา (Facilitation Payment) 

 

• กาํหนดนโยบายและวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการใหแ้ละรับ

ของขวญั การเล้ียงรับรอง การช่วยเหลือทางการเมือง 

และการประชาสมัพนัธ์ 

• กาํหนดใหห้วัหนา้งานสอบทานคา่ใชจ่้ายในการ

เดินทาง และค่าเล้ียงรับรอง ของพนกังาน รวมทั้ง

พิจารณาความสมเหตุสมผลของคา่ใชจ่้าย และลงนาม

อนุมติัก่อนการเบิกจ่าย  

 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

• การใหเ้งินบริจาคแก่องคก์รใด ๆ เพ่ือหวงัผลประโยชน์

ทางธุรกิจ หรือใชก้ารบริจาคเป็นช่องทางในการจ่าย

สินบน 

• กาํหนดใหมี้การสอบทานวตัถุประสงคข์องการบริจาค 

ความน่าเช่ือถือและประวติัขององคก์รท่ีรับบริจาค และ

ตอ้งไดรั้บการอนุมติัก่อนการบริจาค  

• การใหเ้งินหรือส่ิงของโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหก้าร

สนบัสนุน (Sponsor) หรือการประชาสมัพนัธ์ แก่

องคก์รอ่ืน อาจถูกใชเ้ป็นช่องทางในการจ่ายสินบนได ้

• กาํหนดใหมี้การสอบทานหรือกลัน่กรองการใหเ้งิน

หรือส่ิงของโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหก้ารสนบัสนุน 

(Sponsor) หรือการประชาสมัพนัธ์ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่

วตัถุประสงคข์องการใหน้ั้นมีความเหมาะสม โปร่งใส 

และไดรั้บการอนุมติัก่อนทุกคร้ัง 
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3. การจัดซ้ือ 

4.  

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การจ่ายเงินค่าสินคา้หรือบริการใหก้บัคูค่า้ท่ีไม่มีตวัตน 

 

• กาํหนดใหมี้นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน

เก่ียวกบัการคดัเลือกคูค่า้ และการสร้างฐานขอ้มูล   

• กาํหนดมีการสอบทานความมีตวัตนของคูค่า้ เช่น การ

ใหคู้ค่า้นาํส่งหลกัฐานแสดงความมีตวัตน (หนงัสือ

รับรองบริษทั และ ทะเบียนผูถื้อหุน้ เป็นตน้)  

• กาํหนดใหมี้การตรวจสอบ ขอ้มูลคู่คา้จากฐานขอ้มูล

ภายนอกอ่ืน เช่น กระทรวงพาณิชย ์

 • การซ้ือสินคา้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทั หรือจ่ายเงินค่าสินคา้หรือบริการมากเกิน

ความเป็นจริง 

• สอบทานการอนุมติัใบขอซ้ือ 

• สอบทานความถูกตอ้งตรงกนัของเอกสารประกอบ

ก่อนอนุมติัจ่ายเงิน เช่น ใบสัง่ซ้ือ ใบรับสินคา้ และใบ

แจง้หน้ี 

• การสัง่ซ้ือกบัคู่คา้รายเดียว แต่แยกใบสัง่ซ้ือเป็นหลาย

ใบ (split PO) เพ่ือลดมูลค่าในใบสัง่ซ้ือใหอ้ยูภ่ายใต้

ระดบัอาํนาจอนุมติัท่ีตอ้งการ หรือเพ่ือหลีกเล่ียงการ

ตรวจสอบตามอาํนาจอนุมติัของบริษทั 

• สอบทานรายงานใบสัง่ซ้ืออยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือ

ตรวจสอบหารายการท่ีผดิปกติ 

• การซ้ือสินคา้หรือบริการกบัคูค่า้รายเดียวอยา่งต่อเน่ือง

เป็นระยะเวลานาน 

• กาํหนดใหมี้ขั้นตอนในการทบทวน และประเมินคูค่า้

อยา่งสมํ่าเสมอ 

• พนกังานคนเดียวทาํหนา้ท่ีความรับผิดชอบหลายอยา่ง

อาจเป็นช่องทางใหเ้กิดการทุจริตได ้เช่น การออก

ใบสัง่ซ้ือ การคดัเลือกคูค่า้ การรับของ การจ่ายเงิน และ

การบนัทึกบญัชี 

• ควรกาํหนดใหมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ี เพ่ือใหมี้การ

ถ่วงดุลอาํนาจซ่ึงกนัและกนั (Check and Balance) 

• กาํหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบ ใหเ้ขา้ถึงได้

เฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น  

 

• คู่คา้ท่ีมีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพนกังานในบริษทั 

ไดรั้บงานโดยไม่ไดผ้า่นขั้นตอนการคดัเลือกตามท่ี

บริษทักาํหนดไว ้

 

 

     
      
     
   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

• กาํหนดใหมี้นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน

เก่ียวกบัการคดัเลือกคูค่า้  

 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
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4. การใช้บริการตัวแทน นายหน้า หรือบุคคลทีส่าม (Third Party) 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การขายและการตลาด 

6.  

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษทัอาจใชต้วัแทน นายหนา้ หรือบุคคลท่ีสามเพ่ือ

เป็นตวักลางในการจ่ายสินบน 

 

• กาํหนดใหมี้การระบุถึงความจาํเป็นและเหตผุลของการ

จา้งตวัแทน นายหนา้ หรือบุคคลท่ีสาม รวมทั้งบทบาท

หนา้ท่ี เง่ือนไขการจา้ง และวธีิการชาํระเงิน 

• ส่ือสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัให ้   

คู่คา้ทราบ 

• กาํหนดใหคู้ค่า้ลงนามรับทราบและปฏิบติัตาม

มาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของแนวทางปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืของผูค้า้ ปตท. 

(Suppliers Sustainable Code of Conduct)  

 

• การใหข้องขวญัหรือเล้ียงรับรองลูกคา้ รวมถึงกิจกรรม

ทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ อาจถูกใชเ้ป็นช่องทาง

ในการคอร์รัปชนั (จ่ายสินบน) เพ่ือใหลู้กคา้เอ้ือ

ประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจแก่ ปตท. อยา่งไม่

เหมาะสม 

 

     
      
     
   

 

 

 

 

  

 

 

• กาํหนดนโยบายและวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการใหแ้ละรับ

ของขวญั การเล้ียงรับรอง การจดักิจกรรมทางการตลาด 

การช่วยเหลือทางการเมือง และการประชาสมัพนัธ์ 

• วเิคราะห์ขอ้มูลค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใหข้องขวญั การ

เล้ียงรับรองลูกคา้ กิจกรรมทางการตลาด 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

• การรายงานผลการดาํเนินงาน (เช่น ยอดขาย) อาจมีการ

ตกแต่งตวัเลขยอดขายหรือแสดงขอ้มูลผลการ

ดาํเนินงานท่ีไม่เป็นความจริง เพ่ือใหดู้เหมือนวา่

สามารถทาํงานไดส้าํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

• จดัใหมี้การสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มูล มีการ

แบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งผูจ้ดัทาํกบัผูส้อบทาน (Maker-

Checker) มีการกระทบยอด หรือวเิคราะห์แนวโนม้

ของขอ้มูลวา่มีความผดิปกติหรือไม่ เช่น มีการ

วเิคราะห์สาเหตุ หากยอดขายในเดือนน้ีเพ่ิมข้ึนสูงมาก

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
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6. การเงิน 

7.  

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

  

 

 การเบิกค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเท็จ หรือเบิกมากกวา่ความเป็น

จริง 

 

 

  

 

 

 

 กาํหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการ

เบิกค่าใชจ่้าย รวมทั้งส่ือสารใหพ้นกังานรับทราบ 

 สอบทานการเบิกค่าใชจ่้ายกบัเอกสารประกอบ รวมทั้งมี

การลงนามอนุมติัตามวงเงินท่ีบริษทักาํหนดก่อนการ

 

 

 

 
  

  

 

 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน 

 

 

 มีการตดัจาํหน่าย (Write-off) ลูกหน้ีการคา้บ่อย หรือ

มูลค่าการตดัจาํหน่ายเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 กาํหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการ

ตดัจาํหน่ายลูกหน้ีการคา้  

 มีการพิจารณาอนุมติัการตดัจาํหน่ายลูกหน้ีการคา้ตาม

วงเงินท่ีบริษทักาํหนด 

 จดัทาํรายงานวเิคราะห์เปรียบเทียบการตดัจาํหน่าย

ลูกหน้ีการคา้ในแต่ละงวดเพ่ือหาความผิดปกติ 

 

 การออกใบลดหน้ีท่ีเป็นเทจ็ เพ่ือปกปิดการตกแต่งรายได ้

หรือเพ่ือใชเ้ป็นรูปแบบหน่ึงของการใหผ้ลประโยชน์

ตอบแทน 

 

 

 กาํหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการ

ออกใบลดหน้ี  

 สอบทานความสมเหตุสมผลของการออกใบลดหน้ี และ

ตอ้งมีการลงนามอนุมติั 

 จดัทาํรายงานการออกใบลดหน้ีพร้อมทั้งระบุเหตุผลใน

การออกใบลดหน้ี และนาํเสนอแก่ผูบ้ริหารอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

  
 

  

  

 

 

 

 การปรับเปล่ียนตวัเลขในรายงานทางการเงิน (ตกแต่ง

บญัชี) โดยแสดงขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็เพ่ือปกปิดสถานะทาง

การเงินท่ีแทจ้ริง เช่น แสดงมูลค่าสินทรัพยท่ี์มากกวา่

ความเป็นจริง หรือ แสดงมูลค่าหน้ีสินท่ีตํ่ากวา่ความ 

เป็นจริง เป็นตน้ 

 

 จดัใหมี้การสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มูล มีการ

แบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งผูจ้ดัทาํกบัผูส้อบทาน (Maker-

Checker) มีการกระทบยอด หรือวเิคราะห์แนวโนม้ของ

ขอ้มูลวา่มีความผิดปกติหรือไม่ 
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7. การสรรหาบุคลากร และการบริหารทรัพยากรบุคคล 

6.  

7.  

8.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 การฝากบุคลากรเขา้ทาํงาน โดยแลกเปล่ียนกบัการเอ้ือ

ประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจท่ีไม่เหมาะสมแก่ ปตท. 

เช่น เจา้หนา้ท่ีของรัฐฝากคนรู้จกัเขา้ทาํงานใน ปตท. 

โดยบุคคลดงักล่าวไม่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม 

 

 จดัใหมี้กระบวนการสรรหาบุคลากรหรือขั้นตอนการรับ

บุคลากรเขา้ทาํงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยรวมถึง

การตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัร 

 การพิจารณาอนุมติัโดยคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบใน

การสรรหาบุคลากร 

ความเส่ียง 

 

 

การควบคุมภายใน 

 

 

 การจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานท่ีไม่มี

ตวัตน หรือไม่ไดป้ฏิบติังานจริง 

 กาํหนดใหพ้นกังานทุกคนนาํส่งหลกัฐานยนืยนัตวัตนใน

ขั้นตอนการรับเขา้ทาํงาน เช่น สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชน สาํเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ 

 สอบทานหลกัฐานการบนัทึกเวลาทาํงาน (Time 

attendance) กบัรายงานการจ่ายเงินเดือน 

 สอบทานการกระทบยอดเงินเดือนและจาํนวนคนเขา้-

ออกเปรียบเทียบระหวา่งเดือนปัจจุบนัและเดือนก่อน

หนา้ 

 หวัหนา้งานสุ่มตรวจสอบวา่พนกังานไดม้าปฏิบติังาน

จริง 

 

 การรับพนกังานท่ีมีประวติัการกระทาํความผิดเขา้ทาํงาน  

 

 

 ตรวจสอบประวติัของพนกังานก่อนรับเขา้ทาํงาน 
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ภาคผนวก 6 ตัวอย่างแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลเพ่ือป้องกันและติดตามตรวจสอบความเส่ียงจาก

การดําเนินการตามนโยบายกํากบัดูแลกจิการทีด่ีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. 

1. การประกาศใชน้โยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั รวมถึงแนวปฏิบติัท่ีดีในการต่อตา้นการ

ทุจริตและคอร์รัปชนั 

2. การประกาศใชน้โยบายงดรับของขวญั และส่ือสารใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทราบอยา่งทัว่ถึง 

3. การจดัอบรมและการส่ือสารแก่พนกังานอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั 

4. การประกาศใชข้อ้กาํหนดบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) วา่ดว้ยการร้องเรียนและแจง้เบาะแสการ

ทุจริต (Whistleblowing) 

5. การกาํหนดอาํนาจการอนุมติัและสอบทานเก่ียวกบัการเบิกจ่ายค่าของขวญั การเล้ียงรับรอง 

6. การกาํหนดให้จดัทาํรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นประจาํทุกปีและเม่ือเกิดเหตุการณ์ 

7. การทาํ Due Diligence กบัคู่คา้ 

8. การกาํหนดอาํนาจการอนุมติัและสอบทานเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

9. การประเมินความรู้ความเขา้ใจพนกังาน ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจ 

10. การตรวจสอบกระบวนการทาํงานเพื่อป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชนั 

11. การสับเปล่ียนหมุนเวยีนตาํแหน่งการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีมีความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัอยู่

เสมอ 

12. การจดัทาํแนวทางการปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืสาํหรับผูค้า้ ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of 

Conduct) 

13. ผูบ้ริหาร ปตท. เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั เพื่อให้

การปฏิบติัตามเป็นบรรทดัฐานและค่านิยมในการดาํเนินธุรกิจใหก้บัพนกังานและพนัธมิตรทาง

ธุรกิจ โดยเนน้ย ํ้าวา่ ปตท. จะไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ 

มาตรการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

(1) การควบคุมทัว่ไปในระดบัองคก์ร หรือ Entity-level general control  

(2) การควบคุมภายในท่ีเฉพาะเจาะจงสาํหรับกระบวนการทาํงาน หรือ Specific control ซ่ึงเจา้ของ

กระบวนการตอ้งกาํหนดการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของตนเอง  
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ตวัอยา่งการควบคุมทัว่ไปในระดบัองคก์ร เช่น 

 คู่มือจรรยาบรรณของพนกังาน 

 นโยบายต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชนั 

 No gift policy 

 Supplier’s code of conduct 

 ระบบการแจง้เบาะแสการทุจริต 

ตวัอยา่งการควบคุมภายในท่ีเฉพาะเจาะจงสาํหรับกระบวนการทาํงาน เช่น 

 คู่มือการปฏิบติังาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบติังาน หรือ มาตรฐานการปฏิบติังานของ

กระบวนการ............. 

 แผนผงัแสดงขั้นตอนการทาํงาน (Workflow) ของกระบวนการ................ 

 Checklist สาํหรับงาน................. 

ทั้งน้ี การระบุการควบคุมในรายงานความเส่ียงดา้นทุจริตและคอร์รัปชนั ควรเป็นการควบคุมภายในท่ี

เฉพาะเจาะจงสาํหรับกระบวนการทาํงาน 
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ภาคผนวก 7  หน้าทีค่วามรับผดิชอบของบุคลากร ปตท. 

1. คณะกรรมการ ปตท.  

 กาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลให ้ปตท. มีระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตและ 

คอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภาพทั้งการป้องกนัและการตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารได้

ตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั รวมถึงปลูกฝังจนเป็น

วฒันธรรมองคก์ร  

 ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั และมีบทลงโทษเม่ือไม่ปฏิบติัตาม 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 กาํกบัดูแลการควบคุมภายใน กาํกบัดูแลการจดัทาํรายงานทางการเงิน และกระบวนการอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั รวมทั้งกาํกบัดูแลการปฏิบติัตาม

นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั 

 สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ มาตรการต่อตา้นการทุจริต

และคอร์รัปชนัมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล  

 สอบทานการประเมินความเส่ียงดา้นทุจริตและคอร์รัปชนัท่ีสาํคญัในระดบัองคก์ร และให้

คาํแนะนาํต่อคณะกรรมการ ปตท. เก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีควรมีเพื่อลดความเส่ียงนั้น โดย

ผูบ้ริหารตอ้งนาํคาํแนะนาํไปปฏิบติั    

 รายงานผลการตรวจสอบภายในเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการต่อตา้น

การทุจริตและคอร์รัปชนัของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท. อยา่งสมํ่าเสมอ และให้

คาํแนะนาํขอ้ควรปฏิบติัแก่คณะกรรมการ ปตท. และผูบ้ริหาร 

3. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี  

 วางกรอบแนวทางการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและ    

คอร์รัปชนัของ ปตท. 

 กาํหนดและทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง 

ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั 
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4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

 กาํกบัดูแล และสนบัสนุนใหมี้การดาํเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงดา้นการต่อตา้น 

การทุจริตและคอร์รัปชนั โดยการติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงดา้นการ

ทุจริตและคอร์รัปชนัท่ีสาํคญัในระดบัองคก์รและทบทวนมาตรการต่อตา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชนัให้เพียงพอเหมาะสม   

5. คณะกรรมการจัดการการกาํกบัดูแล การบริหารความเส่ียง และการกาํกบัการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบขององค์กร 

 รับผดิชอบงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

 ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตในหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ (ศปท.) ของ 

ปตท. โดยเป็นผูรั้บผดิชอบดาํเนินงานดา้นการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีสาํนกังาน ป.ป.ช. กาํหนดให้เป็นหนา้ท่ีของ ศปท. 

6. ผู้บริหาร 

 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่พนกังาน (Role Model) 

 ใหค้วามร่วมมือเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชนั 

รวมถึง กาํหนดใหมี้การประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัในระดบั

กระบวนการปฏิบติังาน 

 กาํหนดใหมี้กระบวนการส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั 

และส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

 นาํนโยบายและกรอบการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชนัเพื่อนาํไปถือปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง

ทัว่ทั้งองคก์ร 

 ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย  

 สอดส่อง แจง้เบาะแส หรือร้องเรียน เม่ือพบการกระทาํท่ีอาจส่อถึงการทุจริตและคอร์รัปชนั 

7. พนักงาน 

 ปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชนัอยา่งเคร่งครัด 

 หากพบขอ้สงสัย หรือไม่แน่ใจในการปฏิบติังานของตนวา่สอดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการ

ทุจริตและคอร์รัปชนัของ ปตท. หรือไม่ ใหป้รึกษาผูบ้งัคบับญัชา หรือฝ่ายกาํกบัดูแลและ

ส่งเสริมธรรมภิบาล 

 สอดส่อง แจง้เบาะแส หรือร้องเรียน เม่ือพบการกระทาํท่ีอาจส่อถึงการทุจริตและคอร์รัปชนั 
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อ้างองิ 

คู่มือการบริหารความเส่ียงทัว่องคก์ร 2560 

Association of Certified Fraud Examiner 

The Institute of Internal Auditors 
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