
การประเมินความเส่ียงดานทุจริตและคอรรัปชัน 
หรือผลประโยชนทับซอน



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชันของ ปตท.
ประจําป 2562



ที่มา

นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชันของ ปตท. 

กําหนดแนวปฏิบัติให

“ปตท. จัดใหมีมาตรการดาน Governance Risk and

Compliance (GRC) แบบบูรณาการ ท่ีชวยสงเสริมการ

กํากับดูแลดานการตอตานการทุจริตและคอรรับชัน อาทิ 

การประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตและคอรรัปชัน

ในทุกกระบวนการ”

ม ติ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร  ป ต ท . 

คร้ังที่ 9/2562 เห็นชอบใหใช เกณฑการประเมินความ

เสี่ยงดานทุจริตและคอรรัปชัน และ ประกาศใช คูมือ

การบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตและคอรรัปชัน 

ของ ปตท. ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2562



Risk Criteria
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4

Risk Map
หุน้ ปตท. ถกู
ขึน้เครือ่งหมาย 
SP

หุน้ ปตท. ถกู
เทขายโดยนัก
ลงทนุเป็น
จํานวนมาก

ทําใหเ้กดิการ
ตอ่ตา้นอยา่ง
รนุแรงจาก
สาธารณะ

มกีารนําเสนอ
ขา่วแพรห่ลาย
ผา่นสือ่ในและ
ตา่งประเทศ

หุน้ ปตท. ถกู
ขึน้เครือ่งหมาย 
H

ทําใหเ้กดิความ
ไมพ่อใจอยา่ง
มากจาก
สาธารณะ

มกีารนําเสนอ
ขา่วแพรห่ลาย
ผา่นสือ่ใน
ประเทศ

หุน้ ปตท. ถกู
ขึน้เครือ่งหมาย 
NP

ทําใหเ้กดิความ
ไมพ่อใจจาก
สาธารณะ

มโีอกาสเกดิต่ํา
(≤5%)

มโีอกาสเกดิ
ปานกลาง
(>5% ถงึ
≤10%)

มโีอกาสเกดิสงู
(>10% ถงึ
≤20%)

มโีอกาสเกดิสงู
มาก (>5%)

มกีารควบคมุที่
ไดอ้อกแบบไว ้
และมกีารนําไป
ปฏบัิติ

มกีารควบคมุที่
ไดอ้อกแบบไว ้
แตก่ารนําไป
ปฏบัิตยัิงไม่
สมํ่าเสมอ

การควบคมุที่
ไดอ้อกแบบไว ้
ยังไมเ่พยีงพอ
หรอืไม่
เหมาะสม

ไมม่กีารควบคมุ
เลย

Extreme

High

Medium

Zone เหลอืง: Process Owner ตอ้งหมัน่
ประเมนิประสทิธผิลของกจิกรรมควบคมุภายใน

Zone แดง,สม้: Process Owner ตอ้ง เพิม่
การควบคมุภายใน และ/หรอื การนําไปปฏบิตั ิ

ที่มา



ในป 2562 กธญ. กําหนดใหทุกหนวยงานประเมินความเส่ียงดานทุจริตและคอรรัปชัน โดยรวมกับ 

ภสญ. และ กมญ. ใหมีการประเมินในรูปแบบ GRC Assessment

5

การดําเนินงาน



จดัทํารายงาน

 สรปุรายงานผลการประเมนิการ
ควบคมุภายใน และ ขอ้เสนอแนะ
 ระดับฝ่าย
 ระดับผุช้ว่ยฯ
 ระดับรองฯ

ต.ค.-พ.ย.

•

สือ่ความ 

 IC Agent
 ทีป่ระชมุสายงานระดบัผูช้ว่ยฯ

พ.ค. – ม.ิย.

ประชุม
เชงิปฏบิตักิาร

 ภสญ. สอบถาม และยนืยัน
กระบวนการดําเนนิงาน ความ
เสีย่ง และการควบคมุกบั
เจา้ของกระบวนการ

ก.ค. – ส.ค.

ประเมนิความเสีย่งและ
การควบคมุภายใน

 หน่วยงานเจา้ของกระบวนการ
ประเมนิความเสีย่งและการ
ควบคมุภายในดว้ยตนเอง โดย 
ภสญ. ใหค้ําแนะนํา

 ผูบ้รหิารระดบัผุช้ว่ยฯขึน้ไปตอบ
แบบประเมนิในระบบ E-CSA

ก.ย.

To
ol

s

GRC Team

วตัถปุระสงค์
 เพือ่ประเมนิความเสีย่งและการควบคมุในระดบักระบวนการ
 เพือ่จัดทํารายงานการประเมนิความเสีย่งและการควบคมุภายใน

ของหน่วยงาน สายงาน และ ปตท.
 เพือ่รวบรวมฐานขอ้มลูความเสีย่งและการการควบคมุตามแนวทาง

GRC

ศกึษาขอ้มลู
 กระบวนการดําเนนิงานของแตล่ะหน่วยงาน
 กําหนดจดุมุง่เนน้รว่มกับ กมญ. กธญ. งสญ. 
 ระบคุวามเสีย่ง Root Cause และการควบคมุ

Workshop : GRC Assessment

6

การดําเนินงาน
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การประเมินความเสีย่งดานทุจริตและคอรรัปชัน ประจําป 2562

ป 2562 จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตและคอรรัปชัน ผานการประเมินการควบคุมภายในตาม

แนวทาง GRC (GRC Assessment) สําหรับหนวยงานระดับฝายและสวนขึ้นตรง รวม 140 หนวยงาน โดย

กําหนดกระบวนการหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) ที่ทุกหนวยงานตอง

ประเมินตามบทบาทหนาที่ของหนวยงาน โดยกําหนดจุดมุงเนนตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน 6

เร่ือง ไดแก การกระทําการโดยการใชประโยชนจากขอมูลที่ลวงรูมาในลักษณะการใชขอมูลภายใน (Insider 

Trading), การเอ้ือประโยชนแกคูคา ลูกคา, การจัดซื้อพัสดุ สินคา/บริการ ไมเหมาะสม/ไมโปรงใส, การนํา

สินทรัพยของบริษัทไปใชไมเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัท, ที่มาของราคากลางไมเหมาะสม/ไมสามารถ

ตรวจสอบแหลงที่มาได และผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)

ทั้งนี้ พบวาผลคะแนนการควบคุมตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน (Fraud Risk) เทากับ 3.94 

(จากคะแนนเต็ม 4) มีกระบวนที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก 10 กระบวนการ ซ่ึงในภาพรวมคะแนนการ

ควบคุมอยูในระดับที่มีการควบคุมเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามการควบคุมอยางสม่ําเสมอ ไดแก
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การประเมินความเสีย่งดานทุจริตและคอรรัปชัน ประจําป 2562

• ความเสี่ยงระดับ Extreme 5 process

1) การกํากับดูแลกิจการ

2) การขอใบอนุญาตประกอบการ

3) การจัดหา Non-Hydrocarbon

4) การบริหารสัญญา

5) การพัฒนานวัตกรรม วิจัยและพัฒนา

• ความเสี่ยงระดับ High 5 process

1) การกํากับการลงทุน

2) การขายและการใหบริการ/หารายไดจากทรัพยสิน

3) การบริหารโครงการ

4) การบริหารทรัพยากรบุคคล

5) การบัญชี

จากการประเมินความเสี่ยงดานทุจริตและคอรรัปชัน ประจําป 2562 สรุปผลการประเมินไดดังนี้

ระดับความเสี่ยง
จํานวนความเสี่ยง

FRAUD

E (สูงมาก) 5

H (สูง) 99

M (ปานกลาง) 652
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การประเมินความเสีย่งดานทุจริตและคอรรัปชัน ประจําป 2562

ลําดบัที่ ความเสีย่ง

ผลการประเมนิความ
เสีย่ง

กอ่นการ
ควบคมุ

หลงัการ
ควบคมุ

1 กระทําการโดยการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูทีล่ว่งรูม้า 
ในลกัษณะการใชข้อ้มลูภายใน (Insider Trading) E E

2 เกดิผลประโยชนท์บัซอ้น (Conflict of interest) หรอื
ใชตํ้าแหน่งหนา้ทีเ่พือ่ประโยชนแ์กต่นเอง E E

3 การจัดซือ้พัสด ุสนิคา้/บรกิาร ไมเ่หมาะสม/ ไมโ่ปร่งใส 
ทําใหอ้งคก์รเสยีผลประโยชนจ์ากการจัดซือ้จัดจา้ง E E

4
การเอือ้ประโยชนแ์กคู่ค่า้ ลกูคา้ เชน่ การจัดทํา TOR 
ทีเ่อือ้ประโยชนแ์กคู่ค่า้บางราย การใหข้องขวญัหรอื
เลีย้งรับรองลกูคา้ หรอืกจิกรรมทางการตลาดในรูปแบบ
ตา่ง ๆ

E E

5
การใหส้นิบนแกเ่จา้หนา้ทีรั่ฐทัง้ทีดํ่าเนนิการเอง หรอื
ผา่นตวัแทน นายหนา้ หรอืบคุคล ทีส่ามเพือ่เป็น
ตวักลาง
ในการจา่ยสนิบน

E E

6 ทีม่าของราคากลางไมเ่หมาะสม หรอืไมส่ามารถ
ตรวจสอบแหลง่ทีม่าได ้ E H

7 การนําสนิทรัพยข์องบรษัิท ไปใชไ้มเ่ป็นไปตาม
วตัถปุระสงคข์องบรษัิท E H

8
การบรจิาค ใหเ้งนิสนับสนุน หรอืดําเนนิงานดา้น CSR ที่
เป็นการเอือ้ประโยชน์ใหห้น่วยงานหรือบุคคลอืน่ อย่าง
ไมเ่หมาะสม

E M

3.99
ผลการประเมนิ

การควบคมุภายใน
การออกแบบ การปฏบิตัติาม

3.98

รายละเอยีดการควบคมุภายใน

► ผูบ้รหิารย้ําเตอืนและสรา้งความตระหนักถงึความสําคัญ ในเรือ่งดงัตอ่ไปนี้
 การไมก่ระทําการโดยการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูทีล่ว่งรูม้า ในลกัษณะการใช ้

ขอ้มลูภายใน (Insider Trading) รวมถงึแจง้ชอ่งทางในการแจง้เบาะแส 
 ความสาํคญัในการปฏบิตัติามคูม่อืการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีมาตรฐานทาง

จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิ และนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและ
คอรรั์ปชนั 

► กําหนดใหพ้นักงานในหน่วยงานจัดทํา Confidentiality Agreement / กําหนด
รายชือ่พนักงานทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้/ กําหนดสทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มลู / 
กําหนดวธิกีารเก็บการเก็บและการเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั รวมทัง้ กําหนด
มาตรการหรอืการแกไ้ขในกรณีทีพ่บการกระทําทีข่ดัตอ่กฎระเบยีบอยา่งทนัที

► ผูบ้รหิารตกัเตอืนและดําเนนิการลงโทษผ่านกระบวนการของการบรหิารทรัพยากร
บคุคลเมือ่พนักงานกระทําความผดิ 

► ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิาน ศกึษา เขา้อบรมและรับฟังสือ่ความเกีย่วกบัการกระทํา
การโดยการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูทีล่ว่งรูม้า ในลกัษณะการใชข้อ้มลูภายใน 
(Insider Trading) ซึง่ขดัตอ่ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535

► จัดตัง้คณะกรรมการจัดหาตามระเบยีบของ ปตท. และตดิตามการดําเนนิการของ
คณะกรรมการดงักลา่วอยา่งใกลช้ดิ รวมถงึสอบทานการมผีลประโยชนท์บัซอ้น
ของคณะกรรมการจัดหากอ่นการอนุมัติ

► ผูบ้รหิาร/ผูม้อํีานาจสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลู เชน่ ราคากลาง การจัดซือ้
จัดจา้ง การเบกิ/ขอใชส้นิทรัพยข์องบรษัิท การใหข้องขวญัหรอืเลีย้งรับรองลกูคา้ 
หรอืกจิกรรมทางการตลาด ทกุครัง้ กอ่นพจิารณาอนุมัติ

► ตดิตามและสอบทานผลการยนืยันและการเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของพนักงานในหน่วยงาน และกําหนดมาตรการหรอืการแกไ้ขในกรณีทีพ่บ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งทนัที



เปดเผยขอมูลความโปรงใสของบุคคลากร



ในป 2562 จัดใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทุกระดับจัดทํารายงานความขัดแยง

ทางผลประโยชน โดยในสวนของผูบริหารและ

พนักงานจัดทําแบบอิเล็กทรอนิกสผานระบบ

PTT Intranet ในชวงตนป ซึ่งสรุปผล ไมพบ

รายการขัดแยงที่มีสาระสําคัญ

การจัดทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชนประจําป 2562



สรุปการรายงานความตองการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยบรษิัทในกลุม ปตท. ลวงหนา 

และการรายงานการรับของขวัญ ทรัพยสนิ หรือผลประโยชนอ่ืนใด ป 2562

จากการจัดใหมีระบบรายงานความตองการซ้ือ-ขายหลักทรัพยบริษัทในกลุม ปตท. ลวงหนา โดยหากผูบริหารหรือ

พนักงาน ตองการซื้อ-ขายหลักทรัพยจะตองรายงานในระบบกอนลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการ ในป 2562 มีการรายงาน

การซ้ือขายหลักทรัพยลวงหนาของผูเก่ียวของกับขอมูลภายในทั้งสิ้น 2 รายการ

และระบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด โดยเมื่อรับของขวัญที่ไมสามารถสงคืนได ผูรับ

จะตองทําการรายงานในระบบใหผูบังคับบัญชารับทราบ จากนั้นจึงสงมอบเพ่ือนําไปบริจาคเปนสาธารณกุศลตอไป

เปดเผยขอมูลความโปรงใสของบุคคลากร
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