
การดําเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงดานทุจริต
และมาตรการดานการตอตานทุจริต ของ ปตท. 

ประจําป 2564 - 2565
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การปลกูฝงัและสง่เสรมิ

การตรวจพบการทจุรติ

การตอบสนองตอ่การทจุรติ

มาตรการดา้นการตอ่ตา้นทจุรติ ของ ปตท. 



การดาํเนนิการควบคมุภายในดว้ย Three Lines of Defense Model

Board of Directors

Internal  Audit

External A
udit

Regulator

Policy & Monitoring UnitsAll Units

•Own & Manage Risk

• Implement Corrective 

action to address 

process & control 

deficiency

•Set and implement policy and 

procedure

•Provide functional oversight by 

monitoring, supervising and 

ensuring proper 

execution/compliance

•Provide 

independence 

assurance on 

the effectiveness 

of GRC

1st Line of Defense 2nd Line of Defense 3rd Line of  Defense

Management/ Management Committee

Audit Committee

Monitoring

Assurance

Assurance

การป้องกนั



การบรูณาการการกาํกบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง และการกาํกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ

รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่
บรหิารศกัยภาพองคก์รและธรรมาภบิาล

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่
กํากบัดแูลและธรรมาภบิาลองคก์ร

ฝ่ายกํากบัดแูลและ
สง่เสรมิธรรมาภบิาล

ฝ่ายควบคมุภายในและ
จัดการความเสีย่ง

รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่
สํานักกฎหมาย

ฝ่ายกํากบักฎหมายและ
กฎระเบยีบองคก์ร

Governance, Risk, Compliance

รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่
กลยทุธอ์งคก์รและความยั่งยนื 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่
แผนกลยทุธแ์ละบรหิารการลงทนุ

ฝ่ายบรหิารผลดําเนนิงาน 
ความเสีย่งและพจิารณาการลงทนุ

G R, ICR C

การป้องกนั



“บคุลากรของ ปตท.” หมายถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดบัของ ปตท.
“บคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั ปตท.” หมายถงึ ลกูจา้ง ตัวแทน ทีป่รกึษา บรษัิทในเครอื หรอืบคุคลใดซึง่
กระทําการเพือ่หรอืในนามของ ปตท. ไมว่า่จะมอํีานาจหนา้ทีใ่นการนัน้หรอืไมก่็ตาม

นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั

การป้องกนั

“ทจุรติ” (Fraud) หมายถงึ การกระทําใด ๆ เพือ่แสวงหาประโยชนท์ีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย สําหรบัตนเองหรอืผูอ้ ืน่ โดย
หมายรวมถงึการกระทําตา่ง ๆ เชน่ 

การยกัยอก (Asset Misappropriation) หมายถงึ การครอบครองทรัพยซ์ ึง่เป็นของผูอ้ ืน่ หรอืซึง่ผูอ้ ืน่เป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย แลว้เบยีด
บังเอาทรัพยนั์น้เป็นของตนหรอืบคุคลทีส่ามโดยทจุรติ

การฉอ้โกง (Embezzlement) หมายถงึ การหลอกลวงผูอ้ ืน่ดว้ยการแสดงขอ้ความเท็จหรอืปกปิดขอ้ความจรงิซึง่ควรบอกใหแ้จง้โดย
ทจุรติ โดยการหลอกลวงนัน้ทําใหไ้ดไ้ปซึง่ทรัพยส์นิจากผูถู้กหลอกลวงหรอืบคุคลทีส่าม หรอืทําใหผู้ถู้กหลอกลวงหรอืบคุคลทีส่าม ทํา ถอน หรอื
ทําลายเอกสารสทิธใิด ๆ

การตกแตง่บญัช ี(Financial Statement Fraud) หมายถงึ การปรับแต่งตัวเลขทางการบัญช ีโดยอาศัยความไดเ้ปรยีบของชอ่งโหว่
ของหลักการบัญช ีและทางเลอืกต่าง ๆ ในการวัดมลูค่าและการเปิดเผยขอ้มูลทางการบัญชเีพื่อทีจ่ะเปลีย่นขอ้มูลในงบการเงนิใหเ้ป็นไปตามที่
ตอ้งการเพือ่วตัถปุระสงคโ์ดยมชิอบ

การคอรร์ปัชนั (Corruption) หมายถงึ การเรยีก รับ หรอืยอมจะรับ ให ้ขอให ้หรอืการเสนอ / ใหคํ้ามั่น / สัญญาวา่จะให ้ทรัพยส์นิหรอื
ประโยชนอ์ืน่ใดกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพือ่ใหบ้คุคลหรอืหน่วยงานเหลา่นัน้ใช ้

อํานาจหนา้ทีท่ีม่อียู ่กระทําการ ไมก่ระทําการ เรง่รัด หรอืประวงิการกระทําใดอันมชิอบดว้ยอํานาจหนา้ที ่อันเป็นการใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์โดยไม่
ชอบไมว่า่เพือ่ตนเองหรอืผูอ้ ืน่ หรอืรักษาไวซ้ ึง่ธรุกจิหรอืผลประโยชน์อืน่ใดทีไ่มเ่หมาะสมในทางธรุกจิ ทัง้นี้ เวน้แตเ่ป็นกรณีทีก่ฎหมาย จารตี และ
ขนบธรรมเนยีมกําหนดใหก้ระทําได ้



การป้องกนั

รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

การจดัทาํรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(Conflict of Interest Report)

เป็นหนา้ทีข่องกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน 
ตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

1. พนกังานมญีาตปิฏบิตัหินา้ทีอ่ยูใ่น ปตท. หรอืบรษิทัในกลุม่ ปตท.
2. พนกังาน และ/หรอื ญาต ิและ/หรอืนติบิคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้ง มี
ขอ้ตกลงทางการคา้ท ัว่ไป หรอืเป็นคูค่า้ หรอืเขา้รว่มกระบวนการ
จดัซือ้จดัจา้งกบับรษิทัในกลุม่ ปตท. ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์

ตัวอยา่ง
- ยืน่ซองประมลู
- เรยีกใหม้าเสนองานในการจัดซือ้จัดจา้งวธิพีเิศษ
- เป็นตัวแทนจําหน่ายผลติภัณฑข์องบรษัิทในกลุม่ ปตท.
- ซือ้ขายสนิคา้กับบรษัิทในกลุม่ ปตท.
- ใหบ้รกิารบรษัิทในกลุม่ ปตท.

3. มขีอ้พพิาททีอ่าจสง่ผลตอ่การปฏบิตังิาน
กรณีทีพ่นักงาน ญาต ิและนติบิคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมขีอ้พพิาทเป็นการสว่นตัว
กับคูค่า้ ลกูคา้รายใหญ ่พนักงาน หน่วยงานรัฐ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่ ปตท. อาทิ

- ถกูแจง้ความดําเนนิคดี
- ถกูพนักงานเจา้หนา้ทีแ่จง้ขอ้กลา่วหา
- อยูร่ะหวา่งเจรจาประนปีระนอมยอมความ
- ถกูยืน่ฟ้องคดพีพิาทตอ่ศาล
- ตกเป็นจําเลยในคดพีพิาท
- ดําเนนิการอืน่อันกอ่ใหเ้กดิขอ้พพิาทอยา่งเป็นทางการ

4. รายการอืน่ทีค่าดวา่จะกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ตอ่ ปตท.

รายการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์



การป้องกนั

การประเมนิความเสีย่งดา้นทจุรติและคอรร์ปัชนั

ปตท. จัดทําคู่มอืการบรหิารความเสีย่งดา้นการทุจรติและคอรรั์ปชัน และกําหนดใหทุ้ก
หน่วยงานทําการประเมนิความเสีย่งดา้นคอรรั์ปชันเป็นประจําทุกปีกําหนดมาตรการควบคุม
ภายในการดําเนนิงาน และไมใ่หเ้กดิความเสีย่งดา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนั

จัด Workshop กับหน่วยงาน โดย
สอบถาม  และยืนยั นก ร ะบวนกา ร
ดําเนนิงาน ความเสีย่ง และการควบคุม
กับเจา้ของกระบวนการเพื่อรวบรวม
ฐานขอ้มูลความเสี่ยงและการการ
ควบคมุตามแนวทาง GRC

สือ่ความ : GRC Assessment



การป้องกนั

ระบบสารสนเทศเพือ่การตดิตามอยา่งตอ่เนือ่ง
Continuous Control Monitoring & Auditing System : CCMS

วตัถปุระสงค์
• ชว่ยวเิคราะห ์ตรวจตดิตามรายการทีอ่าจมคีวามผดิปกตใินกระบวนการทีม่คีวามเสีย่งสงูในองคก์ร
• แจง้เตอืนเจา้ของกระบวนการ/ขัน้ตอนงาน หรอืผูเ้กีย่วขอ้งใหดํ้าเนนิการชีแ้จงหรอืแกไ้ขปัญหาตามสิง่ที่

ตรวจพบ เพือ่สรา้งการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ
• ปตท. นําระบบ CCMS มาใชก้ับกระบวนการจัดซือ้จนถงึการชําระเงนิ (Procure-to-Pay) ตัง้แต่ ธันวาคม 

2557 และปรับปรงุการทํางานของระบบอยา่งตอ่เนือ่ง
• ปัจจุบัน ปตท. ขยายการดําเนินงานไปสู่กระบวนการรับคําสั่งซือ้จนถงึจ่ายเงนิ (Order-to-Cash) และ

ผลักดันการใชง้านระบบ CCMS ไปยังบรษัิทในกลุม่ ปตท. 

ขอ้ดแีละประโยชนท์ีไ่ดร้บั
ขอ้ดใีนการใชร้ะบบฯ
 ตรวจขอ้มูลเงื่อนไขที่กําหนด

ไดท้กุรายการ (100%)
 เพิม่ความถีใ่นการตรวจไดต้าม

ตอ้งการ เช่น  รายวัน  ราย
สปัดาห์

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั
 ตรวจติดตามและแจง้เตือนไดท้ัน

การณ์ ทําใหแ้กไ้ขความผดิพลาด
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

 ผลการตรวจติดตามนําไปสู่การ
ปรับปรงุกระบวนการ และสรา้งความ
เขา้ใจของผูป้ฏบิตังิานใหถ้กูตอ้ง
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การปลกูฝงัและสง่เสรมิ

คา่นยิมองคก์ร



การปลกูฝงัและสง่เสรมิ

วสิยัทศัน์



การปลกูฝงัและสง่เสรมิ

วสิยัทศัน์



การปลกูฝงัและสง่เสรมิ

ชอ่งทางการเสรมิเสรมิความรูค้วามเขา้ใจ

กจิกรรมเนน้ยํา้แนวปฏบิตั ินําไปสูก่ารประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน



ตวัอยา่งหลกัสตูรทีเ่ก ีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั

• GRC-IA Academy รว่มกบั PLLI ประชาสมัพันธ ์อบรมหลักสตูร การขัดกนัแหง่ผลประโยชน์
• หลักสตูร กระตกุตอ่มความคลิ๊กทําธรุกรรมกบับคุคลทีส่าม (School of GRC)
• P L L I ประชาสมัพันธ ์อบรมหลักสตูร The MD Academy ครัง้ที ่1 ประจําปี 2565

การปลกูฝงัและสง่เสรมิ



ตอบสนองเชงิรกุในการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั
การนํากรณีศกึษาทีเ่กดิจากการทจุรติและคอรรั์ปชนัหรอืประพฤตมิชิอบ ทีเ่กดิขึน้ทัง้ภายในและภายนอก

องคก์รเป็นตัวอยา่งแกพ่นักงาน รวมไปถงึ การสือ่ความแนวปฏบิัตทิีถ่กูตอ้งในการปฏบิัตงิาน
• สรา้งความตระหนักรูใ้นการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนั
• สง่เสรมิใหพ้นักงานปฏบิัตหินา้ทีอ่ยา่งระมัดระวงั
• สือ่ความใหท้ราบถงึผลของการปฏบิัตไิมเ่ป็นไปตาม กฎ ระเบยีบ และเสนอแนวทางการดําเนนิงานทีถ่กูตอ้ง

แกพ่นักงาน

การปลกูฝงัและสง่เสรมิ
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มาตรการดา้นการตอ่ตา้นทจุรติ ของ ปตท. 



การตรวจพบการทจุรติ

ชอ่งทางการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทจุรติของ ปตท. 

จดัใหม้ชีอ่งทางการรอ้งเรยีน 3 ชอ่งทางดงันี้

• ชือ่ – สกลุ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูร้อ้งเรยีน
• ชือ่ – สกลุ ของผูถ้กูรอ้งเรยีน
• ขอ้เท็จจรงิหรอืพฤตกิารณ์ทีเ่กีย่วกบัการกระทําทจุรติ
• ในกรณีทีไ่มร่ะบชุือ่ – สกลุผูร้อ้งเรยีน ตอ้งระบพุยานบคุคลทีรู่เ้ห็นเหตกุารณ์ 

พยานหลกัฐานและรายละเอยีด ทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มทัง้แนบหลกัฐานตา่ง ๆ

รายละเอยีดของขอ้รอ้งเรยีน

กระบวนการจดัการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทจุรติ

รับเรือ่งรอ้งเรยีน การอทุธรณ์การสอบสวน การลงโทษการรายงานผลพจิารณาดําเนนิการ
สบืสวนหาขอ้เท็จจรงิ



การดาํเนนิการตรวจสอบภายใน โดยหนว่ยตรวจสอบภายใน

Board of Directors

Internal  Audit

External A
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การตรวจพบการทจุรติ
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การป้องกนั

การปลกูฝงัและสง่เสรมิ

การตรวจพบการทจุรติ

การตอบสนองตอ่การทจุรติ

มาตรการดา้นการตอ่ตา้นทจุรติ ของ ปตท. 



การตอบสนองตอ่การทจุรติ (ปราบปราม)

กระบวนการจดัการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทจุรติ

• มหีลักเกณฑแ์ละแนวทางการปฏบิัตเิกีย่วกับการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทจุรติ (Whistleblowing) ทีช่ดัเจน 
• มมีาตรการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแกผู่ร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วามรว่มมอืในการใหข้อ้มลูเบาะแสทีเ่กีย่วขอ้ง

การคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนหรอืพยาน

การรกัษาความลบั

ผูร้อ้งเรยีนหรอืพยานทีเ่ป็นพนักงาน ใหเ้บาะแส ถอ้ยคําหรอืขอ้มลูใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติดว้ยความสจุรติ มไิด ้
เจตนาใหร้า้ยหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ถู้กรอ้งเรยีน ผูบ้ังคับบัญชาระดับรองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ขึน้ไปของผู ้
รอ้งเรยีนหรอืพยานจะใหค้วามคุม้ครองพยานอยา่งเหมาะสม โดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่
ทํางาน พักงาน ขม่ขู่ รบกวนการปฏบิัตงิาน เลกิจา้ง หรอืกระทําการอืน่ใดทีม่ลีักษณะเป็นการปฏบิัตอิยา่งไมเ่ป็นธรรมต่อ
บุคคลดังกล่าว ทัง้นี้หากมคีวามจําเป็นตอ้งเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิการคุม้ครองบคคลใดก่อนการพจิารณาจะถงึทีสุ่ด 
จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญก่อ่น

ในกรณีทีผู่ร้อ้งเรียนหรือพยานทีเ่ป็นพนักงานไม่มั่นใจในความปลอดภัย ผูร้อ้งเรียนหรอืพยานสามารถรอ้งขอให ้
ผูบ้ังคับบัญชาระดับรองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ขึน้ไปของผูร้อ้งเรยีนหรอืพยานกําหนดมาตรการ การคุม้ครองตามสมควร 
หรอืผูบ้ังคับบัญชาดังกลา่วอาจจัดใหผู้ร้อ้งเรยีนหรอืพยานอยูใ่นความคุม้ครองตามสมควร

การดําเนนิการใด ๆ ตามขอ้กําหนดนี้ จะตอ้งเป็นไปเพือ่ปกป้องขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับผูร้อ้งเรยีนใหเ้ป็นความลับและ
ไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลอืน่ โดยคํานงึถงึความปลอดภัยและความเสยีหายของผูร้อ้งเรยีน แหลง่ทีม่าของขอ้มลู หรอืบคุคลที่
เกีย่วขอ้ง เวน้แต ่กรณีจําเป็นในขัน้ตอนของการสบืหาขอ้เท็จจรงิ สอบสวนฟ้องรอ้งดําเนนิคด ีเป็นพยาน ใหถ้อ้ยคํา หรอื
ใหค้วามรว่มมอืใด ๆ ตอ่ศาลหรอืหน่วยงานรัฐ



ตวัอยา่งหลกัสตูรทีเ่ก ีย่วกบัสบืสวนและสอบสวน
• GRC-IA Academy รว่มกบั PLLI ประชาสมัพันธ ์การอบรมหลักสตูร หลักการและเทคนคิการสบืสวนและสอบสวน

การตอบสนองตอ่การทจุรติ (ปราบปราม)
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