
การดําเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงดานทุจริต
และมาตรการดานการตอตานทุจริต ของ ปตท. 
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การดําเนินการควบคุมภายในดวย Three Lines of Defense Model
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การบูรณาการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่
กํากบัดแูลองคก์รและกจิการสมัพันธ ์

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่
กํากบัดแูลและธรรมาภบิาลองคก์ร 

ฝ่ายกํากบัดแูล 
และสง่เสรมิธรรมาภบิาล 

ฝ่ายควบคมุภายในและ
จัดการความเสีย่ง 

รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่
สํานักกฎหมาย 

ฝ่ายกํากบักฎหมายและ
กฎระเบยีบองคก์ร 

Governance, Risk, Compliance

รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่
กลยทุธอ์งคก์ร

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่
แผนกลยทุธแ์ละบรหิารการลงทนุ

ฝ่ายบรหิารผลดําเนนิงาน ความเสีย่ง 
และพจิารณาการลงทนุ

G R, ICR C

การปองกัน



“ทุจริต” (Fraud) หมายถึง การกระทําใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับตนเอง

หรือผูอื่น โดยหมายรวมถึงการกระทําตาง ๆ ไดแก 

1. การยักยอก (Asset Misappropriation)

2. การตกแตงบัญชี (Financial Statement Fraud) 

3. การคอรรัปชัน (Corruption) อาทิ การให การเสนอ/ใหคําม่ัน/สัญญาวาจะให หรือการรับ การเรียกรอง ซ่ึงเงิน 

ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด อยางไมเหมาะสม โดยปฏิบัติตอเจาหนาที่ของรัฐ หรือ เอกชน หรือ ผูมีหนาที่เกี่ยวของ 

ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวกระทําหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ อันเปนการใหไดมาหรือ

รักษาไวซ่ึงธุรกิจหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมในทางธุรกิจ

นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน

การปองกัน



รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 

1. พนักงานมีญาติปฏิบัติหนาท่ีอยูในปตท. หรือบริษัทในกลุม ปตท.

2. พนักงาน และ/หรือบุคลากรท่ีเกี่ยวของ มีขอตกลงทางการคาท่ัวไปหรือ เปนคูคา

หรือเขารวมกระบวนการจัดซ้ือจัดจางกับกลุม ปตท. ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน

ตัวอยาง

- ยื่นซองประมูล

- เรียกใหมาเสนองานในการจัดซ้ือจัดจางวิธีพิเศษ

- เปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของกลุม ปตท.

- ซ้ือขายสินคากับบริษัทในกลุม ปตท.

- ใหบริการบริษัทในกลุม ปตท.

3.มีขอพิพาทท่ีอาจสงผลตอการปฏิบัติงาน

กรณีท่ีพนักงานและบุคคลท่ีเก่ียวของมีขอพิพาทเปนการสวนตัวกับคูคา ลูกคารายใหญ 

พนักงาน หนวยงานรัฐ ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอ ปตท. อาทิ

- ถูกแจงความดําเนินคดี

- ถูกพนักงาน เจาหนาท่ีแจงขอกลาวหา

- อยูระหวางเจรจาประนีประนอมยอมความ

- ถูกยื่นฟองคดีพิพาทตอศาล

- ตกเปนจําเลยในคดีพิพาท

- ดําเนินการอ่ืนอันกอใหเกิดขอพิพาทอยางเปนทางการ

4.รายการอ่ืนท่ีคาดวาจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอ ปตท.

การจัดทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of 

Interest Report) เปนหนาท่ีของพนักงานทุกคน ตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี

รายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

การปองกัน



การประเมินความเสี่ยงดานทุจริตและคอรรัปชัน

ปตท. จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตและคอรรัปชัน และกําหนดใหทุกหนวยงานทําการ

ประเมินความเสี่ยงดานคอรรัปชันเปนประจําทุกปกําหนดมาตรการควบคุมภายในการดําเนินงาน และไมให

เกิดความเสี่ยงดานการทุจริตและคอรรัปชัน

จัด  Workshop กับหน วยงาน โดย

สอบถาม และยืนยันกระบวนการดําเนินงาน 

ความเสี่ยง และการควบคุมกับเจาของ

กระบวนการเพื่อรวบรวมฐานขอมูลความ

เสี่ยงและการการควบคมุตามแนวทาง GRC

การปองกัน

Workshop : GRC Assessment



ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามอยางตอเนื่อง

Continuous Control Monitoring & Auditing System : CCMS

• ชวยวิเคราะห ตรวจติดตามรายการที่อาจมีความผิดปกติในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงในองคกร

• แจงเตือนเจาของกระบวนการ/ข้ันตอนงาน หรือผูเกี่ยวของใหดําเนินการชี้แจงหรือแกไขปญหาตามสิ่งที่ตรวจพบ เพื่อ

สรางการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

• ปตท. นําระบบ CCMS มาใชกับกระบวนการจัดซ้ือจนถึงการชําระเงิน (Procure-to-Pay) ตั้งแต ธ.ค. 57 และปรับปรุง

การทํางานของระบบอยางตอเนื่อง

• ปจจุบัน ปตท. ขยายการดําเนินงานไปสูกระบวนการรับคําสั่งซ้ือจนถึงจายเงิน (Order-to-Cash) และผลักดันการใช

งานระบบ CCMS ไปยังบริษัทในกลุม ปตท. 

วัตถุประสงค

ขอดีและประโยชนท่ีไดรับ

ขอดีในการใชระบบฯ

 ตรวจขอมูลเง่ือนไขท่ีกําหนดไดทุก

รายการ (100%)

 เ พ่ิมความถี่ ในการตรวจไดตาม

ตองการ เชน รายวัน รายสัปดาห

ประโยชนที่ไดรับ

 ตรวจติดตามและแจงเตือนไดทันการณ ทํา

ใหแกไขความผิดพลาดไดอยางรวดเร็ว

 ผลการตรวจติดตามนําไปสูการปรับปรุง

กระบวนการ และสรางความเขาใจของ

ผูปฏิบัติงานใหถูกตอง

การปองกัน
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คานิยมองคกร

การปลูกฝงและสงเสริม



C H A NG E
For Future of Thailand4.0 H
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Continuity Honesty

A
Alignment

New Innovation Solution Good Governance Excellence TeamWork

สานตอ่เพือ่ความตอ่เนือ่ง
เตรยีมพรอ้มรับการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ

อยา่งต่อเนือ่ง โดยกําหนดยทุธศาสตรสํ์าหรับ
การดําเนนิธุรกจิแบบ 3D คอื Do now, 

Decide now และ Design now 

ความซือ่สตัย ์ ความเทีย่งธรรม
ผูบ้รหิารและพนักงานทกุคน ตอ้งปฏบัิติ

หนา้ทีด่ว้ยความซือ่สัตย์ และดําเนนิการอยา่ง
มจีรยิธรรมนําธุรกจิ คํานงึถงึประโยชนข์องผูม้ี

สว่นไดเ้สยีอยา่งสมดุล

ขยายความรว่มมอื
เพิม่ความม ัน่คงและย ัง่ยนื

ใชค้วามเขม้แข็งจากภายใน ปตท. และบรษัิท
ในกลุ่ม ปตท. สรา้งพลังรว่มเพือ่บูรณาการ
ความเชีย่วชาญ กระจายโอกาสการเตบิโต

ออกสูสั่งคมภายนอก

สรา้งคนทกุรุน่ใหท้าํงานรว่มกนั
พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง

มุ่งพัฒนาพนักงานทกุรุน่ใหส้ามารถทํางาน
รว่มกันเป็นทมี มศัีกยภาพ ความกลา้

และพรอ้มรับสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

กํากบัดแูลดี มปีระสทิธภิาพ
ยดึม่ันการดําเนนิงานตามหลักธรรมาภบิาล

เนน้ความโปรง่ใส เทีย่งตรง เป็นธรรม
และตรวจสอบได ้

สรา้งสรรคส์ ิง่ดแีละสิง่ใหม่
หาธุรกจิทีเ่ป็นเสน้ทางสูค่วามสําเร็จใหม่

(New S-Curve) ของ ปตท. โดยนํา
เทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวความคดิใหม่
มาสรรคส์รา้งใหเ้กดิการลงทนุในธุรกจิทีม่ี

ศักยภาพ

C

EN

การปลูกฝงและสงเสริม



วิสัยทัศน

การปลูกฝงและสงเสริม



วิสัยทัศน

การปลูกฝงและสงเสริม



จัดใหมีการอบรมเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในการตอตานการทุจรติและคอรรปัชนั

การปลูกฝงและสงเสริม



ชองทางการเสริมเสรมิความรูความเขาใจ

กิจกรรมเนนย้ําแนวปฏิบัติ นําไปสูการประยุกตใชในการทาํงาน
กจิกรรม GRC Camp 2019 : รสญ. รมญ. และผธญ. บรรยายใหค้วามรูแ้กพ่นักงานที่
เขา้ร่วมกจิกรรม และมกีจิกรรมเชงิปฏบิัต ิเพือ่สง่เสรมิความรูด้า้น GRC 

การปลูกฝงและสงเสริม
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ชองทางการรองเรียนและแจงเบาะแสการทุจริตของ ปตท. 

จัดใหมีชองทางการรองเรียน 3 ชองทางดังนี้

กระบวนการจัดการรองเรียนและแจงเบาะแสการทุจริต

รับเรือ่งรอ้งเรยีน การอทุธรณ์การสอบสวน การลงโทษการรายงานผลพจิารณาดําเนนิการ
สบืสวนหาขอ้เท็จจรงิ

รายละเอยีดของขอ้รอ้งเรยีน

• ชือ่ – สกลุ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูร้อ้งเรยีน
• ชือ่ – สกลุ ของผูถ้กูรอ้งเรยีน
• ขอ้เท็จจรงิหรอืพฤตกิารณท์ีเ่กีย่วกบัการกระทําทจุรติ
• ในกรณีทีไ่มร่ะบชุือ่ – สกลุผูร้อ้งเรยีน ตอ้งระบพุยานบคุคลทีรู่เ้ห็น

เหตกุารณ ์พยานหลักฐานและรายละเอยีด ทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มทัง้
แนบหลักฐานตา่ง ๆ

การตรวจพบการทุจริต
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กระบวนการจัดการรองเรียนและแจงเบาะแสการทุจริต

• มีหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการรองเรียนและแจงเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) ที่ชัดเจน 

• มีมาตรการคุมครองและใหความเปนธรรมแกผูรองเรียน หรือผูใหความรวมมือในการใหขอมูลเบาะแสที่เก่ียวของ

การคุมครองผูรองเรยีนหรอืพยาน

การรักษาความลับ

การดําเนินการใด ๆ ตามขอกําหนดน้ี จะตองเปนไปเพื่อปกปองขอมูลที่เก่ียวของกับผูรองเรียนใหเปนความลับและไมเปดเผยตอบุคคล

อื่น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสยีหายของผูรองเรียน แหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เก่ียวของ เวนแต กรณีจําเปนในข้ันตอน

ของการสืบหาขอเท็จจริง สอบสวนฟองรองดําเนินคดี เปนพยาน ใหถอยคํา หรือใหความรวมมือใด ๆ ตอศาลหรือหนวยงานรัฐ

ผูรองเรียนหรือพยานที่เปนพนักงาน ใหเบาะแส ถอยคําหรือขอมูลใด ๆ ที่เก่ียวของกับการทุจริตดวยความสุจริต มิไดเจตนาใหรายหรือ

กอใหเกิดความเสียหายแกผูถูกรองเรียน ผูบังคับบัญชาระดับรองกรรมการผูจัดการใหญข้ึนไปของผูรองเรียนหรือพยานจะใหความคุมครอง

พยานอยางเหมาะสม โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจาง หรือ

กระทําการอื่นใดที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอบุคคลดังกลาว ทั้งน้ีหากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการ

คุมครองบคคลใดกอนการพิจารณาจะถึงที่สุด จะตองไดรับความเห็นชอบจากประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญกอน

ในกรณีที่ผูรองเรียนหรือพยานที่เปนพนักงานไมมั่นใจในความปลอดภัย ผูรองเรียนหรือพยานสามารถรองขอใหผูบังคับบัญชาระดับรอง

กรรมการผูจัดการใหญข้ึนไปของผูรองเรียนหรือพยานกําหนดมาตรการ การคุมครองตามสมควร หรือผูบังคับบัญชาดังกลาวอาจจัดใหผู

รองเรียนหรือพยานอยูในความคุมครองตามสมควร

การตอบสนองตอการทุจริต (ปราบปราม)



ตอบสนองเชิงรุกในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน

การตอบสนองตอการทุจริต (ปราบปราม)

การนํากรณีศึกษาที่เกิดจากการทุจริตและคอรรัปชันหรือประพฤติมิชอบ ที่เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองคกรเปนตัวอยางแกพนักงาน

• สรางความตระหนักรูในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน

• สงเสริมใหพนักงานปฏิบัติหนาที่อยางระมัดระวัง

• สื่อความใหทราบถึงผลของการปฏิบัติไมเปนไปตาม กฎ ระเบียบ และเสนอแนวทางการดําเนินงานที่ถูกตองแกพนักงาน
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การตอบสนองตอการทุจริต (ปราบปราม)
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