
รายงานความกา้วหนา้การดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
และการตอ่ตา้นการทจุรติ ปี 2563 (ไตรมาส 2)
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แผน CG และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. ปี 2563

OUTPUTS/OUTCOMES

• ทบทวนคู่มือการกํากับดูแล
กิจกา รที่ดี  ม าตรฐานทาง
จรยิธรรม และจรรยาบรรณใน
การดําเนนิธรุกจิ

• ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ง า น แ ล ะ
กระบวนการการรายงานความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• กจิกรรมส่งเสริมค่านิยม และ
การใหค้วามรู ด้ า้น CG ผ่าน
ชอ่งทางตา่งๆ

• จัดใหม้ีการบรหิารความเสี่ยง
ดา้นการทุจรติและคอร์รัปชัน 
สําหรับหน่วยงานตา่ง ๆ

• ขอต่ออายุการรับรองสมาชกิ
แนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต
(CAC) และสง่เสรมิใหคู้ค่า้เขา้
รว่มโครงการ

• ส ร ้า ง ค ว า ม รู ้ค ว า ม เ ข ้า ใ จ
เกีย่วกับการต่อตา้นการทจุรติ
ใหก้บับคุลากร ปตท.

• เผยแพร่ความรูแ้ละเขา้ร่วมกับ
เครอืขา่ยภายนอก

• พัฒนาระบบรับเรื่องรอ้งเรียน 
เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้ับผูม้ี
ส่วนไดเ้สีย โดยมีการรักษา
ความลับ เชือ่ถอืได ้และทันต่อ
เวลา

• จัดหลักสตูรอบรมคณะกรรมการ
สื บ ส ว น ห า ข ้อ เ ท็ จ จ ริ ง  / 
สอบสวนทางวนัิย

• กจิกรรมส่งเสรมิใหพ้นักงานไม่
นิ่งเฉยเมื่อพบเห็นการกระทํา
ผดิ (Speak-out Culture) 

• จัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลดา้น
ต่าง ๆ เพือ่แสดงความโปร่งใส
และเป็นช่องทางใหผู้ม้ ีส่วนได ้
เ สี ย ต ร ว จ ส อ บ ข ้อ มู ล ก า ร
ดําเนนิงานขององคก์ร

• การเปิดเผยขอ้มูลในการตรวจ
ประ เมินและยื่น เสนอขอรับ
รางวัลต่าง ๆ เช่น ITA, CGR, 
รางวั ลองค์ก รโปร่ ง ใส , CG
ASEAN Scorecard

Deepening Corporate
Governance Culture

Strengthen 
Anti-Fraud Practices

Improving 
Information Disclosure

Enhance
Whistleblowing Process

• Think before you act (คดิกอ่นทํา)
• Understand Key Risk (เขา้ใจความเสีย่ง)
• Do the right thing     (รูแ้ละทําในสิง่ทีถ่กูตอ้ง)
• Dare to fight fraud    (ไมท่นตอ่การทจุรติ และไมย่อมใหเ้กดิการทจุรติ)

Behavior from Inner
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ผลการดาํเนนิงาน CG และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. 
TASK progress ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

Deepening Corporate Governance Culture

ทบทวนนโยบาย ปตท. วา่ดว้ยหลักการกํากับดแูล
กจิการทีด่ ีการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนั 20%

การจัดทํารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ประจําปี ของผูบ้รหิาร และพนักงาน 100%

Strengthen Anti-Fraud Practice

ขอตอ่อายกุารรับรองสมาชกิแนวรว่มปฏบัิตขิอง
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC) 10%

Enhance Whistleblowing Process

การปรับปรงุกระบวนการ/ระบบ/ระเบยีบ ขอ้
กําหนดฯ การรับเรือ่งรอ้งเรยีนของ ปตท. 30%

Improving Information Disclosure

Annual Report, แบบ 56-1, Sustainability 
Report -

การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ
ดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 70%

สํารวจการกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน
ประจําปี 2563 (CGR 2020) 100%

ร่างคูม่อื CG ฉบบั
ปรับปรุงครัง้ที่ 5

ศกึษาขอ้มลู/กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
หารอืร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ สาํนักงาน ป.ป.ช. นําเสนอการปรับปรุง

แกค่ณะกรรมการที่
เกีย่วขอ้ง

สง่ขอ้มลู
ให ้CAC

นําเสนอ
คณะกรรมการ
ทีเ่กีย่วขอ้ง

จัดทํา/
รวบรวม
ขอ้มลู

หารอืการปรับปรุงร่วมกบั HR, สกญ., สตญ. Go Live 
การปรับปรงุ 
Front-end

Kick-off 
การปรับปรุง

ระบบ

ป.ป.ช. 
ประกาศผล

ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายในและ
ภายนอกจัดทําแบบประเมนิ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก 

PTTMC

ปรับปรุงการเปิดเผย
ขอ้มลูบนเว็บไซต ์ปตท.



Deepening Corporate Governance Culture

ผลการดาํเนนิงาน

กาํหนดใหบ้คุลากรจดัทาํรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชนป์ระจําปี 2563

ดาํเนนิการรายงานแลว้
ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนค์รบถว้น
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ผลการดาํเนนิงาน CG และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. 

Deepening Corporate Governance Culture

การวเิคราะหร์ายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยใชร้ะบบ CCMS

ระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS) ตรวจจับรายการทีอ่าจมี
ความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นกระบวนการจัดซือ้-จา่ยเงนิ (Procure-to-Pay) โดยมรีายละเอยีดดังนี้

• รายการทีต่รวจพบในเดอืน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ทัง้หมด 278 รายการ

• รายการทีต่รวจพบในเดอืน มกราคม – มนีาคม 2563 ทัง้หมด 204 รายการ

จากการตรวจสอบไมพ่บ
รายการขดัแยง้ทีม่สีาระสําคญั



Deepening Corporate Governance Culture

ผลการดาํเนนิงาน

การผลกัดนัใหบ้รษิทัในกลุม่ ดาํเนนิงานตาม PTT Group Way of Conduct

มกีารสือ่สารแนวทางการดําเนนิการตาม นโยบายการกํากบัดแูลกจิการทีด่แีละการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนั 
ใหแ้กบ่รษัิทในกลุม่ ปตท. โดยมุง่เนน้ใหบ้รษัิทในกลุม่ ปตท. จัดทําแบบประเมนิตนเอง Apply & Explain เพือ่นํา
แนวทางบรหิารจัดการแบบกลุม่ ไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัรูปแบบของบรษัิท และสอดคลอ้งกบั ปตท.

6



Strengthen Anti-Fraud Practices

ผลการดาํเนนิงาน

สรปุผลการประเมนิความเสีย่งดา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัประจําปี 2562

7

ปี 2562 จัดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งดา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนั ผา่นการประเมนิการควบคมุภายในตาม
กระบวนการ GRC Assessment โดยกําหนดจดุมุง่เนน้ตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนั 6 เรือ่ง
พบวา่ Fraud Risk สว่นใหญม่รีะดับความเสีย่งปานกลาง ซึง่เป็นระดับตํา่สดุตาม Risk Criteria ของ ปตท. ที่
จะตอ้งหมั่นประเมนิประสทิธผิลของกจิกรรมควบคมุภายในอยูเ่สมอ

3.93

Design Compliance

3.95

G  Fraud Risk มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้
(Risk Appetite) ตํา่ และมกีระบวนการทีม่รีะดับ
ความเสีย่งสงูและสงูมากทัง้ส ิน้ 10 กระบวนการ 
ซึง่ในภาพรวมคะแนนการควบคุมภายในอยู่ใน
ระดับที่มีการควบคุมเพียงพอเหมาะสม และมี
การปฏบิัตติามสมํา่เสมอ

• ความเสีย่งระดบั Extreme
5 process
• การกํากับดแูลกจิการ
• การขอใบอนุญาตประกอบการ
• การจัดหา Non-Hydrocarbon
• การบรหิารสญัญา
• การพัฒนานวตักรรม 

วจัิยและพัฒนา

• ความเสีย่งระดบั High
5 process
• การกํากับการลงทนุ
• การขายและการใหบ้รกิาร/

หารายไดจ้ากทรัพยส์นิ
• การบรหิารโครงการ
• การบรหิารทรัพยากรบคุคล
• การบัญชี



Certified Date : 
3 ต.ค. 2557

Re-Certification I : 
17 พ.ค. 2561

Strengthen Anti-Fraud Practices

ผลการดาํเนนิงาน

การขอตอ่อายกุารรบัรองสมาชกิ
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC) 

*บรษิทัทีผ่า่นรบัการรบัรอง 
จะตอ้งยืน่ขอตอ่อายกุาร
รบัรองทกุ ๆ 3 ปี
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TASK ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

CAC ประกาศ Checklist version ใหม่

วเิคราะห ์Gap

นําเสนอแผนตอ่ทีป่ระชมุ GRCMC/PTTMC
เพือ่ขอรับการสนับสนุน
รวบรวมขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จัดทําแบบ
ประเมนิ Draft 1 และนําสง่ สตญ. เพือ่สอบทาน
ทบทวนแกไ้ขตามขอ้คดิเห็น สตญ. และนําสง่ 
สตญ. เพือ่สอบทาน
นําเสนอขอ้มลูตอ่ GRCMC, PTTMC, CGC, AC, 
PTTBOD เพือ่พจิารณา
นําสง่ขอ้มลูตอ่คณะกรรมการ CAC
(ภายใน 31 ธ.ค. 2563)

• 5 ม.ิย. 63 : Kick-off แนวทางการดาํเนนิงานการขอตอ่อายกุารรบัรองสมาชกิ CAC รว่มกบั สตญ.
• 22 ม.ิย. 63 : นําเสนอแผนการดําเนนิงานตอ่ PTTMC เพือ่ขอรบัการสนบัสนุน ซึง่ PTTMC รบัทราบและ

ขอใหห้นว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งสนบัสนนุ



ผธญ. รว่มกบัสายงาน ผบญ., กมญ. และ สตญ. อยูร่ะหวา่งการหารอืแนวทางการพฒันาระบบรบัเร ือ่งรอ้งเรยีน 
กระบวนการสบืสวน/สอบสวน ของ ปตท. เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล สรา้งความม ัน่ใจใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
โดยมกีารรกัษาความลบั เชือ่ถอืได ้และทนัตอ่เวลา รวมถงึทบทวนขอ้กําหนดทีเ่ก ีย่วขอ้งและ Pool ของ
คณะกรรมการสบืสวนหาขอ้เท็จจรงิและคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยั

Enhance Whistleblowing Process

การพฒันาปรบัปรงุระบบรบัเรือ่งรอ้งเรยีน

ผลการดาํเนนิงาน
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การเปิดเผยขอ้มลูดา้นตา่ง ๆ เพือ่แสดงความโปรง่ใสและเป็นชอ่งทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีตรวจสอบการดาํเนนิงานขององคก์ร

Improving Information Disclosure

การเปิดเผยขอ้มลูดา้นตา่ง ๆ

ผลการดาํเนนิงาน

การเปิดเผยขอ้มลูตามหลกัเกณฑ์
การประเมนิ ITA
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11

Improving Information Disclosure
การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปี 2563

ผลการดาํเนนิงาน

การดาํเนนิการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วเิคราะหป์ระเด็นปรับปรงุจาก ITA 2562 และรับฟังการชีแ้จงหลักเกณฑปี์ 2563 จาก ป.ป.ช.

นําเสนอผลการประเมนิ ITA 2562 และแผนการดําเนนิงานปี 2563 ตอ่คณะกรรมการ
ประสานงานทําความเขา้ใจกับ ป.ป.ช. และหน่วยงานต่าง ๆ ใน ปตท. เพือ่ปรับปรุงประเด็นจากการ
ประเมนิปี 2562
สือ่ความสรา้งความรูค้วามเขา้ใจกบัผูบ้รหิารและพนักงาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก
รายงานผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงตามประเด็นจากการประเมนิต่อคณะกรรมการที่
เกีย่วขอ้ง
ลงทะเบยีนและนําเขา้ขอ้มูลจํานวนผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายใน (สําหรับการประเมนิ IIT) และ
ขอ้มลูผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (สําหรับการประเมนิ EIT)
ดําเนนิการจัดสง่ URL การประเมนิ ITA ใหผู้บ้รหิาร พนักงาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก

ดําเนนิการปรับปรงุขอ้มลูทีเ่ปิดเผยบนเว็บไซตใ์หเ้ป็นปัจจบุนั

ดําเนนิการตอบแบบสํารวจ OIT ในระบบ ITAS

ป.ป.ช. ตรวจใหค้ะแนน การประมวลผลคะแนน และขอ้เสนอแนะ

ประกาศผล

IIT : เตรยีมการสง่ URL ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทําการประเมนิ
EIT : บรษิทัผูร้บัจา้งจะดาํเนนิการเก็บขอ้มลูแบบสํารวจในเดอืน ก.ค
OIT: ปรงุปรงุขอ้มลูเพือ่เปิดเผยบน www.pttplc.com เรยีบรอ้ย

เตรยีมการสง่แบบสํารวจ OIT ในระบบ ITAS ใหสํ้านกังาน ป.ป.ช.

http://www.pttplc.com/


การเผยแพรใ่หค้วามรูแ้กบ่คุลากร ปตท. และบรษิทัในกลุม่

The Navigator Project 

กรรมการ ปตท. และผูบ้รหิารระดบัสงู ส ือ่สารไปยงัพนกังาน ปตท. เพือ่ใหผู้บ้รหิารระดบัสงูมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิ
บรรยากาศวฒันธรรมองคก์รดา้น GRC และเนน้ยํา้ใหพ้นกังานรบัทราบแนวทางจากผูบ้รหิารระสงูอยา่งสมํา่เสมอ 



การเผยแพรใ่หค้วามรูแ้กบ่คุลากร ปตท. และบรษิทัในกลุม่

On Boarding Compliance Program

e-learning หลกัสูตร พ.ร.บ. ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
พ.ศ. 2562 ซึง่ดําเนนิการจดัทําเรยีบรอ้ยแลว้อยูร่ะหวา่งการสง่มอบงานและ
ทดสอบกอ่นนําข ึน้ระบบจรงิ โดยคาดวา่จะสามารถเปิดใหพ้นกังานเขา้เรยีน
ไดภ้ายในไตรมาส 3 ของปี 2563

Compliance Policy 

ค ลิป วีด ีโ อ สื่อ ค ว า ม  Compliance Policy จํ า น ว น  6  เ ร ื่อ ง  โ ด ย
ประชาสมัพนัธส์ลบักบัคลปิวดิโีอ The Navigator Project
ปจัจบุนัไดป้ระชาสมัพนัธไ์ปแลว้ 3 เร ือ่ง 
(1) PTT Compliance Policy 
(2) มนษุยน์นิจา 
(3) มนษุยโ์ปรง่ใส



การเผยแพรใ่หค้วามรูแ้กบ่คุลากร ปตท. และบรษิทัในกลุม่

การเผยแพรข่อ้มลู GRC ผา่นชอ่งทางตา่งๆ

CG Tips CG Do & Don’t

CG Intranet Page CG Channel @PTT Workplace
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