
รายงานความกา้วหนา้การดาํเนนิงาน
ตามแผนปฏบิตักิารกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีและการตอ่ตา้นการทจุรติ พ.ศ. 2562 

(ไตรมาส 2/2562)



แผนงานที ่1 แผนงานที ่2 แผนงานที ่3

Establish 
Anti-Fraud Mechanism

Enhance 
Information Disclosure

Redesign 
Whistleblowing Process

• ประกาศใชน้โยบายตอ่ตา้นการ
ทจุรติและคอรร์ปัชนัและคูม่อื
การบรหิารความเสีย่งดา้นการ
ทจุรติและคอรร์ปัชนัของ ปตท.

• ประกาศใชแ้นวทางการสอบ
ทานคูค่า้เพือ่ลดความเสีย่งที่
อาจเกดิจากการคอรร์ปัชนั

• สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการตอ่ตา้นการทจุรติ
ใหก้บับคุลากร ปตท.

• จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูดา้น
ตา่ง ๆ เพือ่แสดงความโปรง่ใส 
และเป็นชอ่งทางใหผู้ม้สีว่นได้
เสยีตรวจสอบขอ้มลูการ
ดาํเนนิงานขององคก์ร

• การเปิดเผยขอ้มลูในการตรวจ
ประเมนิและยืน่เสนอขอรบั
รางวลัตา่ง ๆ

• ปรบัปรงุหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน
และแจง้เบาะแสการทจุรติ 
(Whistleblowing) ทีช่ดัเจน
และโปรง่ใส

• กาํหนดมาตรการคุม้ครองและ
ใหค้วามเป็นธรรมแกผู่ ้
รอ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วามรว่มมอื
ในการใหข้อ้มลูเบาะแสที่
เก ีย่วขอ้ง

• สือ่สารชอ่งทางรบัเร ือ่ง
รอ้งเรยีนใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี
รบัทราบ

แผน CG และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. ปี 2562



1. Establish Anti-Fraud Mechanism
ทบทวนระเบยีบ ปตท. วา่ดว้ยหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
และนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของ ปตท. และกลุม่ ปตท.

ปี 2546 จัดทํา
คูม่อื CG

ปี 2544 ปตท. 
แปลงสภาพเป็น
บรษัิท ปตท. 
จํากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการ 
ปตท. ออก
ระเบยีบวา่ดว้ยการ
กํากบัดแูลกจิการ
ทีด่ขีอง ปตท.

ปี 2547 แตง่ตัง้
คณะกรรมการการกํากบั
ดแูลกจิการ
ทีด่ขีอง ปตท. และ
คณะทํางานการกํากบั
ดแูลกจิการ
ทีด่ขีอง ปตท.

ปี 2548 ปรับปรงุ
คูม่อื CG ครัง้ที ่1

ปี 2556 ปรับปรงุคูม่อื 
CG ครัง้ที ่3 /มสีถานะ
เป็นประมวลจรยิธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ

ปี 2552 ปรับปรงุ
คูม่อื CG ครัง้ที่ 2

ปี 2549 แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
กํากบัดแูลกจิการ
ทีด่กีลุม่ ปตท.

ปี 2560 ปรับปรงุ
คูม่อื CG ครัง้ที่ 4 / 
แตง่ตัง้คณะกรรมการ
จัดการการกํากบัดแูล
กจิการทีด่ขีอง ปตท. 
(CGMC)

ปี 2559 ปตท.
ประกาศใชน้โยบาย
งดรับของขวัญ

ปี 2558 บรษัิทในกลุม่
ปตท. ประกาศใชน้โยบาย
ตอ่ตา้นคอรรั์ปชนั         
ทกุบรษัิทตาม PTT Way 
of Conduct

ปี 2557 ประกาศ
ใชน้โยบายตอ่ตา้น คอร์
รัปชนัของ ปตท. และ
กลุม่ ปตท.

ปี 2561 แตง่ตัง้
คณะกรรมการจัดการการ
กํากบัดแูล การบรหิาร
ความเสีย่ง และการกํากบั
การปฏบิตัติามกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบองคก์ร 
(GRCMC)

ปี 2562 ปรับปรงุ
ระเบยีบ วา่ดว้ย
หลักการกํากับดแูล
กจิการทีด่แีละนโยบาย
ตอ่ตา้นการทจุรติและ
คอรรั์ปชนัของ ปตท.



1. Establish Anti-Fraud Mechanism

สรปุผลการประเมนิความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนัประจําปี 2561

4

จากการประเมนิในปี 2561 พบความเสีย่งคอรร์ปัชนัจากการประเมนิความเสีย่ง
ในกระบวนการทาํงานตา่ง ๆ ท ัง้หมด 186 กระบวนการ ดงันี้

• งานจัดซือ้จัดจา้ง 84 ความเสีย่ง
• งานตดิตอ่ภาครัฐ/บคุคลภายนอก 41 ความเสีย่ง
• งานประชมุ/การรับรูข้อ้มลู 19 ความเสีย่ง
• งานบรจิาค/สนับสนุน/CSR 13 ความเสีย่ง
• การดําเนนิงานระหวา่งหน่วยงานในองคก์ร 10 ความเสีย่ง
• งานขายและการตลาด 9 ความเสีย่ง
• นําเขา้-สง่ออก 3 ความเสีย่ง
• งานสรรหาบคุลากร 1 ความเสีย่ง
• งานอืน่ ๆ 17 ความเสีย่ง

รวม 197 ความเสีย่ง

ปี 2557
ประกาศใชน้โยบาย

ตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของ 
ปตท. และกลุม่ ปตท.

ปี 2560
ประกาศใชคู้ม่อืการ

บรหิารความเสีย่งดา้น
การคอรร์ปัชนั

กาํหนดใหท้กุหนว่ยงาน
ทําการประเมนิความ

เสีย่งดา้นคอรร์ปัชนัเป็น
ประจําทกุปี



1. Establish Anti-Fraud Mechanism

สรปุผลการประเมนิความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนัประจําปี 2561
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หนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกาํหนด             
มาตรการควบคมุในการดาํเนนิงาน 
และวางแผนการควบคมุเพิม่เตมิ 

เพือ่ลดโอกาสเกดิความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนั
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1. Establish Anti-Fraud Mechanism

จดัทาํแผนแมบ่ทและแผนปฏบิตักิารสง่เสรมิคณุธรรมของ ปตท.

พอเพยีง
เป็นศาสตรพ์ระราชาและเป็นคณุธรรม
ฐานรากทีจ่ะนําไปสูค่ณุธรรมอืน่ ๆ

วนิยั
เพือ่เสรมิสรา้งการประพฤตปิฏบิตัติน
ของคนไทยใหม้คีวามเขม้แข็ง เคารพ
กตกิาการอยูร่ว่มกนั

สจุรติ
เพือ่แกว้กิฤตกิารทจุรติทีต่น้ทาง

จติอาสา
เพือ่ใหค้นไทยใสใ่จสงัคมและอยู่
รว่มกนัอยา่งปรองดอง

สภาพคณุ
งามความดี

เกดิในจติใจ
คน

แสดง
ออกเป็นการ

ประพฤติ
ปฏบิตั ิ

เกดิ
ประโยชนส์ขุ

แกส่งัคม

หลกัเกณฑ์ หลกัคณุธรรมแหง่ชาติ เป้าหมาย

คณะกรรมการสง่เสรมิ
คณุธรรมแหง่ชาต ิ
กรมการศาสนา

จดัทําแผนแมบ่ทสง่เสรมิ
คณุธรรมแหง่ชาติ

ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2559-2564)

หนว่ยงานภาครฐัจดัทํา
แผนงานภายในองคก์ร

ในทศิทางเดยีวกนั
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1. Establish Anti-Fraud Mechanism

สือ่ความสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิ ีด่ดีา้นการ
กาํกบัดแูละกจิการทีด่แีละตอ่ตา้นการทจุรติใหก้บับคุลากร ปตท.

CG Do & Don’t GRC Lesson Learned



คอลมัน ์GRC ในวารสาร SPIRIT รายไตรมาส
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1. Establish Anti-Fraud Mechanism

สือ่ความสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิ ีด่ดีา้นการ
กาํกบัดแูละกจิการทีด่แีละตอ่ตา้นการทจุรติใหก้บับคุลากร ปตท.
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1. Establish Anti-Fraud Mechanism
เขา้รว่มสือ่ความสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิ ีด่ดีา้น
การกาํกบัดแูละกจิการทีด่แีละตอ่ตา้นการทจุรติใน Session ตา่ง ๆ 

Chansin Camp Town Hall สายงานตา่งๆ
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1. Establish Anti-Fraud Mechanism
การจดัอบรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจดา้นหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

และการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัแกพ่นกังานใหม ่รุน่ที ่1

PTT Orientation รุน่ที ่1 วนัที ่27 พ.ค. 2562
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1. Establish Anti-Fraud Mechanism

กาํหนดใหบ้คุลากรจดัทาํรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ประจําปี 2562 ภายในเดอืนมนีาคม



12

1. Establish Anti-Fraud Mechanism

บรรยายและแลกเปลีย่นความคดิเห็นในหวัขอ้การกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละ
การตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. ใหค้ณะผูเ้ย ีย่มชมจากหนว่ยงานภายนอก
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1. Establish Anti-Fraud Mechanism

บรรยายและแลกเปลีย่นความคดิเห็นในหวัขอ้การกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละ
การตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. ใหค้ณะผูเ้ย ีย่มชมจากหนว่ยงานภายนอก

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากดั (มหาชน)ธนาคารแหง่ประเทศไทย
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1. Establish Anti-Fraud Mechanism

การบรรยายและแลกเปลีย่นความคดิเห็นในงานสมัมนา
จรรยาบรรณธุรกจิสูก่ารเตบิโตอยา่งย ัง่ยนื 
ภายใตโ้ครงการจรรยาบรรณสญัจร 4 ภาค

หวัขอ้เสวนา ธุรกจิทีม่จีรรยาบรรณกบัการเตบิโตทีย่ ัง่ยนื



วธิกีารประเมนิ ITA ปี 25622. Enhance Information Disclosure
จดัเตรยีมขอ้มลูเพือ่เปิดเผยบนหนา้เว็บไซต ์www.pttplc.com

ตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนนิงาน (ITA) 
ประจําปี 2562

http://www.pttplc.com/
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สือ่ความการดาํเนนิงานของ ปตท. กบัคูค่า้ผา่นทาง E-mail

วธิกีารประเมนิ ITA ปี 25622. Enhance Information Disclosure



17

3. Redesign Whistleblowing Process
ปรบัปรงุกระบวนการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน และแจง้เบาะแส
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3. Redesign Whistleblowing Process

สือ่สารชอ่งทางรบัเรือ่งรอ้งเรยีนใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีรบัทราบ
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