
รายงานความกา้วหนา้ตามแผนปฏบิตักิารกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละ
การตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. (ไตรมาส 2)



Corporate Governance
Reinforcement

Strengthen Anti-Fraud 
and Corruption

Improving
Information Disclosure

Whistleblowing Process 
Enhancement

• ทบทวนคู่มอืการกํากับดูแลกจิการที่ด ี
ม า ต ร ฐ า น ท า ง จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
จรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิ

• เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ
การกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีมาตรฐานทาง
จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนนิ
ธรุกจิ

• การพัฒนาหลักสูตร  CG and Anti-
Fraud E-Learning *

• กจิกรรมสง่เสรมิคา่นยิม และการใหค้วามรู ้
ดา้น CG ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ *

• จัดใหม้ีการบริหารความเสี่ยงดา้นการ
ทุจรติและคอร์รัปชัน สําหรับหน่วยงาน
ตา่ง ๆ

• สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการต่อตา้น
การทจุรติใหก้บับคุลากร ปตท. *

• การสื่อความ เสริมสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจแก่ผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 
และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ เกีย่วกับ
การปฏบิัตงิานดา้นการต่อตา้นการทุจรติ
และคอร์รัปชัน และแนวปฏบิัตทิี่ดีของ 
ปตท. **

• การทบทวนขอ้กําหนดฯ แนวปฏบิัตฯิ 
และกระบวนการรับเรื่องรอ้งเรียนใหม้ี
ประสทิธภิาพ สรา้งความเชือ่มั่นใหก้ับ
ผูม้สีว่นไดเ้สยี

• จัดหลักสตูรอบรมคณะกรรมการสบืสวน
หาขอ้เท็จจรงิ / สอบสวนทางวนัิย

• จัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูดา้นต่าง ๆ เพือ่
แสดงความโปร่งใส และเป็นช่องทาง
ใหผู้ม้ ีส่วนไดเ้สียตรวจสอบขอ้มูลการ
ดําเนนิงานขององคก์ร

• การเปิดเผยขอ้มูลในการตรวจประเมนิ
และยื่นเสนอขอรับรางวัลต่าง ๆ เช่น 
ITA, CGR, รางวัลองค์กรโปร่งใส, CG
ASEAN Scorecard
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2021 CG and Anti-Fraud & Corruption Action Plan

Targetsตัวชีว้ัด : ผลประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของพนักงาน
ดา้น CG and Anti-Fraud & Corruption

เป้าหมาย : ผลประเมนิ > 90.0% (ปี 2563 : 98.53)
ตัวชีว้ัด : ITA Score
เป้าหมาย : ITA Score > 95.00 (ปี 2563 : 91.88)

* ปรับปรงุเพิม่เตมิ ตามขอ้เสนอแนะและผลลัพธจ์ากการประเมนิผลเพือ่ปรับปรงุการ
ดําเนนิงานดา้นการกํากับดแูลกจิการทีด่แีละการตอ่ตา้นการทจุรติในปี 2563
** ปรับปรงุเพิม่เตมิจากขอ้เสนอแนะของสํานักตรวจสอบภายใน จากการสอบทานการตอบ
แบบประเมนิตนเองเกีย่วกับมาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ เพือ่ขอตอ่อายกุารรับรองสมาชกิ
แนวรว่มปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC)

Reinforcement Corporate Governance 
and Anti-fraud and corruption

Third Party Screening Program

Third Party Screening Program

• พัฒนาปรับปรงุกระบวนการกํากับดแูลความโปร่งใสในการทํา
ธรุกรรมกับบคุคลทีส่าม (Third Party) ใหเ้กดิความน่าเชือ่ถอื
และสรา้งความมั่นใจ ในดา้นการทําธุรกรรมกับคู่คา้และผูม้ี
สว่นไดเ้สยีของ ปตท. โดยจะนําไปทดลองใชก้ับหน่วยงาน
พืน้ทีนํ่าร่อง (Pilot Area) เพือ่เป็นการทดสอบประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลของกระบวนการทีพั่ฒนาปรับปรุง และนําไป
เริม่ใช ้(Implement) กับหน่วยงานทีม่คีวามพรอ้ม 

2



ฝ่ายกํากับดแูลและสง่เสรมิธรรมาภบิาล (กธญ.) 3

(Corporate Governance and Anti-Fraud and Corruption)
การกํากบัดแูลกจิการทีด่แีละการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. 
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CG and Anti-Fraud & Corruption Action Plan 2021

Timeline Action Plan 2021

Reinforcement Corporate Governance and Anti-fraud and corruption

Key activities + Milestones 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.

Corporate Governance Reinforcement

ทบทวนคูม่อืการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีมาตรฐานทาง
จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิ 85%

การจัดทํารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ประจําปี ของผูบ้รหิาร และพนักงาน -

Strengthen Anti-Fraud and Corruption

การบรหิารความเสีย่งดา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนั 
สําหรับหน่วยงานตา่ง ๆ -

Whistleblowing Process Enhancement
การปรับปรงุกระบวนการ/ระบบ/ขอ้กําหนดฯ แนว
ปฏบิตัฯิ การรับเรือ่งรอ้งเรยีนของ ปตท. และ Pool
คณะกรรมการสบืสวน/สอบสวน

95%

การกําหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางของกระบวนการ
สบืสวน/สอบสวน 10%

Improving Information Disclosure

แบบ 56-1 one report -

การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ
ดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 70%

สํารวจการกํากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน 
ประจําปี 2564 (CGR 2021) 90%

On Plan Delay

ปรับปรงุรา่งคูม่อื CG และรา่ง
นโยบายฯ ตามขอ้คดิเห็นของ
รสญ. รมญ. มธญ. และผูแ้ทน
พนักงาน เรยีบรอ้ยและเตรยีม
นําเสนอผลตอ่ รสญ. รมญ. 

ในวันที ่30 ม.ีค. 64

Review ขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งเรยีบรอ้ย จัดทําขอ้มลูปี 2564

หารอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
จัดทําแผนปรับปรงุ และ
ลงทะเบยีนผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ภายนอกเขา้สูร่ะบบ ITAS

นําเสนอตอ่ 
GRCMC

แปล, 
ออกแบบ, 
จัดพมิพ์

ประกาศใช ้

ผูบ้รหิารและพนักงานจัดทํารายงาน
ความขัดแยง้ฯ ประจําปี ในระบบใหม่

ทกุหน่วยงานทบทวนความเสีย่งดา้นการทจุรติ
และคอรรั์ปชนั พรอ้มกับ GRC Assessment

นําเสนอ 
Pool ตอ่ 
PTTMC

จัดทําและจัดสง่ขอ้มลู ประกาศผล

OIT IIT&EIT ชีแ้จง OIT
เพิม่เตมิ

ประกาศผล

นําเสนอตอ่ 
PTTMC, 
CGC, BOD

นําเสนอขอ้กําหนด 
และแนวปฏบัิตฯิ ตอ่ 
PTTMC

ประกาศใช ้
หารอื HR สตญ. สกญ. เพือ่
ปรับปรงุขอ้กําหนดฯ แนวปฏบัิตฯิ 
และ Pool คกก. สบืสวน/สอบสวน

หารอื HR สตญ. สกญ. กําหนด
หลักเกณฑ ์จัดทําคูม่อืสบืสวน/สอบสวน

รายงานตอ่ AC จัดอบรม



CG and Anti-Fraud & Corruption Action Plan 2021
Third Party Screening Program

Key activities + Milestones 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.

Third Party Screening Program

กรอบและคูม่อื Third Party Screening 100%

Pilot Project 35%

On Plan Delay

GRCMC, PTTMC อนุมัตกิรอบการดําเนนิงาน และให ้
นําไปทดลองใชใ้น pilot project

นําเสนอขอ้มลูการจัดทํา 
pilot project ตอ่ รสญ. และ 
รมญ.

Kick off Meeting
และ workshop กับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

สรปุผลการดําเนนิงานตอ่ GRCMC, 
PTTMC

Leverage Digital for Integrity
Key activities + Milestones 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.

Enhance Whistleblowing and Conflict of Interest System

Phase 1 ผูร้อ้งเรยีนภายนอกสามารถ track สถานะ
ได ้ 90%

Phase 2 พัฒนาระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน เพือ่เป็นศนูย์
รวมขอ้มลูเรือ่งรอ้งเรยีน -

CG Report System

Phase 1 การปรับปรงุระบบรายงานความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 98%

Phase 2 การปรับปรงุระบบการลงนามรับทราบคูม่อื
CG ระบบการรายงานการซือ้-ขายหลักทรัพย ์ระบบ
การรายงานการรับของขวัญ และพัฒนาระบบการ
รายงานความขดัแยง้กรณีตรวจพบจากระบบ CCMS

70%

On Plan Delay

data migration, 
cleansing data 
จากระบบเกา่ไป
ระบบใหม่

data migration, cleansing data 
จากระบบเกา่ไประบบใหม่

อยูร่ะหวา่งพัฒนาระบบตาม Requirement

Training 
การใชง้าน
ระบบแก ่
admin

Go live

กําหนด requirement 
รว่มกับหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

Go live
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Corporate Governance Reinforcement

ทบทวนนโยบาย ปตท. วา่ดว้ยหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั

คูม่อื CG ของ ปตท. 
ฉบบัปรบัปรงุคร ัง้ที ่4

สมัภาษณ์ความคาดหวงั

คณะกรรมการ CG

ปธบ. รสญ. รมญ.

กรอบการปรบัปรงุ

สํารวจความคดิเห็นจาก
ตวัแทนสายงานตา่ง ๆ ใน ปตท.

Achievement

Key Activities for Next Step
• นํารายละเอยีดการปรับปรงุ เสนอตอ่คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไดแ้ก ่CGC และ PTT BOD ตามลําดบั
• ประกาศใชคู้ม่อื CG ฉบบัปรับปรงุครัง้ที ่5

ในสถานะรฐัวสิาหกจิ
- คูม่อื SE-AM
- หลักการกํากับดแูลกจิการทีด่ใีนรัฐวสิาหกจิ 
พ.ศ.2562
ในสถานะบรษิทัจดทะเบยีน
- CG Code ปี 2560
- หลัก CG ปี 2555
- ประกาศ ก.ล.ต. 
การปฏบิตัติามกฎหมาย
- พ.ร.บ. ป.ป.ช. 2561 และประกาศ ป.ป.ช.
- พ.ร.บ. มาตรฐานทางจรยิธรรม 2562
หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานสากล 
- OECD
- IFC

- Dow Jones

การนําเสนอเพือ่อนมุตั ิ

GRCMC PTTMC คณะกรรมการ
CG

คณะกรรมการ
ปตท.
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Whistleblowing Process Enhancement

• Phase I : Go Live เดอืน ม.ิย.64
• Phase II : เตรยีมกําหนด requirement ร่วมกับหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง

• Data Migration: ตรวจสอบความถกูตอ้งขอ้มลูจากระบบเกา่ 
และนําเขา้ระบบใหม่

• อบรมการใชง้านสําหรับผูด้แูลระบบ (Admin)

Achievement

Key Activities for Next Step

Pool คณะกรรมการสบืสวน/สอบสวน
• GRCMC อนุมัตริายชือ่ผูแ้ทนจาก GRCMC และใหเ้สนอรายชือ่ผูแ้ทนจาก สตญ.

สกญ. และสายงาน ผบญ. ตอ่ PTTMC
• PTTMC อนุมัตริายชือ่กลุม่บคุคลทีจ่ะไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการสบืสวนและ

กรรมการสอบสวน (Pool) เมือ่วนัที ่26 เม.ย. 64
ขอ้กาํหนดฯ และแนวปฏบิตัฯิ
• GRCMC เห็นชอบหลักการแกไ้ข ปรับปรงุ ขอ้กําหนดฯ และแนวปฏบิัตฯิ 
• สายงาน ผธญ. หารอืรว่มกับ สกญ. สตญ. และสายงาน ผบญ. ไดดํ้าเนนิการ

แกไ้ข ปรับปรงุ 
• PTTMC เห็นชอบการปรับปรงุขอ้กําหนดฯและแนวปฏบิัตฯิเมือ่วนัที ่24 พ.ค.64
การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางของกระบวนการสบืสวน/สอบสวน
• สายงาน ผธญ. รว่มกับสายงาน ผบญ. สกญ. และ สตญ. หารอืการจัดทําคูม่อื

หลักเกณฑแ์ละแนวทางของกระบวนการสบืสวน/สอบสวน

Enhance Whistleblowing System

Pool คณะกรรมการสบืสวน/สอบสวน
• แจง้มต ิPTTMC อนุมัตริายชือ่กลุม่บคุคลทีจ่ะไดรั้บการแตง่ตัง้เป็น

กรรมการสบืสวนและกรรมการสอบสวน (Pool) ใหก้ับ สตญ. สกญ. 
คณะกรรมการ GRCMC และสายงาน ผบญ. 

ขอ้กาํหนดฯ และแนวปฏบิตัฯิ
• นําเรยีน ปธบ./กผญ. เพือ่ลงนามขอ้กําหนดฯ ประกาศใช ้
• นําเรยีน รสญ. เพือ่ลงนามแนวปฏบิัตฯิ ประกาศใช ้

การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางของกระบวนการสบืสวน/
สอบสวน
• จัดทําคูม่อืหลักเกณฑแ์ละแนวทางของกระบวนการสบืสวน/สอบสวน

Key Activities for Next StepAchievement
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Improving Information Disclosure

การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปี 2564

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน
Internal Integrity and 

Transparency Assessment (IIT)

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก
External Integrity and 

Transparency Assessment (EIT)

การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ
Open Data Integrity and 

Transparency Assessment (OIT)

บคุลากรในหน่วยงาน ตัง้แตร่ะดับ
ผูบ้รหิาร ผูอํ้านวยการ/หัวหนา้

ขา้ราชการ/พนักงาน ไปจนถงึลกูจา้ง/พนักงาน
จา้ง ทีทํ่างานใหก้ับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลา

ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี
จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 400 ราย

บคุคล นติบิคุคล บรษัิทเอกชน หรอืหน่วยงาน
ของรัฐอืน่ทีม่ารับบรกิารหรอืมาตดิตอ่ตาม

ภารกจิของหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 400 ราย

เปิดเผยขอ้มลูในเว็บไซตข์องหน่วยงาน จํานวน 
43 หัวขอ้

นํา้หนกั 30% นํา้หนกั 30% นํา้หนกั 40%

Key Activities for Next StepAchievement

• IIT: สือ่ความหลักเกณฑก์ารตอบแบบประเมนิใหก้ับผูบ้รหิารระดบั
ผูช้ว่ยฯ ผูจั้ดการฝ่ายฯ และพนักงาน

• EIT: จัดสง่ขอ้มลูรายชือ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกของ ปตท. ให ้
สํานักงาน ป.ป.ช.

• OIT: ปรับปรงุขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยบนเว็บไซตข์อง ปตท. และนําสง่ 
Link ขอ้มลูในระบบของ ป.ป.ช. เรยีบรอ้ยแลว้

• ตดิตามใหผู้บ้รหิารและพนักงาน ปตท. ประเมนิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใส (IIT) ภายใน 31 พ.ค.64



ผลการดาํเนนิงาน CG และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. 
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Third Party Screening Program

นํากรอบฯ ไปทดลองใชใ้นโครงการทีเ่ขา้รว่ม pilot project

โครงการ หนว่ยงานผูใ้ช้ หนว่ยงานจดัหา

Private Equity Fund Legal Advisor พธป. จพ.จบญ.

การปรับปรงุระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตขินาด 28 นิว้ บรเิวณ
แยกขนําไร่

วท.วรต. จบ.บสต.

งานจา้งนติบิคุคลฯ ศกึษาและจัดทํารายงานการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม(EIA) โครงการ LNG Terminal ภาคใต ้

วลว. จฐ.สคว.

จัดจา้งตดิตัง้ระบบ Inject TEG (GSP#3) to Loop 1 
(CWWTP)

วก.วบก. พย.บรก.

ปรับปรงุประสทิธภิาพระบบแสงสวา่งในพืน้ที ่Tank Farm, 
GSP#4

ผ.ฟค.วบ. วบ.ยขก.

งานจา้งเหมาซอ่มบํารงุ มอเตอรไ์ฟฟ้าชนดิกนัระเบดิ 
(Explosion Proof) ณ สถานบีรกิาร NGV ปตท. ทั่วประเทศ

บถ.บกก. จห.บกก.

คูค่า้ทีข่ ึน้ทะเบยีนในชว่งเดอืนพฤษภาคม 2564
(คดัเลอืกรว่มกบั สบท.)

กระบวนการ 
procurement

กระบวนการ 
trading

Key Activities for Next Step

Achievement
• PTTMC เห็นชอบกรอบการดําเนนิงาน Third Party Screening และ

ใหนํ้าไปทดลองใชใ้น pilot project 2 กระบวนการ ไดแ้ก ่
Procurement และ Trading



PTT GRC Team

Strongly Create GRC Understanding & GRC Culture
เพือ่สรา้ง Business Integrity ทีเ่ขม้แข็ง

People



Key activities + Milestones 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.

People
GRC School / Academy / E-learning

• Operational Risk & Internal Control -

• Fraud Investigation Workshop -

• Compliance & Ethics program for 
Executive / Leadership / Orientation 
and Guideline

10%

• Compliance Class room / Podcast 20%

Reinforcement
การเผยแพรข่อ้มลู GRC ผา่นชอ่งทางตา่งๆ 
(PR , Intranet, CG Do&Don’t, CG Tips) 36%

GRC Talk in PTTMC 38%

PTT Group CG Day 2021 
(ปตท.เป็นเจา้ภาพ) 5%

GRC Camp / Forum -

The Voice Project (สารจาก CGC/ผูบ้รหิาร 
รวมทัง้กจิกรรม Trick & Tips / SPIRIT game) 20%

GRC Survey -

Strongly Create GRC Understanding & GRC Culture
On Plan Delay

เตรยีมการจัดจา้ง จัดงาน 8 ก.ย. 64

Kick off Meeting กับ
Flagship กลุม่ ปตท.

19-20 ส.ค. 64

หารอื/สรปุรปูแบบงาน

นําเสนอคกก.CG 
กลุม่ ปตท.

หารอื/สรปุรปูแบบงาน/เตรยีม Content

ทบทวน สรปุขอ้คําถาม ออกแบบสอบถาม
สรปุผล/รายงานผล
ใน GRCMC

17 ม.ีค. 

1, 5 ม.ีค. 16 ก.พ. 

22 ก.พ. 

2 ม.ิย. 64

26 เม.ย. 24 พ.ค. 28 ม.ิย. 23 ส.ค. 27 ก.ย. 26 ต.ค. 22 พ.ย. 

20 เม.ย. 

26 เม.ย. 
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Progress GRC Culture Q2/2021
Podcast “เตรยีมความพรอ้มจดัการประชุม

AGM 2564” (Launch 20 เม.ย. 64)

การเผยแพรข่อ้มลู GRC ผา่นชอ่งทางตา่งๆ 
(PR , Intranet, CG Do & Don’t, CG Tips)

GRC Talk in PTTMC

“การรณรงคแ์ละสง่เสรมิการรอ้งเรยีน
แจง้เบาะแสภายใน ปตท. (whistleblowing)”

โดย กมญ. (26 เม.ย. 64)

“ กรณีศกึษาปลอมลายเซ็น” 
โดย กธญ. (24 พ.ค. 64)
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