
รายงานความกา้วหนา้ตามแผนปฏบิตักิารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
และการตอ่ตา้นการทจุรติของ ปตท. 
(ไตรมาส 1)
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2022 CG and Anti-Fraud & Corruption Action Plan
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Strengthen Anti-Fraud and Corruption

Information DisclosureWhistleblowing 
Process Enhancement

Corporate Governance
Reinforcement

• ทบทวนคู่มือการกํากับดูแลกจิการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิ

• สือ่ความและเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการกํากับดแูลกจิการ
ทีด่ ีมาตรฐานทางจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนนิธุรกจิ ฉบับ
ปรับปรงุครัง้ที ่5

• การพัฒนาหลักสูตร CG and Anti-Fraud E-Learning และการสื่อ
ความใหผู้บ้รหิารและพนักงานเขา้รว่มอบรม *

• การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับ CG ใหก้ับบุคลากร ปตท. ผ่าน
ชอ่งทางตา่ง ๆ *

• จัดใหม้ีการบริหารความเสี่ยงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน สําหรับ
หน่วยงานตา่ง ๆ

• สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติใหก้ับบุคลากร 
ปตท. *

• การสื่อความ เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายนอก และหน่วยงานภายนอกอืน่ ๆ เกีย่วกับการปฏบิัตงิานดา้นการ
ตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนั และแนวปฏบิัตทิีด่ขีอง ปตท. **

• การทบทวนขอ้กําหนดฯ วา่ดว้ยการรอ้งเรยีน
และแจง้เบาะแสการทุจริตฯ แนวปฏิบัต ิฯ 
และกระบวนการรับเรือ่งรอ้งเรยีน *

• ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลการบรหิารจัดการ
เรือ่งรอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ

• จัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลดา้นตา่ง ๆ เพือ่แสดง
ความโปร่งใส และเป็นช่องทางใหผู้ม้ ีส่วนได ้
เสยีตรวจสอบขอ้มลูการดําเนนิงานขององคก์ร

• การเปิดเผยขอ้มูลในการตรวจประเมนิและยื่น
เสนอขอรับรางวลัตา่ง ๆ เชน่ ITA, CGR, รางวัล
องคก์รโปรง่ใส เป็นตน้

* ปรับปรงุเพิม่เตมิ ตามขอ้เสนอแนะและผลลัพธจ์ากการประเมนิผลเพือ่ปรับปรงุการดําเนนิงานดา้นการกํากับดแูลกจิการทีด่แีละการตอ่ตา้นการทจุรติในปี 2564
** ปรับปรงุเพิม่เตมิจากขอ้เสนอแนะของสํานักตรวจสอบภายใน จากการสอบทานการตอบแบบประเมนิตนเองเกีย่วกับมาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ เพือ่ขอตอ่อายกุารรับรองสมาชกิแนวรว่มปฏบัิตขิอง
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC)

Targets ตวัชีว้ดั : ผลประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของพนกังาน ดา้น CG and Anti-Fraud & Corruption
เป้าหมาย : ผลประเมนิ > 90.00% (ปี 2563 : 96.72%)
ตวัชีว้ดั : ITA Score
เป้าหมาย : ITA Score > 95.00 (ปี 2564 : 94.26)

Strengthen 3rd Party 
Screening Mechanism

• พัฒนาระบบฐานขอ้มูลสําหรับตรวจสอบความ
โปร่งใสของบุคคลที่สามเพื่อเป็นศูนยก์ลางใน
การสบืคน้ขอ้มลู

• รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
เพือ่ขยายขอบเขตการตรวจสอบความโปร่งใสฯ 
ใหค้รอบคลมุในทกุกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง

Budget 9.35 MMB



CG and Anti-Fraud and Corruption

Key activities + Milestones Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Corporate Governance Reinforcement

การลงนามรับทราบคูม่อื CG 40%

รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชนป์ระจําปี -

Strengthen Anti-Fraud and Corruption

การบรหิารความเสีย่งดา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนั สําหรับ
หน่วยงานตา่ง ๆ 5%

Whistleblowing Process Enhancement

การปรับปรงุกระบวนการ ขอ้กําหนดฯ แนวปฏบิัตฯิ การรับ
เรือ่งรอ้งเรยีนของ ปตท. และทบทวนรายชือ่ Pool
กรรมการสบืสวน/สอบสวน

25%

Information Disclosure

การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 30%

สํารวจการกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี
2565 (CGR 2022) -

Strengthen 3rd Party Screening

กระบวนการรับฟังความคดิเห็น 10%

การพัฒนาระบบฐานขอ้มลู 10%

GRCMC, PTTMC,
CGC, PTTBOD

กําหนดจุดมุง่เนน้

หารอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
จัดทําแผนปรับปรงุ

Go Live Phase1 Phase2 - การประเมนิความเสีย่งผา่นระบบกําหนด Requirement 
ประสานงานหน่วยงานเพือ่เชือ่มตอ่ขอ้มลู

จัดเตรยีมขอ้มลูทีเ่กยีวขอ้ง

OIT IIT&EIT ประกาศผล

สือ่ความการ
ประเมนิความเสีย่ง

สรปุผล

ทบทวนรายชือ่ 
Pool

GRCMC  PTTMC
(24 Feb)

ปรับปรงุกระบวนการ ขอ้กําหนดฯ แนวปฏบัิตฯิ 
การรับเรือ่งรอ้งเรยีนของ ปตท.

GRCMC PTTMC
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Budget Report : N/A



Corporate Governance and Anti-fraud & corruption

Achievement

Key Activities for Next Step

• สง่มอบคูม่อื CG ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงาน ลงนามรับทราบและถอืปฏบิัต ิ

• ตดิตามใหผู้บ้รหิารและพนักงานลงนามรับทราบ
คูม่อื CG ใหค้รบถว้น 100%

Objective : กํากบัดแูลให ้ปตท. มกีารดําเนนิงานบนหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีและการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนั ผา่นการกําหนดนโยบาย คูม่อื 
และแนวปฏบิตัทิีด่ ีพรอ้มถา่ยทอดและสือ่ความใหก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และนําไปใชใ้นการปฏบิตังิาน

• สือ่ความรายละเอยีดการปรับปรงุคูม่อื CG ใหผู้บ้รหิาร
และพนักงานทราบผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ ไดแ้ก ่PR 
ภายใน, Townhall หรอืทีป่ระชมุสายงาน

• จัดทํา CG E-learning ใหผู้บ้รหิารและพนักงาน ปตท. 
ศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง เพือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจ
ในการดําเนนิงานตามหลัก CG

• สือ่ความการประกาศใชน้โยบายตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนัของกลุม่ ปตท.
• ประชาสมัพันธแ์ละตดิตามใหผู้บ้รหิารและพนักงานเรยีนรูเ้รือ่ง CG ผา่น CG E-learning
• จัดใหผู้บ้รหิารและพนักงานจัดทํารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชนป์ระจําปี

Achievement

Key Activities for Next Step

• ประสานงาน สกญ. สตญ. สายงาน ผบญ. และกรรมการ GRCMC พจิารณาทบทวน
รายชือ่ผูแ้ทนทีจ่ะไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการสบืสวนและกรรมการสอบสวน (Pool)

• เสนอการทบทวนรายชือ่ Pool ตอ่ทีป่ระชมุ GRCMC ใหค้วามเห็นชอบ และ PTTMC 
พจิารณาอนุมัติ

การทบทวนรายชือ่กลุม่บคุคลทีจ่ะไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการสบืสวน
และกรรมการสอบสวน (Pool)
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Strengthen 3rd Party Screening Mechanism

Achievement Key Activities for Next Step

• จัดเตรยีมขอ้มลูเพือ่รับฟังความคดิเห็นจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
• สมัภาษณ์ สตญ., HR เพือ่รับทราบประเด็นตําแหน่งทีอ่าจมคีวาม

เสีย่งดา้นความโปรง่ใส

• เขา้รับฟังความคิดเห็นในกระบวนการที่เกี่ยวขอ้งกับ ผูค้า้ ลูกคา้ 
business partner และพนักงาน

• สรุปขอ้มูลเพื่อจัดทําหลักเกณฑ์การระบุตําแหน่งที่มีความเสีย่งดา้น
ความโปรง่ใส

Objective : เพือ่พัฒนากระบวนการตรวจสอบและกํากบัดแูลความโปร่งใสในการทําธรุกรรมกบับคุคลทีส่ามของ ปตท. (Third Party 
Screening) ใหเ้ป็นไปอยา่งโปรง่ใส ไมม่ผีลกระทบในทางลบตอ่ธรุกจิ รวมถงึชือ่เสยีงและภาพลักษณ์ของ ปตท. 

ขัน้ตอนการตรวจสอบความโปรง่ใสภาพรวม
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การระบตํุาแหน่งทีม่คีวามเสีย่งดา้นความโปรง่ใส
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