
ผลการดาํเนนิงานตามแผนการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละ
การตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. ปี 2561



ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรท์ี ่3

มุง่ม ัน่เสรมิสรา้งความ
แข็งแกรง่ขององคก์ร เพือ่

ยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรู ้
การทจุรติ (CPI) 
ของประเทศไทย

พฒันาระบบการกาํกบัดแูล
กจิการทีด่แีละการตอ่ตา้น

การทจุรติเชงิรกุ

แข็งแกรง่จากภายใน 
เพือ่สรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การ

ทจุรติ

• การประเมนิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสในการดาํเนนิงาน
ของหนว่ยงานภาครฐั ITA

• การทบทวนนโยบาย ปตท. วา่
ดว้ยหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ
ทีด่ ีการตอ่ตา้นทจุรติ และคูม่อื 
CG

• ศกึษาความเพยีงพอของระบบ
การป้องกนัการทจุรติในองคก์ร
ทีม่ใีนปจัจบุนั เชน่ ระบบ 
Compliance Assurance 
Program, Anti-Corruption 
Due Diligence เป็นตน้

• กจิกรรมสง่เสรมิคา่นยิมรว่มกบั
คณะทํางาน I-Integrity and 
Ethics

• การใหค้วามรูเ้ร ือ่ง CG ผา่น
ชอ่งทางตา่ง ๆ อาท ิ
 ปฐมนเิทศพนกังานใหม ่
 บทความในคอลมัน ์CG See 

Through
 สือ่ความผา่น Intranet

แผนงานดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. ปี 2561



ผลการดาํเนนิงานตามแผน พ.ศ. 2561
มุง่ม ัน่เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ขององคก์ร 

เพือ่ยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (CPI) ของประเทศไทย

การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั (ITA)

สาํนกังาน ป.ป.ช.

บรษิทั ทรสิ คอรป์อเรช ัน่ 
จํากดั

สาํนกังาน
คณะกรรมการ

นโยบายรฐัวสิาหกจิ

แบง่วธิปีระเมนิออกเป็น 3 สว่น 

1) แบบสํารวจโดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ ์(EBIT) 
ปตท. ไดดํ้าเนนิการจัดสง่ขอ้มลูภายเมือ่วนัที ่29 มถินุายน 2561

2) แบบสํารวจความคดิเห็นเจา้หนา้ทีภ่ายในหนว่ยงาน (IIT)
เก็บขอ้มลูโดยบรษัิท ทรสิ คอรป์อเรชัน่ จํากดั ผา่น 2 ชอ่งทาง 
1.Online ชว่งเดอืนเมษายน 
2.การสํารวจขอ้มลูที ่ปตท. เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2561

3) แบบสํารวจความคดิเห็นผูร้บับรกิาร/ผูม้สีว่นไดเ้สยี (EIT)
บรษัิท ทรสิ คอรป์อเรชัน่ จํากดั ไดทํ้าการสํารวจเมือ่เดอืนพฤษภาคม 2561

ปี 2561 ปตท. ไดร้บัผลประเมนิ 91.16 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ซึง่อยูใ่นเกณฑม์คีณุธรรมและความโปรง่ใสฯ ในระดับ สงูมาก

อยูร่ะหวา่งการรอผลวเิคราะหก์ารประเมนิในดา้นตา่ง ๆ จากสํานักงาน ป.ป.ช.



มุง่ม ัน่เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ขององคก์ร 
เพือ่ยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (CPI) ของประเทศไทย

CAC Recertification

คณะกรรมการ CAC พจิารณาผลเมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 2561 มมีตใิห ้ปตท. ผา่นการขอ
ตอ่อายกุารรบัรองแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้
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Certified Date Expire Date
17 May 2018 17 May 2021



ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรท์ี ่3

มุง่ม ัน่เสรมิสรา้งความ
แข็งแกรง่ขององคก์ร เพือ่

ยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรู ้
การทจุรติ (CPI) 
ของประเทศไทย

พฒันาระบบการกาํกบัดแูล
กจิการทีด่แีละการตอ่ตา้น

การทจุรติเชงิรกุ

แข็งแกรง่จากภายใน 
เพือ่สรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การ

ทจุรติ

• การประเมนิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสในการดาํเนนิงาน
ของหนว่ยงานภาครฐั ITA

• การทบทวนนโยบาย ปตท. วา่
ดว้ยหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ
ทีด่ ีการตอ่ตา้นทจุรติ และคูม่อื 
CG

• ศกึษาความเพยีงพอของระบบ
การป้องกนัการทจุรติในองคก์ร
ทีม่ใีนปจัจบุนั เชน่ ระบบ 
Compliance Assurance 
Program, Anti-Corruption 
Due Diligence เป็นตน้

• กจิกรรมสง่เสรมิคา่นยิมรว่มกบั
คณะทํางาน I-Integrity and 
Ethics

• การใหค้วามรูเ้ร ือ่ง CG ผา่น
ชอ่งทางตา่ง ๆ อาท ิ
 ปฐมนเิทศพนกังานใหม ่
 บทความในคอลมัน ์CG See 

Through
 สือ่ความผา่น Intranet

แผนงานดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. ปี 2561



การวเิคราะหร์ายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยใชร้ะบบ CCMS

พฒันาระบบการกาํกบัดแุลกจิการทีด่แีละตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัเชงิรกุ

ในเดอืนมกราคม 2561 ระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS)
ตรวจจับรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดทั้ง้ส ิน้ 513 รายการ ดงันี้

ประเภทรายการทีต่รวจพบ จํานวนรายการทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ (รายการ) ผลการตรวจสอบ

พนักงานมนีามสกลุตรงกบัผูค้า้ 502 พบรายการทีม่คีวามขัดแยง้ 
17 รายการ

พนักงานมทีีอ่ยูต่รงกับผูค้า้ 2 พบรายการทีม่คีวามขัดแยง้
2 รายการ

พนักงานมเีลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีตรงกับผูค้า้ 9 ไมพ่บรายการทีม่คีวามขัดแยง้

พนักงานมเีลขทีบ่ัญชตีรงกบัผูค้า้ ไมพ่บ -

พนักงานทีต่รวจพบรายการทีม่คีวามขดัแยง้ จะตอ้งรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นระบบ
เพือ่ใหผู้บ้งัคบับญัชารับทราบ โดยไมม่รีายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งมนัียสําคญั



พฒันาระบบการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละการตอ่ตา้นการทจุรติเชงิรกุ
หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนั (Corruption Risk Management)

หลักสตูรสําหรับพนักงานทกุระดบัโดยมพีนักงานเขา้รว่มประมาณจํานวน 200 คน โดยหลักสตูรนีจ้ัดขึน้
ในวนัที ่22 พฤษภาคม 2561 และวนัที ่28 พฤศจกิายน 2561 เพือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจถงึความเสีย่งใน
กระบวนการปฏบิตังิานของพนักงานและควรมมีาตรการควบคมุภายใน ทีจ่ะชว่ยป้องกนัการคอรร์ปัชนัอยา่ง
เพยีงพอ

ผลการประเมนิความรูค้วามเขา้ใจหลงัเรยีนเฉลีย่รอ้ยละ 89.68

มกีารยกตวัอยา่งการปฏบิตังิานทีม่คีวามเสีย่ง
และไดร้บัความสนใจซกัถามจากผูร้ว่มการอบรมเป็นอยา่งดี



ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรท์ี ่3
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การทจุรติเชงิรกุ

แข็งแกรง่จากภายใน 
เพือ่สรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การ

ทจุรติ

• การประเมนิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสในการดาํเนนิงาน
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• การทบทวนนโยบาย ปตท. วา่
ดว้ยหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ
ทีด่ ีการตอ่ตา้นทจุรติ และคูม่อื 
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• ศกึษาความเพยีงพอของระบบ
การป้องกนัการทจุรติในองคก์ร
ทีม่ใีนปจัจบุนั เชน่ ระบบ 
Compliance Assurance 
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Due Diligence เป็นตน้

• กจิกรรมสง่เสรมิคา่นยิมรว่มกบั
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Ethics

• การใหค้วามรูเ้ร ือ่ง CG ผา่น
ชอ่งทางตา่ง ๆ อาท ิ
 ปฐมนเิทศพนกังานใหม ่
 บทความในคอลมัน ์CG See 

Through
 สือ่ความผา่น Intranet

แผนงานดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. ปี 2561



กจิกรรมสง่เสรมิคา่นยิมรว่มกบัคณะทาํงาน I-Integrity and Ethics

แข็งแกรง่จากภายใน เพือ่สรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ

วนัทีแ่ละสถานที ่วันองัคารที ่25 กนัยายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ หอ้งประชมุใหญช่ัน้ 2 สํานักงานใหญ ่ปตท.

ผูเ้ขา้รว่มงาน สมาชกิชมรม PTT Integrity power 
และพนักงานกลุม่ ปตท.

รปูแบบงาน การแสดงนทิรรศการ และการเสวนา

การเสวนา ปาฐกถาพเิศษ หวัขอ้ ทศิทางและนโยบาย GRC โดย 
ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.กติตพิงษ์ กติยารักษ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ปตท.
การเสวนาหวัขอ้ “GRC Driving for Sustainability” 
โดย รบญ. รมญ. และคณุวนิจิ ศลิามงคล 
CEO กลุม่บรษัิท เคพเีอ็มจปีระเทศไทย

PTT Integrity Forum 2018



นโยบาย“งดรบัของขวญั (No Gift Policy)” ในทกุเทศกาล 

แข็งแกรง่จากภายใน เพือ่สรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ

ในงาน PTT Group Big Cleaning Day 2018

• มลูนธิกิระจกเงา
• มลูนธิบิา้นนกขมิน้ 
• มลูนธิพิระดาบส



การใหค้วามรูเ้ร ือ่ง CG ในการปฐมนเิทศพนกังานใหม่

แข็งแกรง่จากภายใน เพือ่สรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ

เลน่เกมตอบคาํถามผา่นโปรแกรม Kahoot!

ปี 2561 ไดจ้ัดการใหค้วามรูเ้รือ่ง การกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง ปตท. แกพ่นักงานใหม่ รวม
ทัง้หมด 3 รุน่ จํานวนกวา่ 200 คน โดยสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และความสนุกสนานผา่นการตอบคําถาม
ดว้ยโปรแกรม Kahoot!  



กจิกรรม CG Camp ปี 5: CG Camp in the Park

แข็งแกรง่จากภายใน เพือ่สรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ



การเผยแพรข่อ้มลู CG ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ

แข็งแกรง่จากภายใน เพือ่สรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ

คอลมัน ์Integrity ในวารสาร
สําหรบัพนกังาน PTT SPIRIT

CG Tips!, และเกม CG
ผา่นระบบ Intranet

CG Channel ใน 
PTT Workplace



ยทุธศาสตรท์ี ่4 ยทุธศาสตรท์ี ่5 ยทุธศาสตรท์ี ่6

แผข่ยายสูภ่ายนอก 
สรา้งเครอืขา่ยความโปรง่ใส 

เพือ่สงัคมไทย
ทีเ่ขม้แข็ง

เปิดเผยขอ้มลู
ความโปรง่ใสของบคุลากร

สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ในการตดิตาม ตรวจสอบ 
การกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี
การทจุรติคอรร์ปัชนั และ

ประพฤตมิชิอบ

แผนงานดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. ปี 2561

• การจดักจิกรรม PTT Group CG Day 
รว่มกบับรษิทัในกลุม่ ปตท. 

• การสง่เสรมิการประกาศเจตนารมณ์
โครงการแนวรว่มปฏบิตัภิาคเอกชนไทย
ในการตอ่ตา้นทจุรติ (CAC) แกคู่ค่า้

• การจดัทําจดหมายขา่วผูถ้อืหุน้สามญั
รายไตรมาส (PTT Bizway)

• การเผยแพรค่วามรูด้า้นการกํากบัดูแล
กจิการทีด่ขีอง ปตท. แกผู่เ้ย ีย่มชม 
ปตท. และบุคคลภายนอก

• การเขา้รว่มกบัเครอืขา่ยภายนอกเพือ่
ยกระดบัการกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละ
การตอ่ตา้นการทจุรติ

• การรายงานความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์

• การรายงานการซือ้-ขาย
หลกัทรพัยบ์รษิทัในกลุม่ ปตท.
ลว่งหนา้และการรายงานการรบั
ของขวญั ทรพัยส์นิ หรอื
ผลประโยชนอ์ืน่ใด

• สนบัสนนุระบบการแจง้เบาะแส
และการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน 
เพือ่สรา้งเสรมิศกัยภาพและ
การมสีว่นรว่มในการแกไ้ข
ปญัหาทจุรติ   คอรร์ปัชนัใหก้บั
ผูม้สีว่นไดเ้สยี
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แผข่ยายสูภ่ายนอก สรา้งเครอืขา่ยความโปรง่ใสเพือ่สงัคมไทยเขม้แข็ง

กจิกรรม PTT Group CG Day 2018



การผลกัดนับรษิทัในกลุม่ ปตท. ผา่น PTT Way of Conduct

แผข่ยายสูภ่ายนอก สรา้งเครอืขา่ยความโปรง่ใสเพือ่สงัคมไทยเขม้แข็ง

สือ่ความแนวทางการกาํกบัดแูลตามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั และการประกาศใชคู้ม่อื
การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี(คูม่อื CG) ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

16
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แผข่ยายสูภ่ายนอก สรา้งเครอืขา่ยความโปรง่ใสเพือ่สงัคมไทยเขม้แข็ง

สง่เสรมิคูค่า้ ปตท. เขา้รว่มโครงการ CAC

• งานสมัมนาคูค่า้ โรงแยกกา๊ซธรรมชาตขินอม
• งานสมัมนาคูค่า้ สายงานผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญว่ศิวกรรมและบรหิารโครงการ 
(ผคว.)



จดหมายขา่วผูถ้อืหุน้สามญัไตรมาส (PTT Bizway)

แผข่ยายสูภ่ายนอก สรา้งเครอืขา่ยความโปรง่ใสเพือ่สงัคมไทยเขม้แข็ง
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จดัทําในรปูแบบ 2 ภาษาสง่ทาง
ไปรษณียใ์หแ้ก ่ผูถ้อืหุน้สามญัไดร้บัทราบ
ขอ้มลูสําคญั ไดแ้ก ่วสิยัทศัน ์พนัธกจิ ฯลฯ

ปี 2561 ไดสํ้ารวจทศันคตขิองผูถ้อืหุน้ตอ่ ปตท. โดยไดร้บัความเห็นวา่ 
ปตท. มกีารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี เฉลีย่รอ้ยละ 83.62

คะแนนความพงึพอใจตอ่จดหมายขา่วฯ เฉลีย่รอ้ยละ 80.11



กลุม่ ปตท. รว่มแสดงพลงัในงานวนัตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัสากล (ประเทศไทย)

แผข่ยายสูภ่ายนอก สรา้งเครอืขา่ยความโปรง่ใสเพือ่สงัคมไทยเขม้แข็ง
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ยทุธศาสตรท์ี ่4 ยทุธศาสตรท์ี ่5 ยทุธศาสตรท์ี ่6

แผข่ยายสูภ่ายนอก 
สรา้งเครอืขา่ยความโปรง่ใส 

เพือ่สงัคมไทย
ทีเ่ขม้แข็ง

เปิดเผยขอ้มลู
ความโปรง่ใสของบคุลากร

สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ในการตดิตาม ตรวจสอบ 
การกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี
การทจุรติคอรร์ปัชนั และ

ประพฤตมิชิอบ

แผนงานดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. ปี 2561

• การจดักจิกรรม PTT Group CG Day 
รว่มกบับรษิทัในกลุม่ ปตท. 

• การสง่เสรมิการประกาศเจตนารมณ์
โครงการแนวรว่มปฏบิตัภิาคเอกชนไทย
ในการตอ่ตา้นทจุรติ (CAC) แกคู่ค่า้

• การจดัทําจดหมายขา่วผูถ้อืหุน้สามญั
รายไตรมาส (PTT Bizway)

• การเผยแพรค่วามรูด้า้นการกํากบัดูแล
กจิการทีด่ขีอง ปตท. แกผู่เ้ย ีย่มชม 
ปตท. และบุคคลภายนอก

• การเขา้รว่มกบัเครอืขา่ยภายนอกเพือ่
ยกระดบัการกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละ
การตอ่ตา้นการทจุรติ

• การรายงานความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์

• การรายงานการซือ้-ขาย
หลกัทรพัยบ์รษิทัในกลุม่ ปตท.
ลว่งหนา้และการรายงานการรบั
ของขวญั ทรพัยส์นิ หรอื
ผลประโยชนอ์ืน่ใด

• สนบัสนนุระบบการแจง้เบาะแส
และการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน 
เพือ่สรา้งเสรมิศกัยภาพและ
การมสีว่นรว่มในการแกไ้ข
ปญัหาทจุรติ   คอรร์ปัชนัใหก้บั
ผูม้สีว่นไดเ้สยี



การรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

เปิดเผยขอ้มลูความโปรง่ใสของบคุลากร

21

ขณะนี ้อยูร่ะหวา่งการเปิดใหผู้บ้รหิารและพนักงานรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชนป์ระจําปี 
ผา่นระบบรายงานความขดัแยง้ โดยคาดวา่จะรายงานครบถว้นในเดอืนเมษายน 2561



เปิดเผยขอ้มลูความโปรง่ใสของบคุลากร

การจดัทาํรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชนป์ระจาํปี 2561

ในปี 2561 จดัใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานทกุระดบัจดัทาํรายงานความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์โดยในสว่นของผูบ้รหิารและ
พนกังานจดัทาํแบบอเิล็กทรอนกิสผ์า่นระบบ
PTT Intranet ในชว่งตน้ปี ซึง่สรปุผลไมพ่บ
รายการขดัแยง้ทีม่สีาระสาํคญั



เปิดเผยขอ้มลูความโปรง่ใสของบคุลากร

สรปุการรายงานความตอ้งการซือ้-ขายหลกัทรพัยบ์รษิทัในกลุม่ ปตท. ลว่งหนา้ 
และการรายงานการรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชนอ์ืน่ใด ปี 2561

จากการจดัใหม้รีะบบรายงานความตอ้งการซือ้-ขายหลกัทรพัยบ์รษิทัในกลุม่ ปตท. 
ลว่งหนา้ โดยหากผูบ้รหิารหรอืพนกังาน ตอ้งการซือ้-ขายหลกัทรพัยจ์ะตอ้งรายงานในระบบ
ก่อนล่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 วนัทําการ และระบบรายงานการรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอื
ผลประโยชนอ์ืน่ใด โดยเมือ่รบัของขวญัทีไ่มส่ามารถสง่คนืได ้ผูร้บัจะตอ้งทําการรายงานใน
ระบบใหผู้บ้งัคบับญัชารบัทราบ จากน ัน้จงึสง่มอบที ่กธญ. เพือ่นําไปบรจิาคเป็น สาธารณ
กศุลตอ่ไป

ในปี 2561 มกีารรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยล์่วงหนา้ของผูเ้กีย่วขอ้งกบัขอ้มูล
ภายในท ัง้ส ิน้ 11 รายการ



ยทุธศาสตรท์ี ่4 ยทุธศาสตรท์ี ่5 ยทุธศาสตรท์ี ่6

แผข่ยายสูภ่ายนอก 
สรา้งเครอืขา่ยความโปรง่ใส 

เพือ่สงัคมไทย
ทีเ่ขม้แข็ง

เปิดเผยขอ้มลู
ความโปรง่ใสของบคุลากร

สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ในการตดิตาม ตรวจสอบ 
การกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี
การทจุรติคอรร์ปัชนั และ

ประพฤตมิชิอบ

แผนงานดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. ปี 2561

• การจดักจิกรรม PTT Group CG Day 
รว่มกบับรษิทัในกลุม่ ปตท. 

• การสง่เสรมิการประกาศเจตนารมณ์
โครงการแนวรว่มปฏบิตัภิาคเอกชนไทย
ในการตอ่ตา้นทจุรติ (CAC) แกคู่ค่า้

• การจดัทําจดหมายขา่วผูถ้อืหุน้สามญั
รายไตรมาส (PTT Bizway)

• การเผยแพรค่วามรูด้า้นการกํากบัดูแล
กจิการทีด่ขีอง ปตท. แกผู่เ้ย ีย่มชม 
ปตท. และบุคคลภายนอก

• การเขา้รว่มกบัเครอืขา่ยภายนอกเพือ่
ยกระดบัการกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละ
การตอ่ตา้นการทจุรติ

• การรายงานความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์

• การรายงานการซือ้-ขาย
หลกัทรพัยบ์รษิทัในกลุม่ ปตท.
ลว่งหนา้และการรายงานการรบั
ของขวญั ทรพัยส์นิ หรอื
ผลประโยชนอ์ืน่ใด

• สนบัสนนุระบบการแจง้เบาะแส
และการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน 
เพือ่สรา้งเสรมิศกัยภาพและ
การมสีว่นรว่มในการแกไ้ข
ปญัหาทจุรติคอรร์ปัชนัใหก้บั   
ผูม้สีว่นไดเ้สยี



สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการตดิตาม ตรวจสอบ
การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีการทจุรติคอรร์ปัชนั และประพฤตมิชิอบ

PTT Whistleblowing Channels
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