
การประเมินความเส่ียงดานทุจริตและคอรรัปชัน 
หรือผลประโยชนทับซอน



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชันของ ปตท.
ประจําป 2564



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 44/2564 เห็นชอบใหใช เกณฑการประเมิน

ความเสี่ยงดานทุจริตและคอรรัปชัน และ ประกาศใช 

คู มือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตและ       

คอรรัปชัน ของ ปตท. ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564



ที่มา
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1 ตํา่ 2 ปานกลาง 4 สงูมาก3 สงู

ระดบัโอกาสเกดิ (Likelihood)

ระดบัความเสีย่งปานกลาง: Process owner (เจา้ของงาน) ตอ้งตดิตามและประเมนิประสทิธผิลของกจิกรรมการควบคมุภายในเป็นประจํา

ระดบัความเสีย่งสงู: Process owner (เจา้ของงาน) ตอ้งกําหนดกจิกรรมการควบคมุเพิม่เตมิ และ/หรอื กํากบัดแูล และเนน้ย้ําใหนํ้าการควบคมุภายในที
กําหนดไวไ้ปปฏบิตัอิย่างเคร่งครัดระดบัความเสีย่งสงูมาก:

Medium

High

Extreme

- ใชเ้กณฑก์ารประเมนิความเสีย่งระดบัองคก์ร 
โดยกลุ่มธุ รกิจ /สายงานสนับสนุน และหน่วย
ปฏบิตังิาน สามารถใชเ้กณฑก์ารวัดระดบัความรนุแรง
ของความเสีย่งระดับสายงานที่เพิม่เตมิจากเกณฑ์
ระดบัองคก์รได ้โดยเลอืกหัวขอ้เกณฑว์ัดระดับความ
รนุแรงตามตารางขา้งตน้

- ใชเ้กณฑก์ารประเมนิโอกาสเกดิ (Likelihood) 
ระดบัองคก์ร 

เกณฑก์ารประเมนิความเสีย่งดา้น
ทจุรติและคอรร์ปัชนั
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การดําเนินงาน

ในป 2564 กธญ. กําหนดใหทุกหนวยงานประเมินความเส่ียงดานทุจริตและคอรรัปชัน โดยรวมกับ 

ภสญ. และ กมญ. ใหมีการประเมินในรูปแบบ GRC Assessment เชนเดียวกับป 2563



GRC Assessment

6

การดําเนินงาน

• เพ่ือจัดใหมีการประเมินการควบคุมภายในระดับ

กระบวนการอยางนอยปละ 1 ครั้ง และนําสง

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ให

กระทรวงเจาสังกัดและผูกํากับดูแล ตาม พ.ร.บ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

พ.ศ. 2561 ม.79 

• บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

ปตท. ท้ังหมด ตองมีมาตรการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสมเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําความผิด

สําหรับการใหสินบนเจาหนาท่ีรัฐ เจาหนาท่ีรัฐ

ตางประเทศ และเจาหนาท่ีขององคกรระหวาง

ประเทศ ตามพ .ร .บ. วาดวยการปองกันและ

ปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2561 ม.176

• เพ่ือสรางความมั่นใจวาการควบคุมภายในของ 

ปตท. มีความเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

มีความสอดคลองกับมาตรฐานสากล และกฎหมาย 

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติและขอกําหนดตาง ๆ และ

เปนไปตามแนวทาง GRC ของ ปตท. 
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การประเมินความเสีย่งดานทุจริตและคอรรัปชัน ประจําป 2564

ป 2564 จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตและคอรรัปชัน ผานการประเมินการควบคุมภายในตาม

แนวทาง GRC (GRC Assessment) สําหรับหนวยงานระดับฝายและสวนข้ึนตรง รวม 144 หนวยงาน โดย

เร่ิมจากการกําหนดกระบวนการระดับฝายหรือสวนขึ้นตรง แบงเปน กระบวนการหลัก (Core Process) ตาม

บทบาทหนาที่ของหนวยงาน และกระบวนการสนับสนุน (Support) ที่ทุกหนวยงานตองประเมิน 

ทั้งนี้ พบวาผลคะแนนการควบคุมตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน (Fraud Risk) เทากับ 3.99 

(จากคะแนนเต็ม 4) มีกระบวนที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก 3 กระบวนการ ไดแก การกํากับดูแลกิจการ การ

จัดหา Non-Hydrocarbon และการบัญชี ซึ่งในภาพรวมคะแนนการควบคุมอยูในระดับท่ีมีการควบคุม

เพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ 
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การประเมินความเสีย่งดานทุจริตและคอรรัปชัน ประจําป 2564

• ความเสี่ยงระดับ Extreme 3 process

1) การกํากับดูแลกิจการ

2) การจัดหา Non-Hydrocarbon

3) การบัญชี

• ความเสี่ยงระดับ High 10 process

1) การกํากับดูแลกิจการ

2) การขอใบอนุญาตประกอบการ

3) การขายและการใหบริการ/หารายไดจากทรัพยสิน

4) การจัดหา Non-Hydrocarbon

5) การบริหารโครงการ

6) การบริหารงานกิจการเพื่อสังคม

7) การบริหารงานทั่วไป

8) การบริหารทรัพยากรบุคคล

9) การบัญชี

10) การพัฒนาธุรกิจ

จากการประเมินความเสี่ยงดานทุจริตและคอรรัปชัน ประจําป 2564 สรุปผลการประเมินไดดังนี้

ระดับความเสี่ยง
จํานวนความเสี่ยง

FRAUD

E (สูงมาก) 337

H (สูง) 462

M (ปานกลาง) 211
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การประเมินความเสีย่งดานทุจริตและคอรรัปชัน ประจําป 2564

ลําดบัที่ ความเสีย่ง

ผลการประเมนิความ
เสีย่ง

กอ่นการ
ควบคมุ

หลงัการ
ควบคมุ

1 กระทําการโดยการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูทีล่ว่งรูม้า 
ในลกัษณะการใชข้อ้มลูภายใน (Insider Trading) E E

2

การดําเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ไมถ่กูตอ้งตาม พ.ร.บ. การจัดซือ้จัดจา้ง
และการบรหิารพัสดภุาครัฐ 
ตวัอยา่งเชน่
- หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกคูค่า้ไม่ชดัเจนหรอืกําหนดหลักเกณฑ์
โดยเอือ้ประโยชนใ์หคู้ค่า้รายใดรายหนึง่
- ทีม่าของราคากลางไมเ่หมาะสม ซึง่ทําใหอ้งคก์รเสยีผลประโยชน์
จากการจัดซือ้จัดจา้ง และอาจเป็นชอ่งทางในการทจุรติได ้

E E

3
การใหส้นิบนแกเ่จา้หนา้ทีรั่ฐ ทัง้ทีดํ่าเนนิการเอง/ผา่นตวัแทน/
นายหนา้/บคุคลทีส่าม เพือ่เป็นตวักลางในการจา่ยสนิบน เพือ่ให ้
ดําเนนิการ หรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ที ่เพือ่ผลประโยชนท์ีไ่ม่
เหมาะสม

E E

4
การใหข้องขวญั การเลีย้งรับรองลกูคา้ หรอืกจิกรรมทางการตลาดใน
รูปแบบตา่ง ๆ เพือ่ใหล้กูคา้เอือ้ประโยชน ์ในการดําเนนิธรุกจิแก ่
ปตท. อยา่งไมเ่หมาะสม

E E

5
การตกแตง่ขอ้มลู ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและไมใ่ชท่างการเงนิ เชน่ 
ตวัเลขในงบการเงนิ ยอดขาย เอกสารเบกิจา่ย แสดงขอ้มลูผลการ
ดําเนนิงาน หรอืเปิดเผยขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง ไมค่รบถว้น หรอืบดิเบอืน
ขอ้มลูจากขอ้เท็จจรงิ

E E

6 การบรจิาค ใหเ้งนิสนับสนุน หรอืดําเนนิงานดา้น CSR ทีเ่ป็นการเอือ้
ประโยชนใ์หห้น่วยงานหรอืบคุคลอืน่ อยา่งไมเ่หมาะสม E E

7
การเอือ้ประโยชนแ์กคู่ค่า้ ลกูคา้ เชน่ การจัดทํา TOR 
ทีเ่อือ้ประโยชนแ์กคู่ค่า้บางราย การใหข้องขวญัหรอืเลีย้งรับรองลกูคา้ 
หรอืกจิกรรมทางการตลาดในรูปแบบตา่ง ๆ

E H

8 การนําสนิทรัพยข์องบรษัิท ไปใชไ้มเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์อง
บรษัิท E M

รายละเอยีดการควบคมุภายใน

► พนักงานปฏบิตังิานอยา่งถกูตอ้ง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้กําหนด รวมไปถงึแนวปฏบิตัทิีด่ ีเชน่ พ.ร.บ. จัดซือ้จัดจา้ง นโยบาย
ตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนั คูม่อืการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีมาตรฐาน
ทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิ ระเบยีบฯ บญัช ีการเงนิ 
เป็นตน้

► ผูบ้รหิารกํากบัดแูลการปฏบิตังิานของพนักงาน รวมทัง้ ย้ําเตอืนและสรา้ง
ความตระหนักถงึความสาํคัญ ในเรือ่งดงัตอ่ไปนี้
 ความสาํคญัในการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้กําหนด คูม่อืการ

กํากบัดแูลกจิการทีด่ ีมาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดําเนนิธรุกจิ และนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนั 

 การไมก่ระทําการโดยการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูทีล่ว่งรูม้า ใน
ลกัษณะการใชข้อ้มลูภายใน (Insider Trading) รวมถงึแจง้ชอ่งทาง
ในการแจง้เบาะแส

 ระมัดระวงัในการเลีย้งรับรอง การใหข้องขวญั หรอืคา่ใชจ้า่ยใด ๆ
► กําหนดใหพ้นักงานในหน่วยงานจัดทํา Confidentiality Agreement / 

กําหนดรายชือ่พนักงานทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้/ กําหนดสทิธิก์าร
เขา้ถงึขอ้มลู / กําหนดวธิกีารเก็บการเก็บและการเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่ป็น
ความลบั รวมทัง้ กําหนดมาตรการหรอืการแกไ้ขในกรณีทีพ่บการกระทํา
ทีข่ดัตอ่กฎระเบยีบอยา่งทนัที

► ผูบ้รหิารตกัเตอืนและดําเนนิการลงโทษผ่านกระบวนการของการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคลเมือ่พนักงานกระทําความผดิ 

► จัดตัง้คณะกรรมการจัดหาตามระเบยีบของ ปตท. และตดิตามการ
ดําเนนิการของคณะกรรมการดงักลา่วอยา่งใกลช้ดิ รวมถงึสอบทานการมี
ผลประโยชนท์บัซอ้นของคณะกรรมการจัดหากอ่นการอนุมัติ

► ผูบ้รหิาร/ผูม้อํีานาจสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลู เชน่ ราคากลาง 
การจัดซือ้จัดจา้ง การเบกิ/ขอใชส้นิทรัพยข์องบรษัิท การใหข้องขวญั
หรอืเลีย้งรับรองลกูคา้ หรอืกจิกรรมทางการตลาด ทกุครัง้ กอ่นพจิารณา
อนุมัติ

► ตดิตามและสอบทานผลการยนืยันและการเปิดเผยความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนข์องพนักงานในหน่วยงาน และกําหนดมาตรการหรอืการ
แกไ้ขในกรณีทีพ่บความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งทนัที



เปดเผยขอมูลความโปรงใสของบุคลากร



ในป 2564 จัดใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทุกระดับจัดทํารายงานความขัดแยง

ทางผลประโยชน โดยในสวนของผูบริหารและ

พนักงานจัดทําแบบอิเล็กทรอนิกสผานระบบ

PTT Intranet ในชวงตนป ซึ่งสรุปผล 

ไมพบรายการขัดแยงที่มีสาระสําคัญ

การจัดทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชนประจําป 2564



สรุปการรายงานความตองการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยบรษิัทในกลุม ปตท. ลวงหนา 

และการรายงานการรับของขวัญ ทรัพยสนิ หรือผลประโยชนอ่ืนใด ป 2564

จากการจัดใหมีระบบรายงานความตองการซ้ือ-ขายหลักทรัพยบริษัทในกลุม ปตท. ลวงหนา โดยหากผูบริหารหรือ

พนักงาน ตองการซื้อ-ขายหลักทรัพยจะตองรายงานในระบบกอนลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการ ในป 2564 มีการรายงาน

การซ้ือขายหลักทรัพยลวงหนาของผูเก่ียวของกับขอมูลภายในทั้งสิ้น 6 รายการ

และระบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด โดยเมื่อรับของขวัญที่ไมสามารถสงคืนได ผูรับ

จะตองทําการรายงานในระบบใหผูบังคับบัญชารับทราบ จากนั้นจึงสงมอบเพ่ือนําไปบริจาคเปนสาธารณกุศลตอไป

เปดเผยขอมูลความโปรงใสของบุคลากร
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