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นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)  

(PTT’s Anti-Fraud and Corruption Policy) 

---------------------------------------- 

บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) (ปตท.) ยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส        

เป็นธรรม และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไม่วา่การดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจนั้นจะอยูใ่นประเทศ

หรือต่างประเทศ  ปตท. จะปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชนั      

ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม  ปตท. จึงกาํหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง ตลอดจนบุคคลใด ๆ 

ท่ีกระทาํการเพื่อประโยชน์ของ ปตท. หรือในนามของ ปตท. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและ            

คอร์รัปชนัของ ปตท. อยา่งจริงจงั 

นิยาม 

“ทุจริต” (Fraud) หมายถึง การกระทาํใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

สาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น โดยหมายรวมถึงการกระทาํต่าง ๆ เช่น  

1. การยกัยอก (Asset Misappropriation) หมายถึง การครอบครองทรัพยซ่ึ์งเป็นของผูอ่ื้น หรือซ่ึงผูอ่ื้น

เป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย แลว้เบียดบงัเอาทรัพยน์ั้นเป็นของตนหรือบุคคลท่ีสามโดยทุจริต 

2. การฉ้อโกง (Embezzlement) หมายถึง การหลอกลวงผูอ่ื้นดว้ยการแสดงขอ้ความเท็จหรือปกปิด

ขอ้ความจริงซ่ึงควรบอกให้แจง้โดยทุจริต โดยการหลอกลวงนั้นทาํให้ไดไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นจากผูถู้กหลอกลวง

หรือบุคคลท่ีสาม หรือทาํใหผู้ถู้กหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม ทาํ ถอน หรือทาํลายเอกสารสิทธิใด ๆ 

3. การตกแต่งบญัชี (Financial Statement Fraud) หมายถึง การปรับแต่งตวัเลขทางการบญัชี โดยอาศยั

ความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลกัการบัญชี และทางเลือกต่าง ๆ ในการวดัมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูล

ทางการบญัชีเพื่อท่ีจะเปล่ียนขอ้มูลในงบการเงินใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการเพื่อวตัถุประสงคโ์ดยมิชอบ 

4. การคอร์รัปชนั (Corruption) หมายถึง การเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือการเสนอ / ให้

คาํมัน่ / สัญญาว่าจะให้ ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของ

หน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อใหบุ้คคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใชอ้าํนาจหนา้ท่ีท่ีมีอยู ่กระทาํการ 

ไม่กระทาํการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทาํใดอนัมิชอบดว้ยอาํนาจหนา้ท่ี อนัเป็นการให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์

โดยไม่ชอบไม่วา่เพื่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ 

ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย จารีต และขนบธรรมเนียมกาํหนดใหก้ระทาํได ้ 

“บุคลากรของ ปตท.” หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของ ปตท. 

“บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ ปตท.” หมายถึง ลูกจา้ง ตวัแทน ท่ีปรึกษา บริษทัในเครือ หรือบุคคลใด

ซ่ึงกระทาํการเพื่อหรือในนามของ ปตท. ไม่วา่จะมีอาํนาจหนา้ท่ีในการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบับุคลากรของ ปตท. และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั ปตท. 
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แนวปฏิบัติ 

1. บุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. รวมถึง

กระบวนการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชนัอยา่งเคร่งครัด 

2. บุคลากรของ ปตท. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผิดชอบดว้ยขดีความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ  

มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย์สุจริต เท่ียงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และ               

มีความรับผิดชอบ 

3. บุคลากรของ ปตท. ตอ้งไม่ดาํเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม โดยมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั คู่มือการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งระเบียบ และ

ขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. บุคลากรของ ปตท. ตอ้งหลีกเล่ียงการกระทาํท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบั 

ปตท. การดาํเนินการใด ๆ จะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล อยู่บนพื้นฐานของการกระทาํเพื่อประโยชน์

ของ ปตท. ไม่ขดัต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หากมีการกระทาํหรือพฤติการณ์ใดท่ีเขา้ข่าย 

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท. บุคลากรดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องรายงานความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ผา่นช่องทางท่ี ปตท. กาํหนด 

5. บุคลากรของ ปตท. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัเก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือ

ประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงการเล้ียงรับรอง และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัเร่ืองการรับ-ให้

ของขวญั การเล้ียงรับรอง หรือประโยชน์อ่ืนใด และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อกาํหนด ของ ปตท. ท่ี

เก่ียวขอ้ง  

6. ห้ามบุคลากรของ ปตท. ให้หรือรับสินบน รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐและภาคเอกชน ทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อเป็นการจูงใจ ทาํให้มีอิทธิพล หรือทาํให้

ไดม้าซ่ึงประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย  

7. การว่าจ้างบุคคลใด ๆ ให้ดาํเนินการแทน หรือดาํเนินการในนาม ปตท. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งแจ้งให้บุคคล

ดงักล่าวทราบถึงจริยธรรมธุรกิจในเร่ืองน้ี และตอ้งดูแลใหเ้ง่ือนไขในการว่าจา้งนั้นโปร่งใสและเหมาะสม 

ถูกกฎหมายและไม่เป็นการทุจริตและคอร์รัปชนั 

8. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนบัสนุนของ ปตท. มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมติั และสอบทาน 

โดยตอ้งมีเอกสารหลกัฐานชดัเจนและสอดคลอ้งกับระเบียบของ ปตท. เพื่อให้มัน่ใจว่าการบริจาคเพื่อ 

การกุศลและเงินสนบัสนุนไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรับการทุจริตและคอร์รัปชนั  

9. ปตท. จดัให้มีมาตรการดา้น Governance Risk และ Compliance (GRC) แบบบูรณาการ ท่ีช่วยส่งเสริมการ

กาํกบัดูแลดา้นการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั อาทิ การประเมินความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตและ
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คอร์รัปชนัในทุกกระบวนการทาํงาน เช่น งานขาย การตลาด การลงทุน งานจดัซ้ือจดัจา้ง/จดัทาํสัญญา/

บริหารสัญญา เป็นต้น และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสม รวมถึงจัดให้มีการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

10. ปตท. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตและ 

คอร์รัปชนั 

11. ปตท. จดัให้มีการส่ือสารและฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองแก่บุคลากรของ ปตท. เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ

อย่างแทจ้ริงเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั ความคาดหวงัของ ปตท. และบทลงโทษ

หากไม่ปฏิบติัตามมาตรการน้ี  

12. ปตท. มีหลักการท่ีจะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรท่ีปฏิเสธการทุจริตและ 

คอร์รัปชนั แมว้่าการกระทาํนั้นจะทาํให้ ปตท. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย ปตท. มีกระบวนการส่ือสาร

อยา่งชดัเจนเก่ียวกบัหลกัการดงักล่าว  

13. หน่วยงานควบคุมภายในต้องรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อหน่วยตรวจสอบภายใน  

เพื่อดาํเนินการสอบทาน หากพบประเด็นท่ีมีการปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตและ 

คอร์รัปชันจะต้องแจ้งหน่วยงานผูป้ฏิบัติหรือผูท่ี้เก่ียวข้องตามความเหมาะสม เพื่อให้มีการปรับปรุง

มาตรการควบคุม 

14. ปตท. จดัให้มีขั้นตอนเพื่อให้มัน่ใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทาํบญัชี การเก็บรักษาขอ้มูล 

เอกสารและบนัทึกต่าง ๆ ไดรั้บการตรวจสอบเพื่อยนืยนัความถูกตอ้งและเหมาะสมของรายการทางการเงิน 

และมัน่ใจไดว้่าการบนัทึกรายการมีหลกัฐานเพียงพอ รวมทั้งเพื่อยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนการตาม

มาตรการต่อตา้นการทจุริตและคอร์รัปชนั  

15. ปตท. ส่ือสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั และแนวปฏิบติัไปยงับุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั 

ปตท. บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ี ปตท. มีอาํนาจในการควบคุม คู่คา้ทางธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

รวมทั้งสาธารณชน ผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพื่อทราบและนาํมาตรการต่อตา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชนัไปปฏิบติั  

16. ปตท. จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบและกาํกบัดูแลความโปร่งใสในการทาํธุรกรรมกบัคู่คา้หรือบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ (Third Party Screening) รวมถึงจดัให้มีมาตรการในการกาํกบัดูแลคู่คา้หรือบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บุคคลดงักล่าวมีการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั 

17. สํานกัตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีพบเก่ียวกบัการทุจริตหรือคอร์รัปชนั หรือพฤติกรรมท่ี

น่าสงสัยเก่ียวกบัการกระทาํน้ีอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 
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การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน 

บุคลากรของ ปตท. ตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบการกระทาํท่ีอาจฝ่าฝืนนโยบายต่อตา้นการทุจริต

และคอร์รัปชนั โดย ปตท. จดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสและการคุม้ครองผูร้ายงาน เม่ือบุคลากรตอ้งการแจง้

ขอ้มูลหรือเบาะแส รวมทั้งเม่ือบุคลากรตอ้งการคาํแนะนาํเก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชนั ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ว่าดว้ย การร้องเรียนและแจง้เบาะแส

การทจุริต การทุจริตต่อหนา้ท่ี การระพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองคก์ร 

บทลงโทษ 

ปตท. จดัให้มีกระบวนการลงโทษบุคลากรท่ีไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน 

โดยการลงโทษน้ีรวมถึงการเลิกจา้งงาน ในกรณีท่ี ปตท. เห็นว่าจาํเป็น การกระทาํใด ๆ ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไป

ตามนโยบายน้ี ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ี ปตท. กาํหนดไว ้      

และ/หรือ มีโทษตามกฎหมาย ในกรณีของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับ ปตท. หาก ปตท. พบการปฏิบติัท่ี          

ไม่สอดคลอ้งกับนโยบายน้ี ปตท. อาจพิจารณาบอกเลิกนิติสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกันได้ ดังนั้น บุคลากรของ ปตท. 

รวมถึง บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั ปตท. ตอ้งทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและ    

คอร์รัปชนัในทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน เน่ืองจากขอ้กล่าวหาเร่ืองการทุจริตและคอร์รัปชนัอาจสร้างความ

เส่ือมเสียช่ือเสียงต่อบุคลากรของ ปตท. และทาํใหภ้าพลกัษณ์ของ ปตท. มวัหมองได ้แมว้่าจะไมมี่มูลความจริง

เลยก็ตาม หากพบการกระทาํใดท่ีเขา้ข่ายขดัต่อนโยบายน้ี ใหแ้จง้ผา่นช่องทางการแจง้เบาะแสท่ี ปตท. กาํหนด 

 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

(ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพนัธ์) 

ประธานกรรมการบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 

176 ไดก้าํหนดบทลงโทษสําหรับบุคคลและนิติบุคคลท่ีไม่มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัมิ

ให้เกิดการกระทาํทุจริตคอร์รัปชนั ดว้ยเหตุน้ี การประเมินความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชนัจึงเป็นส่ิงจาํเป็นหาก

สามารถบ่งช้ีความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทาํงานได้ ผูรั้บผิดชอบก็จะสามารถออกแบบ

มาตรการควบคุมภายในเพื่อมาป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 “มาตรา ๑๗๖ ผู้ ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้กระทาํการ ไม่กระทาํการ 

หรือประวิงการกระทาํอันมิชอบด้วยหน้าท่ี ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

หรือท้ังจาํท้ังปรับ 

 ในกรณีท่ีผู้กระทาํความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทาํไป

เพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลน้ัน โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้

มีการกระทาํความผิดน้ัน นิติบุคคลน้ันมีความผิดตามมาตรานี ้และต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หน่ึงเท่า แต่ไม่เกิน

สองเท่าของค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้หรือประโยชน์ท่ีได้รับ 

 นิติบุคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงนิติบุคคลท่ีต้ังขึน้ตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลท่ีต้ังขึน้ตาม

กฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

 บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงผู้แทนของนิติบุคคล ลูกจ้าง 

ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซ่ึงกระทาํการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลน้ัน ไม่ว่าจะมีหน้าท่ีและ

อาํนาจในการน้ันหรือไม่กต็าม” 
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บทท่ี 1  บทนํา 
 

ปตท. มุ่งมัน่ดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใสต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

เพื่อบรรลุวิสัยทศัน์ท่ีว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ซ่ึงมุ่งขจัด 

การทุจริตและคอร์รัปชนัเพื่อความเป็นธรรมของสังคม 

 

สายงานกาํกับดูแลและธรรมาภิบาลองคก์ร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจดัการการกาํกบัดูแล  

การบริหารความเส่ียง และการกาํกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององคก์ร (GRCMC) จึงไดจ้ดัทาํคู่มือ

การบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัฉบบัน้ีใหส้อดคลอ้งกบัคู่มือการบริหารความเส่ียงทัว่องคก์ร 

2563 (PTT Enterprise Risk Management Manual 2020) และแนวปฏิบัติท่ีดี COSO Fraud Risk Management 

Guide ของ  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)โดยจัดทําขึ้ น

เพื่อใชส้าํหรับประกอบการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัในกระบวนการปฏิบติังาน (Process 

Level) เพื่อให้มีความเขา้ใจในโอกาสเกิดและระดับผลกระทบท่ีบริษทัอาจจะได้รับจากความเส่ียงท่ีเกิดจาก 

การทุจริตและคอร์รัปชัน นอกจากน้ี ยงัมีวตัถุประสงค์อ่ืน ๆ เช่น เพื่อจดัลาํดับความสําคญัของกิจกรรมการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานหรือตัวช้ีว ัดผลการดําเนินงาน (Key 

Performance Indicators: KPIs) สําหรับเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั และเพื่อวดัผลการดาํเนินงาน

เร่ืองการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชันท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ เป็นตน้ โดยคู่มือการบริหารความเส่ียงด้าน 

การทจุริตและคอร์รัปชนัฉบบัน้ีจะมีการทบทวนใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งเป็น

ประจาํทกุปี 

 

การประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน นอกจากจะเป็นส่ิงช่วยป้องกันการสูญเสียท่ีจะ

เกิดขึ้นแก่องคก์รแลว้ ยงัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะช่วยเพิ่มผลประโยชน์ สร้างความเช่ือมัน่และมัน่ใจว่าการดาํเนิน

ธุรกิจของ ปตท. จะบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 

สายงานกาํกบัดูแลและธรรมาภิบาลองคก์ร 

ธนัวาคม 2564 
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นิยามของคําสําคัญในนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

ทุจริต (Fraud)  

หมายถึง หมายถึง การกระทาํใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบดว้ยกฎหมาย สําหรับ

ตนเองหรือผูอ่ื้น โดยหมายรวมถึงการกระทาํต่าง ๆ เช่น   

 

 การยักยอก (Asset Misappropriation) 

หมายถึง การครอบครองทรัพยซ่ึ์งเป็นของผูอ่ื้น หรือซ่ึงผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ย แลว้เบียด

บงัเอาทรัพยน์ั้นเป็นของตนหรือบุคคลท่ีสามโดยทุจริต ทั้งในรูปแบบของเงินสดและไม่ใช่เงิน

สด เช่น การยกัยอกเงินสดหรือสินทรัพย์ท่ีบันทึกและยงัไม่ได้บันทึกในบัญชีขององค์กร 

(Larceny and Skimming) การยกัยอกจากการเบิกจ่ายเงินสด (Fraudulent Disbursement) และ

การนาํสินทรัพยไ์ปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์(Misuse) เป็นตน้ 

 การฉ้อโกง (Embezzlement) 

หมายถึง การหลอกลวงผูอ่ื้นดว้ยการแสดงขอ้ความเท็จหรือปกปิดขอ้ความจริงซ่ึงควรบอกให้

แจง้โดยทุจริต โดยการหลอกลวงนั้นทาํให้ไดไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นจากผูถู้กหลอกลวงหรือบุคคลท่ี

สาม หรือทาํใหผู้ถู้กหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม ทาํ ถอน หรือทาํลายเอกสารสิทธิใด ๆ 

 การตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud) 

หมายถึง การปรับแต่งตวัเลขทางการบญัชี โดยอาศยัความไดเ้ปรียบของช่องโหว่ของหลกัการ

บญัชี และทางเลือกต่าง ๆ ในการวดัมูลค่าและการเปิดเผยขอ้มูลทางการบญัชีเพื่อท่ีจะเปล่ียน

ขอ้มูลในงบการเงินใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการเพื่อวตัถุประสงคโ์ดยมิชอบ  

การตกแต่งบัญชีน้ี รวมถึงรายงานทางการเงินและไม่ใช่รายงานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น  

การบันทึกสินทรัพย์หรือรายรับมากเกินไปหรือน้อยเกินไป (Overstate or Understate)  

การบนัทึกบญัชีต่างงวด (Timing difference) การบนัทึกรายรับปลอม (Fictitious or understated 

revenues) การปกปิดหน้ีสินหรือรายจ่าย การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่

ครบถ้วน (Concealed or overstated liabilities and expenses) การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ไม่

ถูกตอ้ง (Improper asset valuation) การเปิดเผยขอ้มูลเพื่อจงใจให้รายการทางการเงินไม่ตรงกบั

ความเป็นจริง (Improper disclosures) การตกแต่งข้อมูลคุณสมบติัพนักงาน และการตกแต่ง

เอกสารภายในหรือภายนอก เป็นตน้ 

 คอร์รัปชัน (Corruption)  

หมายถึง การเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือการเสนอ / ให้คาํมัน่ / สัญญาว่าจะให้ 

ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจา้หน้าท่ีของหน่วยงาน

เอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อาํนาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่ 
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กระทาํการ ไม่กระทาํการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทาํใดอนัมิชอบดว้ยอาํนาจหน้าท่ี อนัเป็น

การให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์โดยไม่ชอบไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย จารีต และ

ขนบธรรมเนียมกาํหนดให้กระทาํได ้  ตวัอย่างเช่น การติดสินบน (Bribery) ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์  (Conflict of Interests) การสมรู้ ร่วมคิด  (Collusion) การจ้างพนักง า นรัฐ 

(Revolving door) การอุปถมัภ ์และระบบเครือญาติ (Patronage and nepotism) การซ้ือขายขอ้มูล

ท่ีผิดกฎหมาย (Illegal information brokerage) การซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลความลบัจาก

บุคคลภายใน (Insider trading) และการหลีกเล่ียงการจ่ายภาษี (Tax evasion) เป็นตน้ 

 

นิยาม ประเภทของการทุจริต และตวัอยา่งความเส่ียงตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัของ 

ปตท. สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 1 นิยาม ประเภทของการทุจริต และตัวอย่างความเส่ียงของ ปตท. 

นิยาม  ทุจริต (Fraud) หมายถึง การกระทาํใด ๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย สาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น 

 

ประเภทการทุจริต 

การยกัยอก (Asset 

Misappropriation) 

การฉ้อโกง  

(Embezzlement) 

การตกแต่งบญัชี  

(Financial Statement Fraud) 

การคอร์รัปชนั  

(Corruption) 

 

ตัวอย่างความเส่ียง 

ก. เงินสด เช่น  

การยกัยอกเงินจาก

ลูกหน้ีท่ีเก็บไดแ้ต่ยงั

ไม่บนัทึกบญัชี 

ข. ไม่ใช่เงินสด เช่น 

การนาํสินทรัพยไ์ปใช้

ผิดวตัถุประสงค ์

อ้างอิงจาก Fraud Tree 

ของ Association of 

Certified Fraud 

Examiner (ACFE) 

ก. การหลอกลวงโดยกาํหนดกลุ่มเป้าหมายไวอ้ย่าง

ชดัเจน (Affinity Fraud) เช่น กลุ่มผูสู้งอายุ เป็นตน้    

ข. การฉ้อโกงโดยหลอกใหจ้่ายเงินล่วงหนา้ก่อน

ไดรั้บสินคา้หรือบริการ (Advance Fee Fraud)  

ค. การฉ้อโกงโดยใชอิ้นเตอร์เน็ตหรือส่ือออนไลน์

ต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือ (Binary Options Fraud) 

ง. การหลอกลวงให้ลงทนุโดยไดรั้บผลตอบแทน

สูง (High Yield Investment Programs) ผา่นตัว๋

สัญญา (Promissory Notes fraud) หรือแผน 

การลงทุนท่ีซบัซอ้น (Prime Bank investment) 

แชร์ลูกโซ่ (Ponzi Scheme) หรือมิไดน้าํเงิน

ลงทุนไปประกอบการคา้หรือกิจการท่ีมีอยูจ่ริง 

(Pyramid Schemes)  

อา้งอิงจาก U.S. Security and Exchange Commission 

ก. รายงานทางการเงิน เช่น  

- การบนัทึกสินทรัพยห์รือ

รายรับมากเกินไปหรือนอ้ย

เกินไป 

- การบนัทึกบญัชีต่างงวด  

- การบนัทึกรายรับปลอม 

การประเมินมูลค่า

สินทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง  

ข. ร า ย ง า น ท่ี ไ ม่ ใ ช่ ร า ย ง า น

ก า ร เ งิ น  เ ช่น  ก า ร ต ก แต่ ง

ขอ้มูลคุณสมบติัพนกังาน 

อ้างอิงจาก Fraud Tree ของ 

Association of Certified Fraud 

Examiner (ACFE) 

ก. การติดสินบน (Bribery) 

ข. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) 

ค. การสมรู้ร่วมคิด (Collusion) 

ง. การจา้งพนกังานรัฐ (Revolving door) 

จ. การอุปถมัภ ์และระบบเครือญาติ (Patronage and nepotism) 

ฉ. การซ้ือขายขอ้มูลท่ีผิดกฎหมาย (Illegal information brokerage) 

ช. การซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลความลบัจากบคุคลภายใน 

(Insider trading) 

ซ. การหลีกเล่ียงการจ่ายภาษี (Tax evasion) 

อ้ าง อิงจาก A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment ของ  UN 

Global Compact  

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของตัวอย่างรูปแบบของการคอร์รัปชัน 

ได้ในภาคผนวก 2 ของคู่มือฉบับนี ้
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ภาพท่ี 2 สามเหลีย่มทุจริต (Fraud Triangle) 

ทฤษฎีการทุจริตของ Donald Cressey ไดร้ะบุว่า ในการกระทาํการทุจริตนั้น เกิดจากองค์ประกอบ 3 

ประการ ซ่ึงเกิดขึ้นพร้อมกนัทั้งหมด โดยมีช่ือเรียกวา่ สามเหล่ียมทุจริต (Fraud Triangle) ดงัน้ี 

 

 

1. ความกดดันหรือแรงจูงใจด้านการเงิน (Pressure) หมายรวมถึง ความอยาก ความโลภ เช่น  

ความกดดนัท่ีจะตอ้งทาํใหไ้ดต้ามยอดขายท่ีกาํหนด ความกดดนัในการทาํใหบ้รรลุความคาดหวงั

ของลูกคา้ เป็นตน้ 

2. การหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง (Rationalization) หรือขอ้อา้งของการทาํการทุจริต ท่ีทาํใหผู้ก้ระทาํ

ผิดรู้สึกดีขึ้น โดยส่ิงนั้นอาจทาํเพื่อปกป้องความรู้สึกตนเองหรือเป็นการกระทาํเพื่อบริษทั เช่น 

การคิดวา่ไม่มีใครรับรู้ไม่มีใครจบัได ้หากไม่ทาํการติดสินบนอาจทาํใหสู้ญเสียสัญญาไป เป็นตน้ 

3. โอกาส (Opportunity) โอกาสในการกระทาํการทุจริตหรือคอร์รัปชนั เน่ืองจากมีโอกาสไม่มาก

ในการท่ีจะตรวจพบ เช่น การควบคุมขาดประสิทธิภาพ ความซบัซอ้นของโครงสร้างองคก์ร 
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บทท่ี 2 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
(Fraud and Corruption Risk Management Guideline) 

 

ตามท่ี ปตท. ไดป้ระกาศใช้นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั เพื่อให้บุคลากรของ ปตท. และ

บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั ปตท. ทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายดังกล่าวไปในแนวทางเดียวกัน และ

สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเส่ียงทั่วองค์กรนั้ น คู่มือการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตและ 

คอร์รัปชนัเล่มน้ีจึงไดจ้ดัทาํขึ้นเพื่ออธิบายถึงแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัของ 

ป ต ท .  โ ด ย อ้า ง อิ ง ต า ม ห ลัก ก า ร  COSO Fraud Risk Management ข อ ง  The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

ภาพท่ี 3 องค์ประกอบของกรอบการทุจริต 

1 2 3 4 5 
การกาํกบัดูแล 

ความเส่ียงดา้น 

การทุจริต 

(Fraud Risk 

Governance) 

การประเมินความเส่ียง

ดา้นการทุจริต (Fraud 

Risk Assessment)  

กิจกรรมการควบคุม

การทุจริต (Fraud 

Control Activity) 

การสืบสวนและ 

การแกไ้ขการทุจริต 

(Fraud Investigation 

and Corrective 

actions) 

การติดตามการบริหาร

ความเส่ียงดา้น 

การทุจริต (Fraud  

Risk Management 

Monitoring) 

 

คู่มือฉบับน้ีจะกล่าวถึงภาพรวมของการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันของทั้ ง 5 

องคป์ระกอบ โดยมุ่งเนน้การอธิบายรายละเอียดและใหต้วัอยา่งในขั้นตอนการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต 

(Fraud Risk Assessment) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 

สําหรับรายละเอียดขององค์ประกอบท่ี 4 เร่ือง การสืบสวนและการแกไ้ขการทุจริตนั้น สามารถศึกษา

เพิ่มเติมได้ท่ีข้อกําหนดฯ ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบองคก์ร และขอ้กาํหนดฯ วา่ดว้ย การบริหารงานบุคคล หมวด 21 

 



12 

1. การกาํกบัดูแลความเส่ียงด้านการทุจริต (Fraud Risk Governance) 

 

หลกัการกาํกบัดูแลความเส่ียงด้านการทุจริต 

องคก์รจดัตั้งและส่ือสารกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริต ซ่ึงแสดงออกถึงความคาดหวงั

และความมุ่งมัน่ของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดับสูงในเร่ืองคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม

ระดบัสูงในการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริต 

ท่ีมา: COSO Fraud Risk Management Guide 2016 

 

 ปตท. ตระหนักถึงการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและปราศจากการทุจริตและ 

คอร์รัปชนัทุกรูปแบบ โดยไดจ้ดัตั้งกระบวนการบริหารและการกาํกบัดูแลความเส่ียงดา้นการทุจริตอยา่งชดัเจน 

ไดแ้ก่ การกาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร ปตท. ในแต่ละระดบั การจดัทาํนโยบาย แนวปฏิบติั 

ขอ้กาํหนด และคู่มือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั การกาํหนดแนวทางและกิจกรรมเพื่อ

ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน และการจดัให้มีช่องทางการร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริตและการไม่

ปฏิบติัตามกฎหาย กฎระเบียบองคก์ร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

1.1. การกาํหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร ปตท. ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

 

บุคลากรของ ปตท. ทุกระดบัมีหนา้ท่ีในการดาํเนินการตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน

ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัของ ปตท. เพื่อสนับสนุนให้ ปตท. มุ่งสู่องค์กรตน้แบบดา้นการ

บริหารกิจการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยไดก้าํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการต่อตา้นการทุจริต

และคอร์รัปชันของบุคลากรในระดบัต่าง ๆ ดังรายละเอียดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของของบุคลากรของ 

ปตท. แต่ละระดบัในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั ในภาคผนวก 1  

 

1.2. การจัดให้มีนโยบาย แนวปฏิบัติ ข้อกาํหนด และคู่มือด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

 

นอกจากคู่มือการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัแลว้ บุคลากรของ ปตท. ทุกคนตอ้ง

รับทราบและปฏิบติัตามนโยบาย แนวปฏิบติั ขอ้กาํหนด และคู่มือต่าง ๆ ท่ีสําคญัและเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้น

การทจุริตและคอร์รัปชนั ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 นโยบาย แนวปฏิบัติ ข้อกาํหนด และคู่มือท่ีเกีย่วข้องกบัมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ของ ปตท. 

ลาํดับ ช่ือเอกสาร สาระสําคัญของเอกสาร 

1.  ประกาศบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) เร่ือง 

นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัของ 

ปตท.    

กาํหนดใหบุ้คลากรของ ปตท. ตอ้งไมด่าํเนินการ 

หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน 

ทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม  

2.  แนวปฏิบติัท่ีดีเร่ืองการรับ-ใหข้องขวญั การเล้ียง

หรือประโยชน์อ่ืนใด 

สร้างมาตรฐานท่ีดีในการปฏิบติังานของ

บุคลากร ปตท. โดยมุ่งหวงัใหบ้คุลากรทุกระดบั

ปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ ไม่หวงั

ผลประโยชน์ตอบแทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

นโยบาย  “งดรับของขวญั (No Gift Policy)”  

3.  ขอ้กาํหนดบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) วา่ดว้ย

การร้องเรียนและการแจง้เบาะแสการทุจริตและ

การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายกฎระเบียบองคก์ร 

พ.ศ. 2564 

กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบั

การร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริต 

(Whistleblowing) ใหมี้ความเหมาะสมและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งองคก์ร อีกทั้งมี

มาตรการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผู ้

ร้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการให้ 

ขอ้มูลเบาะแสท่ีเก่ียวขอ้ง และมาตรการรักษา

ความลบั 

4.  แนวปฏิบติั เร่ือง การพิจารณาเร่ืองร้องเรียนท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตต่อหนา้ท่ีและ

ประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564 

กาํหนดขั้นตอนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตต่อหนา้ท่ีและประพฤติ 

มิชอบทั้งการสืบสวนและสอบสวน อยา่งชดัเจน 

โปร่งใส เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 

5.  คู่มือการบริหารความเส่ียงทัว่องคก์ร 2564 (PTT 

Enterprise Risk Management Manual 2021) 

กาํหนดกรอบการบริหารความเส่ียงและ

กระบวนการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รของ 

ปตท. เพื่อให้เกิดการปฏิบติัไปในทิศทาง

เดียวกนั 
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1.3. การกาํหนดแนวทางและกจิกรรมเพ่ือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

 

 ปตท. จดัให้มีการดาํเนินการหลากหลายรูปแบบเพื่อการกาํกับดูแล ป้องกัน และติดตามตรวจสอบ 

ความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซ่ึงสอดคล้องตามนโยบายกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และการต่อต้าน 

การทุจริตและคอร์รัปชนัของ ปตท. ท่ีไดก้าํหนดไว ้ซ่ึงมีตวัอย่างแนวทางและกิจกรรมท่ี ปตท. ไดจ้ดัทาํขึ้นโดย

สามารถแบ่งตาม 5 องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ดงัน้ี  

ตารางท่ี 2 ตัวอย่างแนวทางและกจิกรรมเพ่ือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

องค์ประกอบท่ี 1: 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 

(Control Environment) 

 

ปตท. จัดทํานโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงกําหนดให้

ผูบ้ริหาร ปตท. เป็นแบบอย่างในการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว เพื่อให้เกิด

การปฏิบติัตามเป็นบรรทดัฐานและค่านิยมในการดาํเนินธุรกิจให้กบัพนักงาน

และพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยเนน้ย ํ้าวา่ ปตท. จะไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัป

ชนัทุกรูปแบบ 

องค์ประกอบท่ี 2:  

การประเมินความเส่ียง 

(Risk Assessment) 

ปตท. จัดทําแนวทางการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

เพื่อให้ผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องมีความตระหนักถึงความเส่ียง และทราบถึง

แนวทางในการควบคุม เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในกระบวนการทาํงาน

ของแต่ละหน่วยงาน 

องค์ประกอบท่ี 3: กจิกรรม

การควบคุม (Control   

Activities) 

ปตท. จดัใหมี้กิจกรรมการควบคุม เพื่อป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชนั สาํหรับ

พนักงาน เช่น จดัอบรมและการส่ือสารแก่พนักงานเก่ียวกับการต่อตา้นการ

ทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเน่ือง จัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจ

พนักงาน ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ และ

การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั รวมถึงกาํหนดอาํนาจการอนุมติัและสอบ

ทานกระบวนการท่ีมีความเส่ียงในการทุจริตและคอร์รัปชนั เช่น การจดัซ้ือจดั

จา้ง การเบิกจ่ายค่าของขวญั และการเล้ียงรับรอง เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ไดจ้ดัให้มีกิจกรรมการควบคุม เพื่อป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน 

สําหรับคู่คา้ เช่น การจดัทาํแนวทางการปฏิบติัอย่างย ัง่ยืนสําหรับผูค้า้ ปตท. (PTT 

Supplier Sustainable Code of Conduct) และการทาํ Due Diligence กบัคู่คา้ เป็นตน้ 

องค์ประกอบท่ี 4: 

สารสนเทศและการส่ือสาร 

(Information and 

Communication) 

 

ปตท. จดัให้มีการส่ือสารเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดย 

การเผยแพร่ขอ้มูลดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น คอลมัน์ 

Integrity ในวารสารสําหรับพนักงาน PTT SPIRIT การให้ความรู้ผ่านช่อง

ทางการส่ือสารภายใน ไดแ้ก่ CG Channel ใน PTT Workplace, CG Tips! และ 
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CG E-learning ผ่านระบบ Intranet รวมถึงการจดักิจกรรม CG Camp และ PTT 

CG day เป็นตน้  

องค์ประกอบท่ี 5: กจิกรรม

การกาํกบัติดตามและ

ประเมินผล (Monitoring   

Activities) 

 

ปตท. กาํหนดให้จดัทาํรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นประจาํทุกปี

และเม่ือเกิดเหตุการณ์ รวมถึงวิเคราะห์รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

โดยใช้ระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS) 

เพื่อให้การกํากับดูแลด้านการทุจริตและคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น 

 

1.4 ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร 

  ปตท. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบองค์กร และกาํหนดกลไกสําหรับคุม้ครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผูร้้องเรียน รวมถึงการรักษา

ความลบั  ตามขอ้กาํหนดบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) วา่ดว้ย การร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริต การทจุริต

ต่อหนา้ท่ี การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบองคก์ร   

บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบการกระทําท่ีอาจฝ่าฝืนนโยบายต่อต้าน 

การทุจริตและคอร์รัปชัน และเม่ือต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้งเม่ือต้องการคาํแนะนําเก่ียวกับ 

การปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั สามารถติดต่อไดต้ามช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

เวบ็ไซต ์  www.pttplc.com 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี pttvoice@pttplc.com 

จดหมายส่งท่ี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สาํนกัตรวจสอบภายใน หรือ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองคก์ร หรือ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สาํนกักฎหมาย หรือ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารศกัยภาพองคก์รและธรรมาภิบาล หรือ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 

กรรมการตรวจสอบ หรือ 

กรรมการบริษทั 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

 



16 

2. การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment) 

  

หลกัการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต 

องค์กรทาํการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต เพื่อระบุชนิดของการทุจริต รวมทั้งความเส่ียงท่ี 

การทจุริตชนิดนั้นจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสและผลกระทบ ตลอดจนประเมินกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนัและดาํเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดความเส่ียงท่ียงัคงเหลืออยู ่

ท่ีมา: COSO Fraud Risk Management Guide 2016 

 

ตามประกาศบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) เร่ือง นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

กาํหนดให้มีการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัในกระบวนการปฏิบติังาน โดยการระบุและ

ประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีควรดาํเนินการอยา่งสมํ่าเสมอ อยา่งนอ้งปีละ 1 คร้ัง 

รวมทั้งควรนาํผลการประเมินความเส่ียงท่ีได ้มาทบทวนในระหว่างปีเม่ือมีเหตุการณ์เปล่ียนแปลงท่ีสําคญั เช่น 

การปรับโครงสร้างการทาํงาน อาจทาํให้ไม่มีการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างผูป้ฏิบติังานอย่างเหมาะสม ขาดการ

ตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจระหวา่งกนั ทาํใหเ้กิดการทุจริตไดง้่าย เป็นตน้ 

 

ในการประเมินความเส่ียงดา้นทุจริต จะตอ้งกาํหนดวตัถุประสงค์ของงานในกระบวนการปฏิบติังาน 

(Objective setting) ระบุความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั (Fraud risk identification) วิเคราะห์ความเส่ียง

ดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั (Fraud risk analysis) วา่ ความเส่ียงนั้นมีโอกาสเกิดและส่งผลกระทบอยา่งไร และ

วดัระดบัความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั (Fraud risk evaluation) เพื่อพิจารณาการตอบสนองความเส่ียง

ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

  

2.1 กาํหนดวัตถุประสงค์ของงานท่ีกาํลงันํามาประเมินความเส่ียง (Objective setting) 

 

การกําหนดวตัถุประสงค์ของงานท่ีจะนํามาประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันใน

กระบวนการปฏิบัติงาน (Process level) ควรกําหนดบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินความเส่ียงด้าน 

การทจุริตและคอร์รัปชนั ซ่ึงรวมถึงผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารในระดบัตาํแหน่งท่ีเหมาะสม ตลอดจนช่วยผลกัดนั

ใหค้วามเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัในกระบวนการปฏิบติังานไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสม 

 

การกาํหนดวตัถุประสงคข์องงานท่ีจะนาํมาประเมินความเส่ียง จะตอ้งมีความชดัเจน และสอดคลอ้ง

วตัถุประสงคใ์นระดบัต่าง ๆ ทั้งในระดบัหน่วยงาน และระดบักลุ่มธุรกิจ ตลอดจนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ของการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. คือ การยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส เป็นธรรม 



17 

และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชนัทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม 

 

ตวัอยา่งเช่น วตัถปุระสงคข์องงานจดัซ้ือ คือ เพื่อใหไ้ดพ้สัดุท่ีมีคุณภาพสาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานตาม

จาํนวนท่ีตอ้งการ มีความคุม้ค่า ทนัเวลาและหลีกเล่ียงการจดัเก็บท่ีมากเกินไปจนทาํใหพ้สัดุเสียหาย เป็นตน้ 

 

2.2 การระบุความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud risk identification) 

 

การระบุความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัเป็นการคน้หาว่า มีความเส่ียงเร่ืองใดบา้งท่ีจะทาํใหไ้ม่

สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ด ้โดยสามารถระบุช่ือของความเส่ียง ตลอดจนแหล่งท่ีมาของความ

เส่ียง (Source of fraud risk) และสาเหตุของความเส่ียง (Cause of fraud risk) เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน  

 

ในการระบุความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั เร่ิมจากการพิจารณาปัจจยัภายใน (Internal factor) 

และภายนอกองค์กร (External factor) รวมทั้งการพิจารณาประเภทของการทุจริตเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการ

ระบุความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั ในขั้นตอนน้ี ไดด้งัน้ี 

 

2.2.1 การพจิารณาปัจจัยภายใน (Internal factor) และภายนอกองค์กร (External factor) 

 

 ปัจจยัภายในองค์กร เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจโดยปกติของบริษทั ซ่ึงแต่ละกิจกรรมท่ี 

ปตท. ไดด้าํเนินการ อาจมีกระบวนการหรือการควบคุมท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ในกรณีท่ีตอ้งดาํเนินการ

จดัซ้ือท่ีจาํเป็นเร่งด่วน จะมีการกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีแตกต่างจากขั้นตอนการจดัซ้ือตามปกติ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ปัจจยัภายในยงัรวมถึงประเด็นเร่ือง แรงกดดนัต่อการปฏิบติังานเพื่อใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของ

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หรือการบรรลุเป้าหมายของการดาํเนินงานโครงการ การจดัซ้ือจดัจา้ง ตลอดจนงบประมาณ

ท่ีผูบ้ริหารกาํหนด 

 

ปัจจยัภายนอกองค์กร อาจพิจารณาถึงลูกคา้และคู่คา้ท่ี ปตท. ไดด้าํเนินธุรกิจร่วมกนั เช่น ในการจดัซ้ือ

เร่งด่วน ผูป้ฏิบัติงานอาจมีความจาํเป็นในการเข้าไปเร่งรัดกระบวนการต่อรองราคาและการจัดส่ง ทาํให้มี 

ความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชนัสูง เป็นตน้ ดงันั้น ปตท. ก็ควรกาํหนดการควบคุมเพิ่มเติมเพื่อป้องกนัหรือลดความ

เส่ียงจากการทุจริตและคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดขึ้น นอกจากน้ี ปัจจยัภายนอกรวมถึงการพิจารณาบุคคลหรือนิติบุคคล

ท่ีมีแนวโน้มจะเขา้มาเก่ียวขอ้งหรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการดาํเนินงาน เช่น คู่คา้ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะมีจาํนวน

นอ้ยรายในตลาด หรือคู่คา้ท่ีมีขอ้สงสัยวา่จะมีประวติัท่ีไม่โปร่งใสหรือเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรม เป็นตน้ 
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2.2.2 การพจิารณาประเภทของการทุจริต 

 

 ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัของ ปตท. ไดนิ้ยามของคาํว่า ทุจริต คือ การกระทาํใด ๆ 

เพือ่แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย สาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น และระบุประเภทของการทุจริต

ไว ้4 ประเภท เช่น  

• การยกัยอก (Asset Misappropriation)  

• การฉอ้โกง (Embezzlement)  

• การตกแต่งบญัชี (Financial Statement Fraud)  

• การคอร์รัปชนั (Corruption) 

 

โดยในการระบุและประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน จะตอ้งพิจารณาความเส่ียงให้

ครอบคลุมการทุจริตทั้ง 4 ประเภทขา้งตน้ เทคนิคในการระบุความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั เป็นดงัน้ี  

• ระบุความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจงสาํหรับกิจกรรมการดาํเนินงานและวตัถุประสงคท่ี์ระบุขึ้นในหัวขอ้ 

2.1  

• ระบุกระบวนการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และระบุลกัษณะพฤติกรรมท่ีอาจเกิดขึ้นใหช้ดัเจน 

• คาํนึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการกระทาํของคู่คา้ของบริษทัดว้ย 

 

ตารางท่ี 3 คําถามเพ่ือพจิารณาความเส่ียงระดับกระบวนการทํางาน 

การยักยอก  

(Asset 

Misappropriation) 

 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงและแหล่งขอ้มูลท่ีสาํคญั อะไรบา้ง 

 หน่วยงานใดบา้งท่ีรับผิดชอบดูแลสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงและขอ้มูลท่ีสาํคญั 

 หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าสูง มีการกาํหนด

บทบาทหนา้ท่ีและแบง่แยกหนา้ท่ีระหวา่งผูจ้ดัทาํกบัผูอ้นุมติัหรือไม ่

 บริษทัมีการควบคุมการเขา้ถึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงและขอ้มูลท่ีสาํคญัอยา่งไร 

 การรักษาความปลอดภยัของสินทรัพยม์ูลค่าสูง และขอ้มูลท่ีสําคญั เช่น การเก็บ

รักษาเงินสดในมือ มาตรการรักษาความปลอดภยัของคลงัสินคา้ หรือขั้นตอน

การเขา้ถึงขอ้มูลในระบบ เป็นตน้ มีความเพียงพอหรือไม ่

 บริษัทมีแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําทุจริตจาก

อาชญากรรมทางไซเบอร์ ในด้านต่าง ๆ อย่างไร เช่น การเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บ

อนุญาต หรือการหลอกลวงเพื่อให้ไดข้อ้มูลไปใชใ้นการเขา้ถึงระบบโดยไม่ได้

รับอนุญาต (phishing) การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแก รม
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คอมพิวเตอร์ การยบัย ั้งขอ้มูลท่ีส่งถึงระบบหรือเครือข่ายภายในโดยไม่ไดรั้บ

อนุญาต และการจารกรรมขอ้มูลบนคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

การฉ้อโกง 

(Embezzlement) 

 มีกระบวนการหรือกิจกรรมใดบา้งท่ีบริษทัต้องนําเสนอหรือส่ือสารข้อมูลสู่

บุคคลภายนอก (เช่น การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ สินคา้และบริการ การจดัซ้ือ

จัดจ้าง เป็นต้น) และหน่วยงานใดมีหน้าท่ีกาํหนดการส่ือสาร หรือกําหนด

ขอ้ความท่ีใชใ้นส่ือสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการส่ือสาร / ขอ้ความท่ี

ใชใ้นการส่ือสาร  เพื่อป้องการกนัให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น / ให้ขอ้มูลเกินจริง เพื่อ

จูงใจใหซ้ื้อสินคา้ / บริการ 
 บริษทัมีแนวทางการสอบทานความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูล ก่อนส่ือสาร

ต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร เช่น การสอบทานการให้ข้อมูลว่ามีความ

เหมาะสม ไม่ใหข้อ้มูลเกินจริง หรือบิดเบือนขอ้เทจ็จริงเพื่อหาประโยชน์ หรือจูง

ใจใหซ้ื้อสินคา้ เป็นตน้ 
 บริษทัไดก้าํหนดหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบหากเกิดเหตุการณ์ร้องเรียนในเร่ือง

ดงักล่าวหรือไม่ และมีแนวทางการจดัการอย่างไร เช่น การร้องเรียนกรณีการ

หลอกลวง หรือโกงลูกคา้ เป็นตน้ 
การตกแต่งบัญชี 

(Financial 

Statement Fraud) 

 หน่วยงานใดบา้งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบการจดัทาํรายงานทางการเงิน 

 บริษทัสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีนาํมาจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งไร 

 บริษทัมีกระบวนการสอบทานรายงานทางการเงินท่ีสาํคญั เช่น ความถูกตอ้ง

ของรายไดแ้ละกาํไรของบริษทั เป็นตน้ อยา่งไร 

 เคร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีบริษทันาํมาใชช่้วยจดัการงานดา้นบญัชีมีการจาํกดั

การเขา้ถึงของผูใ้ชง้าน และแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งผูจ้ดัทาํกบัผูอ้นุมติัหรือไม่ 

 บุคลากรมีความกดดนัจากการวดัผลการปฏิบติังาน หรือผลประโยชน์ท่ีอาจ

เก่ียวขอ้งกบัรายไดท่ี้เพิ่มขึ้น หรือตน้ทุนท่ีลดลงจากผลประกอบการของบริษทั

หรือไม่ 

การคอร์รัปชัน 

(Corruption) 

 

 บริษทัมีลูกค้าท่ีเป็นหน่วยงานราชการหรือไม่ ถ้ามีคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของ

จาํนวนลูกคา้ทั้งหมด 

 มีการศึกษาและทาํความเขา้ใจในแต่ละหน่วยงานราชการท่ีบริษทัมีการติดต่อ

ดว้ยอยา่งไร 

 มีการพิจารณาการชาํระเงินให้กบัหน่วยงานราชการหรือลูกคา้ทัว่ไปท่ีผิดปกติ

หรือไม่ ทั้งท่ีมีการชาํระจริงและท่ีคาดวา่จะมีในอนาคต 
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 มีการกาํหนดประเภทของของขวญั การเดินทาง ค่าใช้จ่ายสําหรับการบนัเทิง 

หรือการเบิกจ่ายอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัจดัเตรียมให้กับลูกคา้ท่ีเป็นหน่วยงานราชการ 

หรือสมาชิกในครอบครัวหรือไม่ อยา่งไร 

 มีการทาํความเขา้ใจถึงกระบวนการในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ จากหน่วยงาน

ราชการหรือไม ่อยา่งไร  

 บริษทัมีค่าใช้จ่ายท่ีเป็นค่าอาํนวยความสะดวก (facilitating payments or grease 

payments) หรือไม ่

 บริษทัมีการจา้งบุคคลท่ีสาม (Third Party Agent) ในการดาํเนินการใด ๆ หรือไม่ 

ถา้มี ใหห้ารือถึงบทบาท หนา้ท่ี เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาจา้ง และวิธีการชาํระเงิน 

 มีการชาํระเงินใหก้บัหน่วยงานราชการหรือลูกคา้อ่ืน ๆ ผา่นบุคคลท่ีสามหรือไม ่

 มีการกาํหนดใหพ้นกังานเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั การประกอบธุรกิจส่วนตวั ธุรกิจ

ของครอบครัว การลงทุน หรือความสัมพนัธ์กับคู่ค้า ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือไม ่

 มีการคดัเลือกผูค้า้ โดยไม่ผา่นกระบวนการพิจารณาตามปกติ หรือไม่เป็นไปตาม

ระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือไม ่

 

จากตวัอย่างวตัถุประสงค์ของงานจัดซ้ือท่ีกาํหนดในข้อ 2.1 และจากการพิจารณาปัจจยัภายในและ

ภายนอกในขอ้ 2.2.1 และการพิจารณาประเภทของการทุจริตในขอ้ 2.2.2 สามารถกาํหนดความเส่ียงของงาน

จดัซ้ือ เช่น การจดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เกิดการแบ่งซ้ือแบ่งจา้ง และการจดัซ้ือไม่โปร่งใส 

เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of interest) หรือการทุจริตและคอร์รัปชนั เป็นตน้ 

 

 โดยสามารถศึกษาตวัอย่างความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซ่ึงจาํแนกตามประเภทของการ

ทุจริต ดงัรายละเอียดในภาคผนวก 3  

 

2.3. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud Risk Analysis) 

 

ในขั้นตอนน้ีจะดาํเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั เพื่อทาํความเขา้ใจว่าปัจจยั

เส่ียงท่ีระบุไดน้ั้น ส่งผลกระทบดา้นต่าง ๆ ต่อวตัถุประสงคอ์ยา่งไรทั้งในเชิงบวกและลบ รวมถึงพิจารณาโอกาส

เกิดผลกระทบนั้นเป็นอยา่งไร 
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เกณฑก์ารวดัระดบัความรุนแรงของโอกาสเกิด (Likelihood Assessment Criteria) เป็นเกณฑท่ี์กาํหนด

ขึ้นเพื่อใช้พิจารณาระดับของโอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชันจะ

เกิดขึ้นในปัจจุบนั ก่อนท่ีจะดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง (Risk Level Before Mitigation) เกณฑก์ารวดั

ระดบัความรุนแรงของโอกาสเกิด โดยอา้งอิงตามคู่มือการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร (PTT Enterprise Risk 

Management Manual 2021) เป็นดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของโอกาสเกดิ (Likelihood Assessment Criteria) 

 

ระดับความรุนแรง 

4 รุนแรง 3 สูง 2 ปานกลาง 1 น้อย 

โอกาสเกดิ 

 - เชิงปริมาณ > 20% > 10% ถึง 20% > 5% ถึง 10% < 5% 

 - เชิงคุณภาพ มีโอกาสเกิดสูงมาก มีโอกาสเกิดสูง มีโอกาสเกิดนอ้ย แทบไม่มีโอกาสใน

การเกิด 

 - เชิงคุณภาพ  

(ในกรณีประเมิน

ความเส่ียงด้าน 

การปฏิบัติตาม

กฎหมาย) 

โอกาสเกิดขึ้นเป็น

ประจาํทกุวนั/ ทุก

สัปดาห์ 

โอกาสเกิดขึ้นไมม่าก

ทุกเดือน/ ทุกไตรมาส 

โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน

ปีละ 1 คร้ัง 

(Annually) 

โอกาสเกิดขึ้น 1 คร้ัง 

ในระยะเวลา 3-5 ปี 

 

เกณฑก์ารประเมินความเส่ียงดา้นผลกระทบ (Impact Assessment Criteria) เป็นเกณฑก์าํหนดขึ้นเพื่อใช้

พิจารณาระดับความเสียหายหรือความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้ น โดยสามารถประเมินผลกระทบท่ีส่งผลต่อ

วตัถุประสงค์ และประเมินความรุนแรงของผลกระทบในด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ ด้าน 

ความพึงพอใจของนักลงทุน ดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย และดา้นความพึงพอใจของลูกคา้/ คู่คา้ 

เป็นตน้ เกณฑก์ารประเมินความเส่ียงดา้นผลกระทบ เป็นดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact Assessment Criteria)* 

 
ระดับความรุนแรง 

4 รุนแรง 3 สูง 2 ปานกลาง 1 น้อย 

ด้านการเงิน 

• กาํไรสุทธิตํ่า

กว่าเป้าหมาย 

> 5% 

หรือ ฃสูงกวา่  

5,000 ลา้นบาท 

> 2.5% ถึง 5% 

หรือสูงกวา่ 

2,500 ถึง 5,000 

ลา้นบาท 

> 1.25% ถึง 2.5% 

หรือสูงกวา่ 

1,250 ถึง 2,500 

ลา้นบาท 

≤ 1.25% 

หรือ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 

1,250 ลา้นบาท 

• ค่าใช้จ่ายสูงกว่า

เป้าหมาย 

> 5% 

หรือสูงกวา่ 

3,500 ลา้นบาท 

> 2.5% ถึง 5% 

หรือสูงกวา่ 

1,750 ถึง 3,500 

ลา้นบาท 

> 1.25% ถึง 2.5% 

หรือสูงกวา่ 

875 ถึง 1,750 

ลา้นบาท 

≤ 1.25% 

หรือ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 

875 ลา้นบาท 

ด้านกระบวนการธุรกจิและการปฏิบัติการ 

• ประสิทธิผล

ของ

กระบวนการ

ของ ปตท.** 

กระบวนการหลกัไม่

เกิดประสิทธิผล 

กระบวนการหลกั 

ไม่มีประสิทธิภาพ 

กระบวนการท่ีไม่ใช่

กระบวนการหลกั 

ไม่เกิดประสิทธิผล / 

กระบวนการหลกั

ไดรั้บผลกระทบ

บางส่วน 

กระบวนการท่ีไม่ใช่

กระบวนการหลกั 

ไม่มีประสิทธิภาพ 

กระบวนการหลกัไม่มี

ผลกระทบ 

• การปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

โทษอาญาจาํคุก 

ผูแ้ทนนิติบุคคล 

โทษอาญาจาํคุก 

ผูก้ระทาํ 

ปรับไม่เกิน 

2 ลา้นบาท 

ไม่มีโทษทางอาญา 

และไม่มีโทษปรับ 

เพิกถอนใบอนุญาต ตอ้งหยดุปฏิบติังาน

ชัว่คราว 

โทษปรับ มากกวา่ 5

ลา้นบาทขึ้นไป 

โทษปรับ มากกวา่ 

2 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 

5 ลา้นบาท 

ความผิดเก่ียวกบั 

การทจุริต 

- 
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ระดับความรุนแรง 

4 รุนแรง 3 สูง 2 ปานกลาง 1 น้อย 

• ความพงึพอใจ

ของลูกค้า/ คู่ค้า 

ลูกคา้/คู่คา้ฟ้องร้อง 

ปตท. 

ลูกคา้/ คู่คา้แสดง 

ความไม่พอใจ 

ผา่นส่ือต่าง ๆ 

ลูกคา้/ คู่คา้แสดง 

ความไม่พอใจ

ร้องเรียนกลบัมาท่ี 

ปตท. 

- 

• ความพงึพอใจ

ของพนักงาน 

พนกังานไม่พงึพอใจ

ในระดบัรุนแรง เช่น 

นดัหยดุงานหรือ

ลาออกเป็น        

จาํนวนมาก 

 

พนกังานไม่พงึพอใจ

อยา่งมาก เช่น เกิดการ

ประทว้ง 

พนกังานไม่พงึพอใจ

ในระดบัปานกลาง 

เช่น เกิดการเสียขวญั

และกาํลงัใจใน 

การทาํงาน 

พนกังานไม่พงึพอใจ

เลก็นอ้ย เช่น กระทบ

ต่อประสิทธิภาพใน

การทาํงานเลก็นอ้ย 

ภาพลกัษณ์ ปตท. ต่อผู้ถือหุ้น 

• การขึน้

เคร่ืองหมายหุ้น 

ปตท. โดยตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 

หุน้ ปตท. ถูกขึ้น

เคร่ืองหมาย SP 

หุน้ ปตท. ถูกขึ้น

เคร่ืองหมาย H 

หุน้ ปตท. ถูกขึ้น

เคร่ืองหมาย NP 

- 

• การเทขายหุ้น

โดยนักลงทุน 

หุน้ ปตท. ถูกเทขาย

จากนกัลงทุน 

รายใหญ่ สถาบนั 

กองทุนเป็นจาํนวน

มากอยา่งต่อเน่ือง 

หุน้ ปตท. ถูกเทขาย

จากนกัลงทุน 

รายใหญ่ สถาบนั 

กองทุนอยา่งต่อเน่ือง 

นกัลงทุนรายใหญ่ 

สถาบนั กองทุน 

ขายหุน้ ปตท. เลก็นอ้ย 

นกัลงทุนรายใหญ่ 

สถาบนั กองทุน 

ไม่ซ้ือหุน้ ปตท. 

ภาพลกัษณ์ ปตท. ต่อสาธารณะ 

• การโจมตีผ่าน

ส่ือต่าง ๆ 

• การกระจายข่าวลบ

ผา่นส่ือหลกัและ

ออนไลน์ เขา้ถึง

ประชาชน 

มากกวา่ 100,000 

คน 

• เกิดการต่อตา้น

อยา่งรุนแรงจาก

การกระจายข่าวลบ 

ผา่นส่ือหลกัและ

ออนไลน์ เขา้ถึง

ประชาชน 30,000 

คนขึ้นไป 

การกระจายข่าวลบ 

ผา่นส่ือหลกัและ

ออนไลน์ เขา้ถึง

ประชาชน 5,000 - 

29,999 คน 

การกระจายข่าวลบ 

ผา่นส่ือหลกัและ

ออนไลน์ เขา้ถึง

ประชาชนทัว่ไป 100 - 

4,999 คน 
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ระดับความรุนแรง 

4 รุนแรง 3 สูง 2 ปานกลาง 1 น้อย 

สาธารณะ เช่น 

การประทว้ง 

 

หมายเหตุ:  

* หัวขอ้การวดัระดบัความรุนแรงของผลกระทบตามตารางขา้งตน้ อา้งอิงเกณฑ์การวดัระดบัความรุนแรงตามคู่มือการบริหาร

ความเส่ียงระดบัองคก์ร (PTT Enterprise Risk Management Manual 2021) โดยพิจารณาเลือกเฉพาะหัวขอ้ท่ีอาจเป็นผลกระทบ

จากความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัเป็นหลกั ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจ/สายงานสนบัสนุน และหน่วยปฏิบติังาน สามารถใชเ้กณฑ์

การวดัระดบัความรุนแรงของความเส่ียงระดบัสายงานท่ีเพ่ิมเติมจากเกณฑร์ะดบัองคก์รได ้โดยเลือกหวัขอ้เกณฑ์วดัระดบัความ

รุนแรงตามตารางขา้งตน้ 

** กระบวนการหลกั: กระบวนการท่ีกระทบต่อ Bottom line, กระบวนการท่ีกระทบกบัช่ือเสียงองคก์ร การเงิน 

กระบวนการท่ีไม่ใช่กระบวนการหลกั: กระบวนการท่ีไม่กระทบต่อ Bottom line, กระบวนการภายในของ ปตท. 

ไม่มีประสิทธิภาพ: กระบวนการล่าชา้, ใชง้บเกิน ใชค้นเกิน 

ไม่เกิดประสิทธิผล: ผลผิดพลาด คลาดเคล่ือน เสียหาย, ไม่แลว้เสร็จตามแผน 
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2.4. การวัดระดับความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud risk evaluation)  

 

การวดัระดับความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นการนําผลกระทบและโอกาสเกิดท่ีได ้

การประเมินในขั้นตอนท่ีผ่านมา มาจดัลาํดบัความสาํคญัในการตอบสนองและติดตามความเส่ียงลงในแผนภาพ 

ความเส่ียง ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 4 แผนภาพความเส่ียง (Risk Map) 

ตารางประเมินความเส่ียง 

(Risk Matrix) 

ระดับโอกาสเกดิ 

1 น้อย 2 ปานกลาง 3 สูง 4 สูงมาก 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ

 

4 รุนแรง สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

3 สูง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

2 ปานกลาง สูง สูง สูง สูง 

1 น้อย ปานกลาง สูง สูง สูง 

 

โดยรายละเอียดวิธีการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในระบบ Risk and Control 

Platform (RCP) ตามภาคผนวก 4  
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ภาพท่ี 5 ตัวอย่างแผนภาพความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

ตารางประเมินความเส่ียง (Risk Matrix) 

 

 

 

 

 

   

    

  
 

 

 

 

 

 ระดบัความเส่ียงปานกลาง: Process owner (เจา้ของงาน) ตอ้งติดตามและประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมการควบคุมภายในเป็นประจาํ 

 ระดบัความเส่ียงสูง: Process owner (เจา้ของงาน) ตอ้งกาํหนดกิจกรรมการควบคมุเพิ่มเติม และ/หรือ กาํกบัดูแล และเนน้ย ํ้าใหน้าํการควบคุมภายในท่ี

กาํหนดไวไ้ปปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  ระดบัความเส่ียงสูงมาก: 

ตัวอย่างการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

1. การทุจริตเชิงนโยบายเพื่อประโยชน์ของตนหรือพวกพอ้ง 

2. การฝากพนกังานเขา้ทาํงานโดยไม่ผา่นกระบวนการสรรหา 

3. การจ่ายเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุนเพื่อประโยชน์ใน 

การพิจารณางานจดัซ้ือจดัจา้ง 

4. การเรียกรับสินบนจากคู่คา้พิจารณาใหคู้่คา้ชนะการประมูล 

5. การเรียกร้องหรือรับเงินจากลูกคา้ / ตั้งใจปฏิบติังานล่าชา้เพื่อ

ขอรับค่าอาํนวยความสะดวก 

6. การจ่ายเงินให้เจา้หนา้ท่ีรัฐเพื่อไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

7. การปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเทจ็ 

หมายเหตุ               ลูกศรแสดงวา่จะตอ้งมีมาตรการการควบคุมภายใน

เพื่อไปสู่ระดบัความเส่ียงเป้าหมายปานกลาง 

2 

7 

4 

3 

1 5 6 

1 ตํ่า 2 ปานกลาง 4 สูงมาก 3 สูง 

ระดับโอกาสเกดิ 

1 
ตํ่า

 
2 

ป
าน

กล
าง

 
4 

สูง
มา

ก 
3 

สูง
 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ
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3. กจิกรรมการควบคุมการทุจริต (Fraud Control Activity) 

  

หลกัการของกจิกรรมการควบคุมการทุจริต 

องคก์รเลือก พฒันา และนาํกิจกรรมการควบคุมดา้นการป้องกนัและการตรวจจบัการทุจริตมาปฏิบติั เพื่อลดความ

เส่ียงจากเหตุการณ์ทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นหรือไม่ถูกตรวจพบไดอ้ยา่งทนัเวลา 

ท่ีมา: COSO Fraud Risk Management Guide 2016 

 

กิจกรรมการควบคุมการทุจริตกาํหนดขึ้ นผ่านนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือเอกสารต่าง ๆ โดยมี 

การกาํหนดวิธีปฏิบติั ผูรั้บผิดชอบ และกรอบเวลาท่ีคาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จ อยา่งชดัเจน เพื่อช่วยให้มัน่ใจ

ไดว้า่ แนวทางของฝ่ายบริหารในการลดความเส่ียงดา้นการทุจริตจะไดรั้บการนาํไปปฏิบติัจริง 

ในองคป์ระกอบท่ี 3 น้ี จะตอ้งทบทวนกิจกรรมการควบคุมการทุจริตท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัว่าเพียงพอและมี

ประสิทธิผลหรือไม่  ตลอดจนกําหนดกิจกรรมการควบคุมการทุจ ริต เพิ่ม เ ติมหากพบว่า  กิจกรรม 

การควบคุมท่ี มีอยู่ ในปัจจุบันยังไม่ เพียงพอ ควรเลือก พัฒนา และนํา กิจกรรมการควบคุมทั้ งด้าน 

การป้องกนัและการตรวจจบัการทุจริต มาใชอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงรายละเอียดในขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

3.1. ประเภทของกจิกรรมการควบคุมการทุจริต 

กิจกรรมการควบคุมการทุจริตโดยทัว่ไปอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

• การควบคุมดา้นการทุจริตเชิงป้องกนั (Fraud preventive control) คือ การควบคุมท่ีออกแบบเพื่อ

หลีกเล่ียงเหตุการณ์ทุจริตหรือรายการท่ีจะนาํไปสู่การทุจริต ป้องกนัไม่ใหค้วามผิดพลาด ความไม่

ถูกต้อง หรือความไม่เหมาะสมทั้ งหลายเกิดขึ้ นได้ ดังนั้ น จึงเป็นการควบคุมท่ีเกิดขึ้ นก่อน

เหตุการณ์ท่ีไม่พงึประสงคจ์ะเกิด 

• การควบคุมดา้นการทุจริตเชิงคน้หา (Fraud detective control) คือ การควบคุมท่ีออกแบบเพื่อใช้

คน้พบเหตุการณ์หรือรายการทุจริต  ในกรณีท่ีไม่มีการควบคุมเชิงป้องกนัท่ีดี การควบคุมเชิงคน้หา

จะเป็นส่วนประกอบสาํคญัสาํหรับระบบการควบคุมภายใน 

• การควบคุมด้านการทุจริตเชิงแก้ไข (Fraud corrective control) คือ การควบคุมท่ีจะดาํเนินการ

แกไ้ขปัญหาท่ีตรวจพบจากการใชวิ้ธีการควบคุมเชิงคน้หา 

• ก า รค วบ คุ ม ด้านกา รทุ จ ริต เ ชิ ง สั่ งก าร  (Fraud directive control) คื อ  ก า รค วบ คุ ม ท่ี ได้ รับ 

การออกแบบมาเพื่อใหไ้ดรั้บผลซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของฝ่ายบริหาร 

อ้างอิง : แนวทางการตรวจสอบภายใน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคม 

ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
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ตวัอยา่งกิจกรรมการควบคุมท่ี ปตท. กาํหนดขึ้นมีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 6 ตัวอย่างกจิกรรมการควบคุมท่ี ปตท. กาํหนดขึน้ 

ประเภทกิจกรรมการ

ควบคุม 

กิจกรรมการควบคุม คาํอธิบาย 

การควบคุมแบบ

ป้องกนั (Preventive 

control) 

 Segregation of duties การแบ่งแยกหนา้ท่ี 

 Management Review การสอบทานโดยผูบ้ริหาร 

 Dual Entry of Sensitive 

Information 

การอนุมติัหรือบนัทึกรายการร่วมกนัในกรณีท่ีเป็น

รายการท่ีสาํคญั 

 Authorization การอนุมติั 

 Documentation การจดัทาํเอกสารหลกัฐาน 

 Limit การกาํหนดค่าต่าง ๆ 

 System Access การควบคุมการเขา้ถึงระบบ 

 System Automation / 

Interface 

การควบคุมโดยกาํหนดให้ดึงขอ้มูลจากระบบรวมทั้ง

การถ่ายโอนขอ้มูลจากระบบหน่ึงไปอีกระบบหน่ึง  

 Safeguarding of assets การดูแลป้องกนัทรัพยสิ์น 

การควบคุมแบบ

คน้หา (Detective 

control) 

 Reconciliation การกระทบยอด/การเปรียบเทียบขอ้มูลระหวา่งกนั 

 Key performance indicator ดชันีวดัผลการดาํเนินงาน 

การควบคุมแบบ

แกไ้ข (Corrective 

control) 

 Exception Report รายงานความผิดปกติ 

การควบคุมแบบสั่ง

การ (Directive 

control) 

 Polices & Procedures การกาํหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังาน 

1. ระดบัองคก์ร (Entity-level general control) เช่น 

 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณใน

การดาํเนินธุรกิจ 

 นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั

ของ ปตท. 

 No gift policy 
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ประเภทกิจกรรมการ

ควบคุม 

กิจกรรมการควบคุม คาํอธิบาย 

 ขอ้กาํหนดฯ การร้องเรียนและแจง้เบาะแส 

การทจุริตและการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

กฎระเบียบองคก์ร 

 แนวทางการปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืของผูค้า้ ปตท. 

(PTT Supplier Sustainable Code of 

Conduct: SSCoC) 

2. ระดบักระบวนการทาํงาน (Process level) เช่น 

 ระเบียบ ขอ้กาํหนด ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

การปฏิบติังานในกระบวนการต่าง ๆ  

 คาํสั่ง / อาํนาจอนุมติัในการปฏิบติังานของ

แต่ละกระบวนการ 

 นโยบาย / คู่มือ / ขั้นตอน / มาตรฐาน / แนว

ปฏิบติัในการปฏิบติังาน 

 แผนผงัแสดงขั้นตอนการทาํงาน 

(Workflow) ของกระบวนการ 

 Checklist สาํหรับงาน 

ทั้งน้ี การระบุการควบคุมในสาํหรับความเส่ียงดา้น

ทุจริตและคอร์รัปชนั ควรมุ่งเนน้การควบคุมภายใน

ระดบักระบวนการทาํงาน (Process level) 

 Organization Structure โครงสร้างองคก์ร 

 Management Directive การกาํหนดทิศทางท่ีแน่นอนชดัเจนของผูบ้ริหาร 

 Job Description การกาํหนดลกัษณะงาน 

 Circulars หนงัสือเวียน 

 Training การอบรม 

 System required steps / 

fields 

กาํหนดขั้นตอนในการทาํงานในระบบใหท้าํงาน

ตามลาํดบัขั้นตอนท่ีกาํหนด 

 

ดังนั้น ในการกาํหนดและทบทวนกิจกรรมการควบคุมการทุจริต จะตอ้งพิจารณาให้ครอบคลุมทุก

รูปแบบของการควบคุมขา้งตน้ รวมทั้งผสมผสานรูปแบบการควบคุมดงักล่าวให้มีความเหมาะสมเพื่อป้องกัน

และตรวจจบั (Prevent & Detect) การทจุริตและคอร์รัปชนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทนัเวลา 
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โดยสามารถศึกษาตวัอยา่งการควบคุมภายในดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั ซ่ึงจาํแนกตามประเภทของ

การทุจริต ไดใ้นภาคผนวก 3  

 

3.2. การทบทวนและกาํหนดกจิกรรมการควบคุมการทุจริตเพิม่เติม 

 

ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบกระบวนการตอ้งทบทวนประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในท่ีได้

ออกแบบไว ้และมีการนาํไปปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่ความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัใน

กระบวนการปฏิบัติงานจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม รวมทั้ งต้องมีการส่ือสารไปยงัพนักงานและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

 

ในการทบทวนประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในท่ีไดอ้อกแบบไว ้ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ

กระบวนการตอ้งระบุการดาํเนินงานต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั (Existing Control) ว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งท่ีใช้ใน

การควบคุมความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั และตอ้งประเมินประสิทธิผลว่าสามารถจดัการความเส่ียง

ด้านการทุจริตและคอร์รัปชันนั้ นได้หรือไม่ หากพิจารณาแล้วว่าไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ

กระบวนการตอ้งระบุมาตรการเพิ่มเติม 

 

การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประเมินประสิทธิผล 

การออกแบบการควบคุม (Control Design) และการประเมินการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีได้ออกแบบไว้ 

(Control Compliance) โดยมีเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
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ตารางท่ี 7 เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการออกแบบการควบคุม (Control design) 

ระดับ 1 2 3  4 

ประสิทธิผล 

การออกแบบ 

การควบคุม 

(Control design) 

ไม่มีการออกแบบ 

การควบคุม หรือ

ไม่ไดก้าํหนดแนวทาง

ปฏิบติัท่ีชดัเจน 

การควบคุมยงัไม่

เหมาะสม เพียงพอ ไม่

สามารถทาํใหม้ัน่ใจวา่ 

การดาํเนินงาน

สามารถบรรลุ

วตัถุประสงคข์อง

องคก์ร หรือยงัอาจ

ก่อใหเ้กิด 

ความเสียหายจาก

ความเส่ียง 

การควบคุมเหมาะสม 

เพียงพอ แต่ยงัมีจุดท่ี

ควรปรับปรุง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ลด

ความซํ้าซอ้น หรือทาํ

ใหก้ารทาํงานรวมเร็ว

ขึ้น 

 

การควบคุมเหมาะสม 

เพียงพอ สามารถทาํ

ใหม้ัน่ใจวา่  

การดาํเนินงาน

สามารถบรรลุ

วตัถุประสงคข์อง

องคก์ร และไม่เกิด

ความเสียหายจาก

ความเส่ียง 

 

ตารางท่ี 8 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติตามการควบคุม (Control compliance) 

ระดับ 1 2 3  4 

การปฏิบัติตาม 

การควบคุม 

(Control 

compliance) 

ไม่ปฏิบติัตาม 

การควบคุมท่ี

ออกแบบไว ้

 

มีการปฏิบติัตาม 

การควบคุมท่ี

ออกแบบไว ้< 50% 

มีการปฏิบติัตาม 

การควบคุมท่ี

ออกแบบไว ้แต่ไม่ได้

ปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ 

(< 90%) 

มีการปฏิบติัตาม 

การควบคุมภายในท่ี

ออกแบบไว ้อยา่ง

สมํ่าเสมอ > 90% 

 

 

 โดยรายละเอียดวิธีการประเมินการควบคุมภายในด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในระบบ Risk and 

Control Platform (RCP) ตามภาคผนวก 4  

 

ในการพิจารณาเลือกหามาตรการหรือกิจกรรมเพื่อจดัการความเส่ียงนั้นเจา้ของความเส่ียง (Risk Owner) 

ควรคาํนึงถึงความคุม้ค่าของผลประโยชน์และตน้ทุนดาํเนินการหรือผลเสีย (Benefit & Cost Analysis) ของ 

แต่ละทางเลือก โดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัทรัพยากรท่ีมี และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์การบริหารความเส่ียงของ 

ปตท. ตวัอยา่งแนวทางการพิจารณาจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงแสดงในแผนภาพต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 6 ตัวอย่างแนวทางการพจิารณาจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 

 
 การจัดการอย่างเร่งด่วน (Active Management) คือ กิจกรรมการควบคุมท่ีมียงัไม่เพียงพอ และมี

ระดบัความเส่ียงดา้นทุจริตก่อนการควบคุมในระดบัสูงมาก-สูง โดยจะตอ้งมีการสอบทาน และ

กาํหนดการควบคุมท่ีเหมาะสมอยา่งเร่งด่วน พร้อมทั้งบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ือง 

 การติดตามและสอบทานอย่างต่อเน่ือง (Continuous Review) คือ มีการควบคุมท่ีเพียงพอ แต่มี

ระดบัความเส่ียงดา้นทุจริตก่อนการควบคุมในระดบัสูงมาก-สูง ควรกาํหนดให้มีการติดตามการ

ดาํเนินการของกิจกรรมการควบคุมอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ย เป็นประจาํทุกไตรมาส 

 การสอบทานเป็นระยะ (Periodic Review) คือ กิจกรรมการควบคุมท่ีมียงัไม่เพียงพอ มีความเส่ียง

อยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้น ควรปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม หรือติดตามผลกระทบจากความ

เส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มัน่ใจว่าระดบัความเส่ียงจะไม่เพิ่มขึ้น และมีการบริหารจดัการอย่าง

เหมาะสม 

 ไม่ต้องมีการดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม (No Major Concern) คือ ระดบัความเส่ียงก่อนการจดัการ

อยู่ในระดบัปานกลาง และการประเมินประสิทธิผลการออกแบบการควบคุมอยูใ่นระดบัท่ีมีความ

เพียงพอ โดย Process owner จะตอ้งติดตามและประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมการควบคุม

ภายในเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 
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3.3. การสอบทานกจิกรรมการควบคุมการทุจริต 

 

ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบกระบวนการทาํหน้าท่ีพิจารณา ให้ความเห็นชอบ หรือให้ขอ้เสนอแนะต่อ

กิจกรรมการควบคุมการทุจริตรวมทั้งแผนงานท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี Risk Owner จดัทาํขึ้น เพื่อให้แผนดงักล่าวมี 

ความสมบูรณ์ สามารถนาํไปปฏิบติัได้จริง สอดคลอ้งกบัระยะเวลาดาํเนินการและทรัพยากรท่ีใช้ ซ่ึงช่วยให้ 

การบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัของ ปตท. มีประสิทธิผล 
 

นอกจากน้ี ฝ่ายกาํกบัดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาลมีหนา้ท่ีพิจารณาความเส่ียงและกิจกรรมการควบคุม

การทุจริตในภาพรวม เพื่อให้เกิดภาพของความเส่ียงและกิจกรรมการควบคุมดา้นการทุจริตและคอร์รัปชันท่ี

ชดัเจน และมุ่งเนน้ไปท่ีความเส่ียงเร่ืองท่ีสาํคญัหรือมีผลกระทบมาก รวบรวมกิจกรรมการควบคุมการทุจริตใน

เร่ืองเดียวกนั เพื่อพิจารณาบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งองคก์ร 

 

 โดยสามารถศึกษาวิธีการบันทึกแผนการปรับปรุงการควบคุม (Action Plan) ด้านการทุจริตและ             

คอร์รัปชนัในระบบ Risk and Control Platform (RCP) ไดใ้นภาคผนวก 4 

 



34 

4. การสืบสวนและการแก้ไขการทุจริต (Fraud Investigation and Corrective actions) 

 

หลกัการสืบสวนและการแก้ไขการทุจริต 

องค์กรจัดให้มีกระบวนการส่ือสารเพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตรวมทั้ ง

ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในเร่ืองการสอบสวนและการแกไ้ข เพื่อให้มีการรายงานการทุจริตท่ีเกิดขึ้น

อยา่งเหมาะสมและทนัเวลา 

ท่ีมา: COSO Fraud Risk Management Guide 2016 

 

เน่ืองจากกิจกรรมการควบคุมท่ีกาํหนดขึ้นอาจไม่สามารถป้องกันและตรวจจบักรณีการทุจริตและ 

คอร์รัปชนัไดท้ั้งหมด ดงันั้น ปตท. จึงกาํหนดกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน การแจง้เบาะแสการทุจริตและการ

ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางการสอบสวนและการแกไ้ขการทุจริตอย่างชดัเจนและเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ตามขอ้กาํหนดฯ วา่ดว้ย การร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหนา้ท่ี การประพฤติ

มิชอบ และการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร และขอ้กาํหนดฯ ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล โดย

กระบวนการดังกล่าวจะดาํเนินการไปอย่างยุติธรรม ไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง และมี

มาตรการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลเบาะแส  

 

นอกจากน้ี การส่ือสารและการปรึกษาเป็นส่ิงท่ีดาํเนินการตลอดทุกขั้นตอนของการบริหารความเส่ียง

ดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและ

ภายนอก ปตท. มีความเขา้ใจในกระบวนการบริหารความเส่ียงและการตดัสินใจในการบริหารความเส่ียง ดงันั้น 

เพื่อให้การดาํเนินการตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของ ปตท. เป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีขอ้สงสัย หรือไม่แน่ใจในการปฏิบติังาน สามารถปรึกษาและขอ

คาํแนะนาํไดท่ี้ฝ่ายกาํกบัดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละกระบวนการ 
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5. การติดตามการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต (Fraud Risk Management Monitoring) 

 

หลกัการติดตามการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต 

องคก์รเลือก พฒันา และจดัให้มีการประเมินเป็นประจาํ เพื่อให้มัน่ใจว่า หลกัการทั้ง 5 ของการบริหาร

ความเส่ียงดา้นการทุจริตมีอยู่และเกิดผลในเชิงปฏิบติั มีการส่ือสารขอ้บกพร่องอย่างทนัเวลาต่อผูท่ี้รับผิดชอบ

ในการแกไ้ขปรับปรุง รวมทั้งผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการบริษทัดว้ย 

ท่ีมา: COSO Fraud Risk Management Guide 2016 

 

ในองค์ประกอบท่ี 5 น้ี อธิบายถึงแนวทางการติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการบริหาร 

ความเส่ียงดา้นการทุจริต ตลอดจนการประเมินผลและการพฒันากระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริต

และคอร์รัปชนั โดยมีรายละเอียดในขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

5.1. การดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงและรายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเส่ียงด้านการ

ทุจริต 

 

เจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง ดําเนินกิจกรรม 

มาตรการต่าง ๆ ตามแผนบริหารความเส่ียงจากการทุจริตและคอร์รัปชันท่ีได้จัดทําขึ้ น และต้องรายงาน

ความกา้วหน้าในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผลการบริหารความเส่ียง ปัญหา อุปสรรค การเปล่ียนแปลงระดบั

ความเส่ียง เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นต่อผูบ้ริหารท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบกระบวนการ เพื่อติดตาม กาํกบัดูแล และ

พิจารณาใหข้อ้คิดเห็น  

 

นอกจากน้ี ฝ่ายกาํกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาลมีหน้าท่ีติดตามรายงานความก้าวหน้าหรือผล 

การบริหารความเส่ียงจากการทุจริตและคอร์รัปชนั โดยควรกาํหนดให้เป็นหน่ึงในวาระประจาํของการประชุม 

(Agenda-Based) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการรายงานความกา้วหน้าหรือผลการบริหารความเส่ียงดา้นอ่ืน ๆ และ

สอดคลอ้งกบัการติดตามผลการดาํเนินงานดา้นอ่ืน ๆ 

 

5.2. การประเมินผลและการพฒันากระบวนการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

 

ผู ้บ ริหารท่ี เ ป็นผู ้รับผิดชอบกระบวนการต้องบริหาร ควบคุม ติดตามผลความก้าวหน้าใน 

การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ พิจารณาใหข้อ้คิดเห็น คาํแนะนาํต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 
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ฝ่ายกาํกบัดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาลมีหนา้ท่ีศึกษาและรวบรวมขอ้มูลความเส่ียงดา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชันทั้งจากกรณีศึกษาทัว่ไป และกรณีร้องเรียนท่ีเกิดขึ้น เพื่อนําไปปรับปรุงขอ้มูลความเส่ียงและการ

ควบคุมใหเ้ป็นปัจจุบนั พร้อมทั้ง กาํหนดเกณฑแ์ละดาํเนินการประเมินประสิทธิผลของการดาํเนินงานดา้นการ

ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัของ ปตท. ในภาพรวม ซ่ึงครอบคลุมถึงการสืบสวนเร่ืองร้องเรียน หน่วยงาน

หรือกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกับกรณีร้องเรียนดังกล่าว ระยะเวลาท่ีใช้ในการสืบสวน /สอบสวนการทุจริต 

ขอบเขตของความเสียหายท่ีเกิดขึ้น รวมถึง ติดตามผลการส่ือความนโยบายต่อตา้นการการทุจริตและคอร์รัปชนั

ของพนักงาน การเขา้ร่วมการฝึกอบรมดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัท่ีบริษทัจดัขึ้น และการส่ือความนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัใหคู้่คา้รับทราบ 

 

หากเกิดกรณีเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงดา้นการทุจริตอย่างมีนัยสําคญั ฝ่ายกาํกบัดูแลและส่งเสริมธรรมา-ภิบาล 

จะตอ้งติดตามให้ Risk Owner มารายงาน รายละเอียดเหตุการณ์ ผลกระทบ การจดัการแกไ้ขเบ้ืองตน้ เพื่อลด

ความเสียหาย แนวทางป้องกนัในอนาคต อยา่งเร่งด่วน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร ปตท. ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร ปตท. แต่ละระดบั ในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน 

โดยอา้งอิงจากเวบ็ไซต ์รายงานประจาํปี และคาํบรรยายลกัษณะงานของ ปตท. เป็นดงัน้ี 

 

คณะกรรมการ ปตท. 

• คณะกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการดูแลและจดัการบริษทัให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

• กาํหนดวิสยัทศัน์ ทิศทาง กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานท่ีสาํคญัของบริษทั รวมทั้งพิจารณาประเด็น

ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูบ้ริหารจะสามารถนาํวิสัยทศัน์ ทิศทางและกลยทุธ์ท่ี

กาํหนดขึ้นไปปฏิบติัให้เกิดผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

• กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งครอบคลุม และดูแลใหผู้บ้ริหารมีระบบ หรือ

กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

• กาํกบัดูแลให ้ปตท. มีระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภาพทั้งการ

ป้องกนัและการตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการต่อตา้น

การทุจริตและคอร์รัปชนั รวมถึงปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

• ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัของ ปตท. 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

องค์กร 

• สอบทานประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของ

กระบวนการกาํกบัดูแลท่ีดี 

กระบวนการบริหารความ

เส่ียง และกระบวนการ

ควบคุมภายใน  

• สอบทานให ้ปตท. มีระบบ

การตรวจสอบภายในท่ีดี 

พิจารณาความเพียงพอของ

งบประมาณ บุคลากร และ

ความเป็นอิสระของหน่วย

• กาํหนดนโยบาย วางกรอบ

แนวทางการกาํกบัดูแล 

สนบัสนุน และติดตาม ใหมี้

การดาํเนินงาน ดา้นการรับ

เร่ืองร้องเรียน การแจง้เบาะแส

การทจุริต และการไม่ปฏิบติั

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ

องคก์ร รวมถึงการดาํเนินงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการ

ทุจริตและคอร์รัปชนัของ

ปตท. 

• กาํหนด และทบทวน 

นโยบาย กรอบการบริหาร

ความเส่ียงองคก์รและ

กรอบ 

การบริหารจดัการผูมี้ส่วน

ไดเ้สียขององคก์ร 

• กาํกบัดูแล และสนบัสนุน

ใหมี้การดาํเนินงานดา้น

การบริหารความเส่ียง

องคก์ร และการบริหาร

จดัการผูมี้ส่วนไดเ้สียให้
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คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

องค์กร 

ตรวจสอบภายในพิจารณา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือ

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์หรือมี

โอกาสเกิดการทุจริตท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อการปฏิบติังาน

ของ ปตท. โดยใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์

• ใหค้าํแนะนาํ และคาํปรึกษา

ดา้นการต่อตา้น 

การทจุริตและคอร์รัปชนั 

(Anti-Fraud and Corruption) 

แก่คณะกรรมการ ปตท. และ 

ฝ่ายจดัการ เพื่อใหด้าํเนินงาน

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี มีจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกิจของ ปตท.  

• ใหค้วามเห็นชอบ 

วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย  

กลยทุธ์ กรอบการบริหาร

จดัการ พร้อมทั้งมอบนโยบาย 

และแนวทางการดาํเนินงาน

ดา้นการต่อตา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชนั (Anti-Fraud and 

Corruption) เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัเป้าหมาย กลยทุธ์ของ 

ปตท. และแนวปฏิบติัสากล 

รวมทั้งกาํหนดใหท้บทวนเป็น

ประจาํทุกปี 

• กาํกบัดูแลและติดตามการ

ดาํเนินงานดา้นการต่อตา้นการ

ทุจริตและคอร์รัปชนั (Anti-

Fraud and Corruption) และ

รายงานต่อคณะกรรมการ 

ปตท. 

สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และ

เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึง

สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

ไป 

• ใหข้อ้เสนอแนะแนวทาง 

ติดตาม และประเมินผล 

การบริหารความเส่ียงและ 

การบริหารจดัการผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย ต่อคณะกรรมการ

แผนวิสาหกิจและบริหาร 

ความเส่ียง (Corporate 

Plan and Risk 

Management Committee, 

CPRC) (ระดบัจดัการ) 

เพื่อนาํไปดาํเนินการ 

• พิจารณารายงานผลการ

บริหารความเส่ียงองคก์ร 

และใหข้อ้คิดเห็นในความ

เส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

รวมทั้งแนวทางการ

กาํหนดมาตรการควบคุม 

หรือบรรเทา (Mitigation 

Plan) และการพฒันา

ระบบ 

การจดัการบริหารความ

เส่ียงองคก์รใหแ้ก่ 

CPRC เพื่อใหมี้

ประสิทธิภาพอยา่ง

ต่อเน่ือง 
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สํานักตรวจสอบภายใน 

• ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กระบวนการบริหาร

ความเส่ียง และกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อประเมินผล ติดตามการดาํเนินงานวา่บรรลุตาม

วตัถปุระสงคท่ี์กาํหนดไว ้และเสริมสร้างจริยธรรมและคุณค่าท่ีเหมาะสมขององคก์ร 

• ตรวจสอบรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริตและประสิทธิภาพของ

องคก์รในการบริหารความเส่ียงจากการทุจริตภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงจากการทุจริตใน

ระดบักิจกรรมการดาํเนินงานดว้ย 

• ประเมินความเส่ียง การควบคุมภายใน การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการตรวจสอบทกุประเภทท่ีมีผล

จากการใหบ้ริการโดยบุคคลภายนอก รวมถึงตรวจสอบความถูกตอ้งและประสิทธิผลของเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเก่ียวกบัรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน 

• สอบทานเก่ียวกบัหลกัจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณสาํหรับผูบ้ริหารและพนกังาน 

• พิจารณาให้คาํปรึกษา (Consultancy service) แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และหน่วยรับ

ตรวจ เก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดการการกาํกบัดูแล การบริหารความเส่ียง 

 และการกาํกบัการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร 

• กาํกบัดูแลให้มีการจดัทาํแผนงานระยะสั้นและระยะยาวดา้นการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัซ่ึง

สอดคลอ้งกบักรอบนโยบายของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

• กาํกับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการดาํเนินงานตามแผนงานด้านการต่อตา้นการทุจริตและ      

คอร์รัปชัน ให้ข้อคิดเห็น คําแนะนํา และให้คาํปรึกษา เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

• ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. โดย

เป็นผูรั้บผิดชอบการดาํเนินงานดา้นการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และงาน

อ่ืน ๆ ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานกังาน ป.ป.ช.) 

กาํหนดให้เป็นหนา้ท่ีของ ศปท. รวมถึงการดาํเนินงานเร่ืองขอ้ร้องเรียนการทุจริต การปฏิบติัหรือละ

เวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
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ฝ่ายกาํกบัดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล 

• กาํกบัดูแลการบริหารจดัการแบบบูรณาการ GRC ประเมินผลการกาํกบัดูแลกิจการและบูรณาการหลกั

ธรรมาภิบาล  

• จดัทาํโยบายและแนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั ติดตามใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติั

หนา้ท่ีตามนโยบายท่ีกาํหนดไว ้

• สนับสนุนการดาํเนินงานเพื่อป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในองค์กร อาทิ จดัทาํนโยบายต่อตา้น

การทุจริตของ ปตท. จดัทาํแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นทุจริตเพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน

ความเส่ียงใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ  

• บริหารฐานขอ้มูลขอ้ร้องเรียนทั้งหมดของ ปตท. ใหมี้ประสิทธิภาพ  

• ส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  

• พฒันาและกาํหนดรูปแบบวิธีปฏิบติัตามการบริหารจดัการแบบกลุ่ม ปตท. สาํหรับแนวทางการกาํกบั

ดูแลกิจการ รวมทั้งติดตามการดาํเนินงาน ประเมินผลและส่ือสารไปยงักลุ่มบริษทั ปตท.  

• กาํกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทาง โดยสนบัสนุน และดาํเนินงานตามกรอบท่ี

กาํหนดจากฝ่ายกาํกบักฎหมายและกฎระเบียบองคก์ร สาํนกักฎหมาย และกฎระเบียบใน 

ความรับผิดชอบ 

 

ฝ่ายกาํกบักฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 

• จดัทาํนโยบาย แนวทางการกาํกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบองคก์ร รวมทั้งกาํหนด ให้มี

กระบวนการ แผนงานในการสอบทานนโยบายหรือระเบียบคาํสั่งต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า มีความ

สอดคลอ้งกบักฎเกณฑภ์ายนอก 

• รวบรวม วิเคราะห์ผลการประเมินความเส่ียงจากหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย

และกฎระเบียบ และรายงานใหค้ณะกรรมการรับทราบหรืออนุมติั 

• กาํหนดกลไก รายละเอียดการดาํเนินงานร่วมกบัหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีกาํกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย

และกฎระเบียบเฉพาะทาง เช่น กาํหนดกระบวนการทาํงานร่วมกนั การประสานส่งมอบขอ้มูลระหว่าง

กนั 

• พิจารณาใหมี้ช่องทางในการเสนอขอ้ร้องเรียน / รายงานกรณีพบการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย / กฎเกณฑ ์

และกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการ 

• รายงานผลต่อคณะกรรมการและ ปธบ. ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎเกณฑ์ ท่ีมี

ผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคญั รวมถึงรายงานสรุปผลการสืบสวนกรณีพบการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย / กฎเกณฑท่ี์มีการแจง้เบาะแสผา่นช่องทางการร้องเรียนท่ีองคก์รกาํหนด 



42 

ฝ่ายกาํกบักฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 

• ติดตามการดาํเนินงานและกาํกบัให้มีการปรับปรุงแกไ้ขให้สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงของการไม่

ปฏิบติัตามกฎหมาย / กฎเกณฑก์าํกบัดูแลหน่วยงานต่าง ๆ ใหเ้กิดการ 

• ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. 

 

ผู้บริหาร 

• ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่พนกังาน (Role Model) 

• ให้ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดาํเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึง 

กาํหนดใหมี้การประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัในระดบักระบวนการปฏิบติังาน 

• กาํหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัของ ปตท. 

และส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

• นาํนโยบายและกรอบการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชนัเพื่อนาํไปถือปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองทัว่ทั้ง

องคก์ร 

• ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

• สอดส่อง แจง้เบาะแส หรือร้องเรียน เม่ือพบการกระทาํท่ีอาจส่อถึงการทุจริตและคอร์รัปชนั 

 

พนักงาน 

• ปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชนัของ ปตท. อยา่งเคร่งครัด 

• หากพบขอ้สงสัย หรือไม่แน่ใจในการปฏิบติังานของตนวา่สอดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชนัของ ปตท. หรือไม่ ใหป้รึกษาผูบ้งัคบับญัชา หรือฝ่ายกาํกบัดูแลและส่งเสริมธรรมภิบาล 

• สอดส่อง แจง้เบาะแส หรือร้องเรียน เม่ือพบการกระทาํท่ีอาจส่อถึงการทุจริตและคอร์รัปชนั 
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ภาคผนวก 2 ตัวอย่างรูปแบบของการคอร์รัปชัน  

 

นโยบายต่อตา้นการทจุริตและคอร์รัปชนัของ ปตท. ไดร้ะบุความหมายของคาํวา่ คอร์รัปชนั วา่หมายถึง  

การเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให ้ขอให ้หรือการเสนอ / ใหค้าํมนั / สัญญาวา่จะให ้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด

กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือ

หน่วยงานเหล่านั้นใช้อาํนาจหนา้ท่ีท่ีมีอยู่กระทาํการ ไม่กระทาํการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทาํใดอนัมิชอบ

ดว้ยอาํนาจหน้าท่ี อนัเป็นการให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์โดยไม่ชอบ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือรักษาไวซ่ึ้ง

ธุรกิจหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้ งน้ี เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย จารีต และ

ขนบธรรมเนียมกาํหนดใหก้ระทาํได ้

 

จากคาํจาํกดัความขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าการคอร์รัปชนันั้นเป็นการใชอ้าํนาจท่ีไดรั้บมอบหมายในทาง

ท่ีผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงสามารถเกิดไดใ้นหลากหลายรูปแบบ ดงัน้ี 

 

1. การติดสินบน 

(Bribery) 

2. ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ (Conflict 

of Interests) 

3. การสมรู้ร่วมคิด 

(Collusion) 

4. การจา้งพนกังานรัฐ 

(Revolving door) 

5. การอุปถมัภ ์และ

ระบบเครือญาติ 

(Patronage and 

nepotism) 

6. การซ้ือขายขอ้มูลท่ีผิด

กฎหมาย (Illegal 

information brokerage) 

7. การซ้ือขายหลกัทรัพย์

โดยใชข้อ้มูลความลบั

จากบุคคลภายใน 

(Insider trading) 

8. การหลีกเล่ียงการจ่าย

ภาษี (Tax evasion) 

ท่ีมา: UN Global Compact - A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment  

 

รูปแบบท่ี 1 การติดสินบน (Bribery)  คือ การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์

เพื่อเป็นแรงจูงใจทาํให้เกิดการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมจรรยา หรือละเมิดความไวว้างใจ หรือละเวน้

การกระทาํหน้าท่ี การติดสินบนสามารถกระทาํโดยตรงหรือผ่านบุคคลท่ีสาม (Third-party corruption) เช่น 

ผูข้าย ผูรั้บเหมา ตวัแทน ท่ีปรึกษา และอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตน หรือไดป้ระโยชน์ทั้งสองฝ่าย 

ดังนั้ น ท่านควรพิจารณาถึงรูปแบบการติดสินบนต่าง ๆ เช่น การให้เงินใต้โต๊ะ การจ่ายเงินค่าอํานวย 

ความสะดวก การให้หรือรับของขวญั การเล้ียงตอ้นรับ ค่าใชจ่้ายการบริจาคทางการเมืองและการกุศล เป็นตน้ 

ซ่ึงมีคาํอธิบาย ดงัน้ี (ท่ีมา: UN Global Compact - A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment) 

• การจ่ายเงินทอน (Kickbacks) เป็นการจ่ายสินบนหลงัจากท่ีองค์กรหรือบุคคลไดรั้บผลประโยชน์

บางประการจากหน่วยงานหรือบุคคลท่ีติดต่อทาํธุรกรรมดว้ย มกัเกิดขึ้นในงานจดัซ้ือ จดัจา้ง และ
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การทาํสญัญา เช่น คู่คา้จ่ายเงินสินบนให้กบัพนกังานคนหน่ึง หลงัจากท่ีไดต้ดัสินใจจดัซ้ือจดัจา้งกบั

บริษทัของคู่ค้า การจ่ายเงินน้ีอาจคืนให้กับผูซ้ื้อโดยตรงหรือผ่านตัวกลางก็ได้ ตัวอย่างดังภาพ

ดา้นล่างน้ี (ท่ีมา: UN Global Compact - A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment) 

 

ภาพท่ี 7 แผนภาพตัวอย่างการจ่ายเงินทอน (Kickbacks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ค่าอํานวยความสะดวก (Facilitation Payment) ค่าใชจ่้ายจาํนวนเล็กน้อยท่ีจ่ายแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ

อย่างไม่เป็นทางการและเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะดําเนินการตาม

กระบวนการหรือเป็นการกระตุ้นให้ดําเนินการรวดเร็วขึ้ น โดยกระบวนการนั้ นไม่ต้องอาศัย 

ดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และเป็นการกระทาํอนัชอบดว้ยหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้น รวมทั้ง

เป็นสิทธิท่ีนิติบคุคลพึงจะไดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนงัสือรับรอง และ

การไดรั้บการบริการสาธารณะ เป็นตน้ (ท่ีมา: คู่มือแนวทางการกาํหนดมาตรการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสมสําหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ต่างประเทศและเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ และแนวปฏิบติัการจ่ายค่าอาํนวยความ

สะดวกและการจา้งพนกังานรัฐ โดยแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของเอกชนไทย) การจ่ายค่าอาํนวย

ความสะดวกท่ีถือว่าเข้าข่ายการคอร์รัปชัน อาทิเช่น การเสนอให้เงินกับเจ้าหน้าท่ีเพิ่มเติมจาก

ค่าธรรมเนียมท่ีหน่วยงานรัฐเรียกเก็บหลังจากท่ีได้รับบริการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการ

ขอบคุณท่ีเจา้หนา้ท่ีให้บริการเป็นอย่างดี หรือการจ่ายเงินพิเศษเป็นสินนํ้ าใจให้กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

เพื่อให้ช่วยเร่งรัดขั้นตอนการขอรับบริการจากหน่วยงานรัฐท่ีไปติดต่อ เป็นต้น (ท่ีมา: แนว

ปฏิบติัการจ่ายค่าอาํนวยความสะดวกและการจา้งพนักงานรัฐ โดยแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของ

เอกชนไทย) 

• การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) การใหค้วามช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นดา้นการเงิน 

ทรัพยากรของ ปตท. หรือรูปแบบอ่ืน เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง ของพรรคการเมือง กลุ่ม

พนกังาน พนกังานขาย

ของบริษทั ก 

พนกังานใหข้อ้มูลหรือมีส่วนร่วมใน 

การตดัสินใจเลือกจดัซ้ือจดัจา้งกบับริษทั ก 

คณะกรรมการ

จดัซ้ือจดัจา้ง 

พนกังาน 

พนกังานไดรั้บเงินสินบนจากพนกังานขายของ

บริษทั ก หลงัจากท่ีบริษทั ก ไดรั้บคดัเลือก 

ในงานจดัซ้ือจดัจา้ง 
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การเมือง หรือนกัการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม รวมถึงการให้กูเ้งิน การอนุญาตให้ฝ่าย

การเมืองเขา้มาใชท้รัพยากร และสถานท่ีของ ปตท. ในกิจกรรมทางการเมือง  

ตวัอย่าง การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน เช่น การให้ส่ิงของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริม

หรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซ้ือบตัรเขา้ชมงานท่ีจดัขึ้นเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่

องค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพรรคการเมือง ทั้งน้ี การเปิดโอกาสให้พนกังานลาหยุดโดยไม่

รับค่าจา้งจากนายจา้งหรือเป็นตวัแทนบริษทัเพื่อร่วมดาํเนินการเก่ียวกบัการรณรงค์ทางการเมืองก็

ถือรวมอยู่ในความหมายของการช่วยเหลือทางการเมืองเช่นกนั (ท่ีมา: แบบประเมินตนเองเก่ียวกบั

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เวอร์ชั่น 2.1 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน 

การต่อตา้นทุจริต) 

• การเลีย้งรับรอง และของขวัญ (Gifts and Hospitality) ค่าเล้ียงรับรองและของขวญัเป็นค่าใชจ่้ายใน

การดําเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการ

แสดงออกของมารยาททางสังคม ซ่ึงค่ารับรองอาจรวมถึงค่าท่ีพกั ค่าโดยสารสําหรับการเยี่ยมชม

สถานท่ีประกอบการ การศึกษาดูงานหรือค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ส่วนของขวญัอาจมีหลากหลาย

รูปแบบ ไม่วา่จะเป็น เงิน สินคา้ บริการ บตัรกาํนลั เป็นตน้ (ท่ีมา: คูมื่อแนวทางการกาํหนดมาตรการ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมสาํหรับนิติบุคคลในการป้องกนัการให้สินบนเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เจา้หนา้ท่ี

ของรัฐต่างประเทศและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ) 

• การเรียกเงินหรือค่าตอบแทน (Economic Extortion)  การเรียกเงินสินบนหรือค่าตอบแทน โดยมีขู่

ผลอนัไม่พึงประสงค ์หากไม่มีการจ่ายหรือให้ผลประโยชน์ใด ๆ เช่น พนกังานเรียกหรือรับเงิน ตัว๋

เคร่ืองบิน และของท่ีมีมลูค่าต่าง ๆ โดยอา้งวา่เป็นการสํารวจโครงการหรือเยีย่มชมผูข้ายเพื่อเป็นการ

ประเมินศกัยภาพ เป็นตน้ (ท่ีมา: Association of Certified Fraud Examiners (Module 13)) 

 

รูปแบบท่ี 2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) คือ สถานการณ์หรือการกระทาํท่ีกรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือพนักงานท่ีมีผลประโยชน์ส่วนตัว จนมีผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ตาํแหน่งท่ีบุคคลนั้ นรับผิดชอบอยู่ ทาํให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นกลางและส่งผลกระทบต่อ

ประโยชน์ของส่วนรวม  

(ท่ีมา: UN Global Compact - A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment) 

 

รูปแบบท่ี 3 การสมรู้ร่วมคิด (Collusion) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

• การสมรู้ร่วมคิดระหวา่งผูรั้บเหมา อาจกระทาํในรูปแบบดงัน้ี 

- การแบ่งตลาด (Market allocation) 

- การเวียนประมูล (Bid rotation) 

- การเขา้ร่วมประมูลเพียงเพื่อเป็นคู่เทียบ (Cover bidding) 
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- การงดประมูล (Bid suppression) 

- การฮั้วประมูล (Bid rigging) หรือการตกลงร่วมกนัในการกาํหนดราคาประมูล กาํหนดโควตา

กาํลงัการผลิตหรือความสามารถในการส่งมอบ การแบ่งปันขอ้มูลร่วมกนั 

• การสมรู้ร่วมคิดระหวา่งผูรั้บเหมาและพนกังาน อาจกระทาํในรูปแบบดงัน้ี  

- การซ้ือท่ีไม่จาํเป็นหรือมากเกิน (Need recognition schemes) 

- การดาํเนินกระบวนการประมูลท่ีไม่เป็นธรรม (Bid manipulation) 

- การใหข้อ้มูลความลบักบัผูป้ระมูลรายอ่ืน (Leaking bid data) 

- การกาํหนดคุณสมบติัท่ีไม่เหมาะสม (Bid tailoring) 

(ท่ีมา: UN Global Compact - A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment) 

 

รูปแบบท่ี 4 การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving door) เก่ียวขอ้งกบัการแต่งตั้งพนกังานรัฐในภาคเอกชน รวมไปถึง

การให้สัญญาว่าจะจ้างงานในอนาคตต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือแต่งตั้ งอดีตเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้ามาเป็น

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือท่ีปรึกษาของบริษทัการท่ีบุคคลจากภาครัฐเขา้ไปทาํงานในภาคเอกชน 

หรือบุคคลในภาคเอกชนเขา้มาทาํงานดา้นนโยบายในภาครัฐทาํให้เกิดความเส่ียงการทุจริตคอร์รัปชนั ในแง่

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของตวับุคคลท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในทั้งสององคก์ร โดยทาํให้เจา้หนา้ท่ีขององคก์ร

รัฐทําหน้าท่ีกํากับดูแลอย่างไม่เป็นกลาง หรือบุคลากรในภาคเอกชนพยายามผลักดันให้นโยบายรัฐเอ้ือ

ประโยชน์แก่องคก์รของตน (ท่ีมา แนวปฏิบติัการจ่ายค่าอาํนวยความสะดวกและการจา้งพนกังานรัฐ โดยแนว

ร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของเอกชนไทย) 

 

รูปแบบท่ี 5 การอุปถัมภ์ และระบบเครือญาติ (Patronage and nepotism) เป็นรูปแบบหน่ึงของการเล่นพรรค

พวก (favoritism) คือ บุคคลไดรั้บการคดัเลือกโดยไม่คาํนึงถึงคุณสมบติัหรือความเหมาะสมสําหรับงานหรือ

ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์หรือความเช่ือมโยงกบัผูมี้อาํนาจ (ท่ีมา: UN Global Compact - A 

Guide for Anti-Corruption Risk Assessment) 

 

รูปแบบท่ี 6 การซ้ือขายข้อมูลท่ีผิดกฎหมาย (Illegal information brokerage) คือ การซ้ือขายขอ้มูลความลบั

ขององค์กรท่ีได้มาโดยวิธีการท่ีผิดกฎหมาย (ท่ีมา: UN Global Compact - A Guide for Anti-Corruption Risk 

Assessment) 

 

รูปแบบท่ี 7 การซ้ือขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมูลความลับจากบุคคลภายใน (Insider trading) คือ การทาํธุรกรรม

หลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลความลับสําคัญท่ียงัไม่มีการเปิดเผยจากบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการรักษาความลับสู่

สาธารณะ (ท่ีมา: UN Global Compact - A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment) 
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รูปแบบท่ี 8 การหลกีเลี่ยงการจ่ายภาษี (Tax evasion) 

การละเวน้หรือไม่จ่ายเงินภาษีให้กบัรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ท่ีมา: UN Global Compact - A 

Guide for Anti-Corruption Risk Assessment) 
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ภาคผนวก 3 ตัวอย่างความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเกีย่วกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน 

 

ตวัอยา่งความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัการทุจริตและคอร์รัปชนั ในกระบวนการทางธุรกิจ 

(Business process) ต่าง ๆ โดยจาํแนกตามประเภทของการทุจริตทั้ง 4 ประเภท เป็นดงัน้ี  
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3-1 ตัวอย่างการระบุความเส่ียงและการควบคุมภายในเกี่ยวกบัการยักยอก (Asset Misappropriation) 

 

ความส่ียง การควบคุม 

ก. เงินสด 

ฐานขอ้มูลลูกคา้ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรือไม่เป็น

ปัจจุบนั หรือบนัทึกลูกคา้ท่ีไม่มีตวัตน เพ่ือให้ไดม้า

ซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตน 

ผูบ้ริหารสอบทานรายการท่ีนาํเสนอพิจารณาก่อนอนุมติั เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวไม่เก่ียวขอ้งกบัการทุจริต 

ผูบ้ริหารย ํ้าเตือนและสร้างความตระหนกัรู้ถึงความสาํคญัในการปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม

และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงช่องทางในการแจง้เบาะแสให้พนกังานทราบ 

ผูบ้ริหารตกัเตือนและดาํเนินการลงโทษผา่นกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลเม่ือพนกังานกระทาํความผิด 

ผูบ้ริหารกาํหนดให้มีแบบฟอร์มมาตรฐานสาํหรับใชใ้นการนาํขอ้มูลลูกคา้ใหม่เขา้ในระบบ อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เพ่ือให้ฐานขอ้มูลลูกคา้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น 

ผูบ้ริหาร/ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย อนุมติัการปรับปรุงขอ้มูลลูกคา้ พร้อมตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนทาํการปรับปรุงฐานขอ้มูล

ลูกคา้ (Customer Master Data) 

มีขอ้กาํหนดสิทธ์ิในการใชง้านตามภารกิจ และตั้งพาสเวิร์ด เพ่ือควบคุมการเขา้ถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บอนุญาต 

พนกังานขายนาํเงินสดค่าขายของบริษทัไปใชเ้พ่ือ

ประโยชน์ส่วนตน โดยไม่บนัทึกรับเงินและไม่นาํ

เงินค่าขายฝากธนาคาร  

ผูบ้ริหารของหน่วยงานตอ้งกาํหนดกระบวนการรับเงินให้มีความรัดกุม เช่น การนาํส่งรายงานขายและนาํเงินสดฝากธนาคารทุกส้ิน

วนั เป็นตน้ 

กาํหนดผูรั้บผิดชอบในการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือติดตามและบริหารจดัการลูกหน้ีคงคา้ง รวมถึงแจง้ปัญหาและ

สถานะลูกหน้ีคงคา้ง เพ่ือปรับปรุงขอ้มูลในระบบให้แจง้เตือนเม่ือมีการส่ังซ้ือจากลูกคา้รายดงักล่าว 

ไม่มีกระบวนการควบคุมและติดตามการใช้

งบประมาณอยา่งเพียงพอ ทาํให้มีการใชง้บประมาณ

ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

กาํหนดให้มีการสอบทานรายงานการใชง้บประมาณ และรายงานความกา้วหนา้ของโครงการและแผนงาน ก่อนนาํเสนอหรือส่ง

ให้แก่ผูบ้ริหารและ/หรือหน่วยงานภายนอก 

กาํหนดให้มีการสอบทานและอนุมติัรายการเปล่ียนแปลงงบประมาณโดยผูมี้อาํนาจตามท่ีกาํหนดในระบบ E-budget 

กาํหนดให้มีการสอบทานการอนุมติัใบขอซ้ือทุกคร้ัง รวมถึงสอบทานความถูกตอ้งตรงกนัของเอกสารประกอบก่อนอนุมติัจ่ายเงิน 

เช่น ใบส่ังซ้ือ ใบรับสินคา้ และใบแจง้หน้ี 

ใชร้ะบบคาํนวณเงินเดือนของพนกังานโดยอตัโนมติั 
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ความส่ียง การควบคุม 

การคาํนวณและจดัทาํรายการเพ่ือจ่ายเงินเดือนไม่

ถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินเดือนให้กบับคุคลท่ีไม่มีตวัตน 

กาํหนดให้มีการจดัทาํรายการกระทบยอดเงินเดือน (Payroll Reconciliation) และสอบทานโดยผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหาร 

ระบบงานดา้นเงินเดือนตอ้งเป็นระบบปิด/กาํหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลเงินเดือนและผลตอบแทนพนกังาน 

ฐานขอ้มูลผูข้ายไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น และไม่

สามารถเช่ือถือได ้หรือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลคูค่า้

โดยผูท่ี้ไม่มีอาํนาจ เช่น แกไ้ขเลขท่ีบญัชีธนาคาร

ของคูค่า้เป็นของตนเอง เป็นตน้ 

ระบบป้องกนัการเขา้ถึงและแกไ้ขขอ้มูลผูข้ายในระบบ (Vendor Master Data) โดยผูท่ี้ไม่รับอนุญาตหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง 

ผูบ้ริหาร/ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย อนุมติัการปรับปรุงขอ้มูลผูข้าย ก่อนทาํการปรับปรุงฐานขอ้มูลผูข้ายในระบบ (Vendor Master Data) 

กาํหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการคดัเลือกคู่คา้ และการสร้างฐานขอ้มูล 

กาํหนดมีการสอบทานความมีตวัตนของคูค่า้ เช่น การให้คูค่า้นาํส่งหลกัฐานแสดงความมีตวัตน (หนงัสือรับรองบริษทั และ ทะเบียน

ผูถื้อหุ้น เป็นตน้) รวมถึงกาํหนดให้มีการตรวจสอบ ขอ้มูลคู่คา้จากฐานขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น กระทรวงพาณิชย ์เป็นตน้ 

ใชง้บประมาณในการจดัทาํตน้แบบ (Prototype) การ

ทดสอบตลาดและความตอ้งการของลูกคา้อยา่งไม่

เหมาะสม หรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตน 

กาํหนดให้มีการจดัทาํแผนงานในรายละเอียด และงบประมาณทีเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน และไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารหรือ

คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

กาํหนดให้มีการรายงานความคืบหนา้ของการดาํเนินงาน รวมถึง คา่ใช่จ่าย และงบประมาณคงเหลือ เป็นประจาํทุกเดือน 

จ่ายชาํระเงินซํ้าให้กบัรายการท่ีจ่ายไปแลว้ ใชร้ะบบสารสนเทศในการควบคมุการจ่ายชาํระ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดจากความผิดพลาดของขอ้มูล 

กาํหนดให้มีหลกัการปฏิบติั การควบคุมภายในเพ่ือป้องกนัการจ่ายซํ้า อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การประทบัตรา จา่ย

แลว้ หรือ เอกสารท่ีนาํมาเบิกจ่ายจะตอ้งเป็น ฉบบัจริงเท่านั้น ก่อนจะให้ผูบ้ริหารสอบทานและส่ือความไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ใบเสร็จรับเงินไดรั้บการบนัทึก/ จดัทาํ โดยผูไ้ม่ได้

รับอนุญาต 

กาํหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงระบบจดัทาํใบเสร็จรับเงิน และมี audit log สาํหรับตรวจสอบ 

ยกัยอกเงินสดรับขององคก์ร หรือ นาํไปใชเ้พ่ือ

ประโยชน์ส่วนตวั 

กาํหนดให้มีการการแบ่งแยกหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งเหมาะสมเพ่ือป้องกนัการทุจริตท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

กาํหนดให้มีการส่งหนงัสือยืนยนัยอดลูกหน้ีเพ่ือตรวจจบัผลต่างท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างยอดท่ีลูกคา้บนัทึกและยอดท่ีทางบริษทับนัทึก

ในระบบ 

เบิกเงินสดยอ่ย (Petty cash) ไปใชเ้ป็นการส่วนตวั 

โดยไม่มีเอกสารประกอบท่ีเพียงพอ น่าเช่ือถือ  

สอบทานรายการขอเบิกเงินสดยอ่ยและเอกสารประกอบ ว่าเป็นไปตามระเบียบขององคก์ร และเอกสารท่ีประกอบถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ 

ผูบ้ริหารของหน่วยงานตอ้งกาํกบั ดูแลให้พนกังานปฏิบติัตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินอยา่งเคร่งครัด 

เก็บเงินสดยอ่ย (Petty cash) ในท่ีท่ีปลอดภยั มีการตรวจนบัตามรอบและสุ่มตรวจสอบ (Surprise check) จากพนกังานท่ีไม่มีส่วน

เก่ียวขอ้งเป็นประจาํ 

ติดตามการเบิกเงินสดยอ่ย (Petty Cash) ท่ีคา้งนานอยา่งสมํ่าเสมอ 
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ความส่ียง การควบคุม 

จ่ายค่า Demurrage ดว้ยมูลค่าท่ีไม่ถูกตอ้ง ผูมี้อาํนาจสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มูลในเอกสารคาํนวณค่า Demurrage และเอกสารเรียกเก็บค่า Demurrage ก่อนอนุมติัจ่ายค่า 

Demurrage 

ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบคาํนวณค่า Demurrage ไม่

ถูกตอ้งครบถว้น 

จาํกดัสิทธ์ิการเขา้ถึงระบบ Vetting เพ่ือบนัทึกขอ้มูลหรืออนุมติัเฉพาะเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น โดยใช ้Username และ 

Password 

ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบคาํนวณค่า Demurrage ไม่

ถูกตอ้งครบถว้น 

มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของค่า Demurrage ท่ีทาง Broker/Owner เรียกเก็บโดยเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขในสัญญา และเอกสาร

ประกอบอ่ืน ๆ ก่อนส่งใหผู้มี้อาํนาจสอบทานและอนุมติัจ่ายค่า Demurrage 

ข. ไม่ใช่เงินสด 

อะไหล่และอุปกรณ์/เคร่ืองมือซ่อมบาํรุงท่ีเบิกใช้ 

อาจไม่ถูกตอ้งตรงกบัรายการท่ีขอเบิก และเป็นการ

เบิกท่ีไม่เหมาะสม หรือนาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วน

ตน 

ระบบกาํหนดจาํนวนและประเภทอะไหล่หรือเคร่ืองมือในการบาํรุงรักษาตามแผนการบาํรุงรักษาหรือรายการขอซ่อมบาํรุงกรณี

ฉุกเฉิน โดยขอ้มูลจะส่งไปท่ีคลงัอะไหล่เพ่ือเตรียมการเบิกจ่ายโดยอตัโนมติั 

กาํหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างผูข้อเบิก ผูอ้นุมัติเบิกจ่าย และผูเ้บิกจ่ายอะไหล่ โดยไม่ให้อยู่ในความ

รับผิดชอบของคนคนเดียว และเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการตรวจสอบและคานอาํนาจกนัอยา่งมีประสิทธิผล 

กาํหนดให้มีผูมี้อาํนาจอนุมติัการเบิก และผูติ้ดตามในการคืนเคร่ืองมือหรืออะไหล่ทุกคร้ัง 

เกิดการขอซ้ือท่ีไม่ตรงกบังบประมาณท่ีขอ หรืออยู่

นอกงบประมาณหรือแผนงานท่ีตั้ งไว้ หรือการ

เลือกใชง้บประมาณไม่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์

กาํหนดให้การขอซ้ือตอ้งอา้งอิงแผนการจดัซ้ือ ซ่ึงผ่านการอนุมติัโดยผูมี้อาํนาจ รวมถึงมีการตรวจสอบงบประมาณคงเหลือในการ

จดัซ้ือ 

นาํเทคโนโลยีหรือระบบงานเขา้มาช่วยในการสอบทานการขอซ้ือให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

กาํหนดให ้ในกรณีมีการขอซ้ือท่ีอยูน่อกแผนการจดัซ้ือตอ้งผา่นการอนุมติัโดยผูมี้อาํนาจ รวมถึงตอ้งขออนุมติังบประมาณเพ่ิมเติม 

เกิดการขอซ้ือท่ีไม่ตรงกบัประเภทของการจดัซ้ือจดั

จา้ง เพ่ือเบียดบงัผลประโยชน์มาเป็นของตน 

กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการแบ่งประเภทการจดัซ้ือพสัดุ/ สินคา้ และบริการให้ชดัเจน เข่น การจดัซ้ือชนิดผูข้ายรายเดียว (Sole Source) 

การจดัซ้ือแบบระบุคุณสมบติัพิเศษ (Special Specification) การจดัซ้ือทัว่ไป เป็นตน้ และส่ือความไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

สอบทานความถูกตอ้งของประเภทการจดัซ้ือจดัจา้งก่อนเร่ิมกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยหน่วยงานจดัหา 

ข้อมูล TOR และ Memo อนุมัติหลกัการขอซ้ือ/ ขอ

จ้ า ง ไ ม่ ต ร ง กั บ  PR ใ น ร ะ บ บ  เ พ่ื อ เ บี ย ด บั ง

ผลประโยชน์มาเป็นของตน 

สอบทานเง่ือนไขใน TOR และMemo อนุมติัหลกัการขอซ้ือ/ ขอจา้ง และอนุมติัโดยผูมี้อาํนาจ และผ่านการสอบทานความถูกตอ้ง/ 

ครบถว้นก่อนการส่งออกให้คู่คา้ 
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ความส่ียง การควบคุม 

การนําสินทรัพย์ของบริษัท ไปใช้ไม่เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องบริษทั 

กาํหนดแผนการตรวจประเมินดา้นการรักษาความปลอดภยัให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด รวมถึงการจดัทาํแผนเพ่ือปรับปรุง แกไ้ข และ

ป้องกนั 

กาํหนดให้มีการสอบทานการอนุมติัคาํส่ังขออุปกรณ์สาํนกังานในระบบ E- Catalogue โดยผูมี้อาํนาจ 

ผูบ้ริหารสอบทานและอนุมติัการเบิก/ขอใชสิ้นทรัพยข์องบริษทั 

จดัทาํทะเบียนคุมการเบิก/ขอใชสิ้นทรัพยข์องบริษทั 

ผูบ้ริหารย ํ้าเตือนและสร้างความตระหนกัถึงความสําคญัในการปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

ผูบ้ริหารสอบทานและอนุมติัการเบิก/ขอใชสิ้นทรัพยข์องบริษทั 

สินคา้สูญหาย เน่ืองจากถูกยกัยอก/ขโมย หน่วยงานควรกาํหนดขั้นตอนการปฏิบติังานสาํหรับการรักษาความปลอดภยัของคลงัสินคา้ การเขา้-ออกรวมถึงการตรวจนบัรายการ

สินคา้ท่ีมีอยูเ่ทียบกบับญัชีอยา่งสมํ่าเสมอ 

จดัทาํทะเบียนคุมการเบิก/ขอใชสิ้นทรัพยข์องบริษทั 

บนัทึกรับสินคา้ล่าช้า หรือไม่ครบจาํนวน เน่ืองจาก

พนักงานนาํไปใช้เป็นการส่วนตวัก่อนนาํมาคืนใน

คลงัสินคา้ 

กาํหนดขั้นตอนการบนัทึกรับสินคา้อย่างชดัเจน รวมทั้งสุ่มสอบทานใบส่ังซ้ือ ใบส่งของ และใบวางบิลอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งในดา้น

จาํนวน รายการ และวนัท่ี 

ความเส่ียงท่ีขอ้มูลลูกคา้จะร่ัวไหล หรือถูกนาํไปใช้

อยา่งไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากพนกังานขายสามารถเขา้ถึง

ฐานขอ้มูลลูกคา้ได ้

หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศควรกาํหนดขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั เช่น การใส่ password และเปล่ียน password อย่าง

สมํ่าเสมอ และกาํหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้น 

การถูกเจาะเขา้ระบบ เพ่ือจะไดเ้ขา้ครอบครองหรือ

ทาํให้เกิดความขดัขอ้งกบัการทาํงานต่าง ๆ และการ

ลกัลอบใชง้านระบบหรือทรัพยากรทางสารสนเทศท่ี

ไม่ได้รับอนุญาตเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ของ

ตนเอง 

จดัให้มีการตรวจประเมินช่องโหว่ หรือการทดสอบเจาะระบบโดยครอบคลุมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ และโปรแกรม

ประยกุตส์าํหรับระบบสารสนเทศท่ีมีความเส่ียงจากภยัคุกคามดา้นไซเบอร์อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

กาํหนดให้มีการติดตั้งระบบป้องกนั และระบบตรวจจบัการบุกรุก โดยตอ้งครอบคลุมระบบสารสนเทศของ ปตท.ทั้งหมด พร้อมทั้ง

มีการเฝ้าระวงั และรายงานผลตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ 
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3-2 ตัวอย่างการระบุความเส่ียงและการควบคุมภายในเกี่ยวกบัการฉ้อโกง (Embezzlement) 

 

ความส่ียง การควบคุม 

ปลอมแปลงเอกสารการจ่ายเงิน เพ่ือจ่ายเงินให้กบั

รายการจ่ายชําระปลอมท่ีผู ้รับไม่มีตัวตนอยู่จริง 

หรือไม่ไดรั้บการอนุมติัให้จ่าย 

กาํหนดให้การชาํระเงินตอ้งผา่นการสอบทานรายการตั้งหน้ีและเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง และอนุมติัโดยผูมี้อาํนาจส่ังจ่าย 

กาํหนดให้มีแนวปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบความมีตวัตน และคุณสมบติัของเจา้หน้ี ก่อนท่ีจะให้ผูมี้อาํนาจ อนุมติัให้

สร้างบญัชี หรือทาํจ่ายในระบบ 

กาํหนดระเบียบปฏิบติัในการอนุมติัเช็คและการควบคุมเช็ค เพ่ือป้องกนัการกระทาํอนัไม่สมควรโดยบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต และ

ส่ือสารให้พนกังานทราบระเบียบปฏิบติัอยา่งทัว่ถึง 

สอบทานการเบิกค่าใชจ้่ายกบัเอกสารประกอบ รวมทั้งมีการลงนามอนุมติตามวงเงินท่ีบริษทักาํหนดก่อนการจ่ายเงิน 

โฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือบริการดว้ย

ขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรือปกปิดขอ้ความจริงซ่ึงควร

แจง้ให้ทราบ เพ่ือหลอกลวงลูกคา้ให้ซ้ือสินค้าหรือ

บริการ 

สอบทานขอ้ความในโฆษณาหรือการประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือบริการ เพ่ือไม่ให้มีขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรือการปกปิดขอ้ความจริง 

หรือการทาํให้เกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน 

มีการตกแต่งตวัเลขยอดขายหรือแสดงขอ้มูลผลการ

ดําเนินงานท่ีไม่เป็นความจริง เพ่ือให้ดูเหมือนว่า

สามารถทาํงานได้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดใน

การรายงานผลการดาํเนินงานท่ีแสดงต่อผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย เพ่ือหลอกลวงให้ผูรั้บขอ้มูลเพ่ิมการลงทุน

หรือสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุนต่าง ๆ  

จดัให้มีการสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มูล มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหว่างผูจ้ดัทาํกบัผูส้อบทาน (Maker-Checker) มีการกระทบยอด 

หรือวิเคราะห์แนวโน้มของขอ้มูลว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น มีการวิเคราะห์สาเหตุ หากยอดขายในเดือนน้ีเพ่ิมขึ้นสูงมากอย่างมี

นยัสาํคญั 
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3-3 ตัวอย่างการระบุความเส่ียงและการควบคุมภายในเกี่ยวกบัการตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud) 

 

ความส่ียง การควบคุม 

ก. รายงานทางการเงิน 

สินคา้ท่ีคลงัสูญหาย/ไม่ครบตามท่ีบนัทึกไวใ้นระบบ 

ทาํให้ไม่สามารถส่งสินคา้ให้ลูกคา้ไดต้ามสัญญา 

กาํหนดเง่ือนไขในสัญญากบัคลงัสินคา้ เก่ียวกบัความรับผิดในกรณีสินคา้สูญหาย และกาํหนดให้มีค่าปรับ 

มีการยืนยนัปริมาณสินคา้ในคลงัสินคา้ และจดัทาํรายงานกระทบยอดสินคา้คงคลงัระหว่างขอ้มูลของคลงัสินคา้กบัขอ้มูลของ ปตท. 

เป็นประจาํทุกเดือน 

ในการ load สินคา้จากคลงัหรือรับสินคา้เขา้คลงัสินคา้ Surveyor จะตรวจวดัปริมาณสินคา้ในคลงั และส่งขอ้มูลให้ Operation เพ่ือ

ตรวจสอบกบัขอ้มูลในระบบ SAP 

กาํหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบสินคา้ร่วมกนั ณ คลงัสินคา้ในประเทศ โดย Operation บญัชี และคลงัสินคา้ เป็นประจาํทุกปี 

ในกรณีท่ีมีผลต่างระหว่างขอ้มูลในระบบและสินคา้ในคลงัจากการตรวจนบัสินคา้ เกินกว่า tolerant ท่ีกาํหนด จะประชุมหารือเพ่ือ

หาสาเหตุของผลต่างก่อนปรับปรุงรายการ 

การปรับปรุงรายการผลต่างระหว่างขอ้มูลในระบบและสินคา้ในคลงั จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจทุกคร้ัง 

พสัดุคงคลงัสูญหาย หรือขอ้มูลคลงัพสัดุในระบบไม่

ถูกตอ้งตรงความเป็นจริง 

ผูบ้ริหารสอบทานและอนุมติัการเบิก/ขอใชสิ้นทรัพยข์องบริษทั 

จดัทาํทะเบียนคุมการเบิก/ขอใชสิ้นทรัพยข์องบริษทั 

จดัทาํทะเบียนสินทรัพยใ์นระบบ AMS เพ่ือบนัทึกสินทรัพยท์ั้งหมดในอาคาร 

สินค้าท่ี สูญหายอาจถูกนํามารวมในรายการตัด

จาํหน่าย เพ่ือปกปิดความผิด เน่ืองจากบริษทัไม่ได้

สอบทานการมีตวัตนจริงของสินคา้เส่ือมสภาพท่ีตดั

จาํหน่ายอยา่งสมํ่าเสมอ 

หน่วยงานบญัชีควรกาํหนดขั้นตอนการตรวจนบัสินคา้เส่ือมสภาพท่ีตดัจาํหน่ายทุกคร้ัง 

ขอ้มูลในระบบ Smile Trade ไม่ถูกตอ้งตาม  Invoice/ 

Original BL/ LOI ทาํให้ดําเนินการจัดทาํใบสําคัญ

จ่ายหรือใบแจง้หน้ีผิดพลาด 

สอบทานการบนัทึกขอ้มูลในระบบ (Validation Check/ Surprised Check) และระบบควรมีความสามารถในการแจง้เตือนในกรณีท่ี

บนัทึกขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 

ราคาของสินคา้จะปรับปรุงโดยอตัโนมติัโดยระบบ SMILE Trade ตามสูตรราคาท่ีกาํหนด และราคาตลาดของสินคา้ 
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ความส่ียง การควบคุม 

ในการ load สินคา้จากคลงัหรือรับสินคา้เขา้คลงัสินคา้ Surveyor จะตรวจวดัปริมาณสินคา้ในคลงั และส่งขอ้มูลให้ Operation เพ่ือ

ตรวจสอบกบัขอ้มูลในระบบ SAP 

การบนัทึกค่าใชจ้่ายไม่ถูกตอ้ง/ ไม่ครบถว้น สอบทานการบนัทึกขอ้มูลในระบบ (Validation Check/ Surprised Check) และระบบควรมีความสามารถในการแจง้เตือนในกรณีท่ี

บนัทึกขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 

กาํหนดให้การบนัทึกค่าใชจ้่ายตอ้งผา่นการอนุมติัโดยผูมี้อาํนาจ และผา่นการสอบทานความถูกตอ้ง/ ครบถว้นก่อนบนัทึกเขา้ระบบ 

จดัทาํรายงานเพ่ือสอบทานรายการส่ังซ้ือ รับสินคา้ ท่ียงัไม่ผา่นการตั้งเจา้หน้ี (PO/GR outstanding report) 

การบนัทึกค่าใชจ้่ายในช่วงเวลาท่ีไม่ถูกตอ้ง กาํหนดระยะเวลา ในการส่งเอกสารเบิกค่าใชจ้่ายในแต่ละเดือน 

กาํหนดให้ระบบสามารถป้องกนัการบนัทึกรายการซ้ือ และตั้งเจา้หน้ีผิดช่วงเวลา 

ความเส่ียงท่ีจะมีการตกแต่งตวัเลขทางบญัชีเพ่ือเพ่ิม

ยอดรายได้และกําไรของบริษทั เน่ืองจากบริษทัมี

ลูกหน้ีการคา้คงคา้งนานเกินกว่าปกติ และมีมูลค่าสูง  

หน่วยงานบญัชีควรกาํหนดให้มีการนาํเสนอรายงานอายุลูกหน้ี หรือรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้ม (trend) ของรายไดใ้นปี

ปัจจุบนักบัรายไดใ้นปีก่อนแก่ผูบ้ริหารอยา่งสมํ่าเสมอ 

ความเส่ียงท่ีจะมีการจาํหน่ายหน้ีสูญลูกหน้ีการค้า

บ่อย หรือมูลค่าการจาํหน่ายหน้ีสูญเพ่ิมขึ้นอย่างมี

นยัสาํคญั 

กาํหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการการจาํหน่ายหน้ีสูญ  

มีการพิจารณาอนุมติัการจาํหน่ายหน้ีสูญลูกหน้ีการคา้ตามวงเงินท่ีบริษทักาํหนด 

จดัทาํรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบการจาํหน่ายหน้ีสูญลูกหน้ีการคา้ในแต่ละงวดเพ่ือหาความผิดปกติ 

ความเส่ียงท่ีจะมีการออกใบลดหน้ีท่ีเป็นเท็จ เพ่ือ

ปกปิดการตกแต่งรายได้ หรือเพ่ือใช้เป็นรูปแบบ

หน่ึงของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน 

 

กาํหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกใบลดหน้ี และกาํหนดให้มีการสอบทานความสมเหตุสมผลของการออก

ใบลดหน้ี และตอ้งมีการลงนามอนุมติั รวมถึงจดัทาํรายงานการออกใบลดหน้ีพร้อมทั้งระบุเหตุผลในการออกใบลดหน้ี และนาํเสนอ

แก่ผูบ้ริหารอยา่งสมํ่าเสมอ 

กาํหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการเบิกค่าใชจ้่าย รวมทั้งส่ือสารให้พนกังานรับทราบ และกาํหนดให้มีการสอบ

ทานการเบิกค่าใชจ้่ายกบัเอกสารประกอบ รวมทั้งมีการลงนามอนุมติัตามวงเงินท่ีบริษทักาํหนดก่อนการจ่ายเงิน 

ความเส่ียงท่ีจะมีการปรับเปล่ียนตวัเลขในรายงาน

ทางการเงิน (ตกแต่งบญัชี) โดยแสดงขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็

จดัให้มีการสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มูล มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหว่างผูจ้ดัทาํกบัผูส้อบทาน (Maker-Checker) มีการกระทบยอด 

หรือวิเคราะห์แนวโนม้ของขอ้มูลว่ามีความผิดปกติหรือไม่ 



56 

ความส่ียง การควบคุม 

เพ่ือปกปิดสถานะทางการเงินท่ีแท้จริง เช่น แสดง

มูลค่าสินทรัพยท่ี์มากกว่าความเป็นจริง หรือ แสดง

มูลค่าหน้ีสินท่ีตํ่ากว่าความ เป็นจริง เป็นตน้ 

 

อายุลูกหน้ี (A/R aging) ไม่ไดรั้บการตรวจสอบอยา่ง

เหมาะสมทาํให้เกิดการเรียกชาํระเงินไม่ถูกตอ้ง 

กาํหนดให้มีการสอบทานลูกหน้ีคงคา้งนานในรายงานอายลูุกหน้ี เพ่ือประสานงานไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือติดตามหน้ีคงคา้ง 

การกาํหนดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีไม่เหมาะสม กาํหนดให้ในแต่ละเดือนผูบ้ริหารจะดาํเนินการสํารอง/ ตดับญัชีลูกหน้ีเพ่ือขอปรับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และสํารองหน้ีสูญอย่าง

เหมาะสม และขออนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูง 

ข. รายงานท่ีไม่ใช่รายงานทางการเงิน 

ข้ อ มู ล ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ร า ย ง า น ค ว า ม คื บ ห น้ า 

การดาํเนินงานการบริหารคุณภาพ และความยัง่ยืนท่ี

ไดรั้บไม่ถูกตอ้ง ไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง และ

ไม่น่าเช่ือถือ เน่ืองจากการตั้งใจแสดงขอ้มูลให้ดีกว่า

ความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์บางประการ 

การสอบทานความถูกต้อง ความน่าเช่ือถึงของข้อมูลท่ีใช้ในการรายงานความคืบหน้าการดาํเนินงานการบริหารคุณภาพ และ 

ความยัง่ยืน และความสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริง เช่น การสอบทานเอกสารประกอบ การสุ่มสอบทานการปฏิบติังานจริง  

การสังเกตการณ์การปฏิบติังานจริง เป็นตน้ โดยหน่วยงานกาํกบัดูแล และผา่นการอนุมติัโดยผูมี้อาํนาจ 
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3-4 ตัวอย่างการระบุความเส่ียงและการควบคุมภายในเกี่ยวกบัการคอร์รัปชัน (Corruption) 

 

ความส่ียง การควบคุม 

ก. การติดสินบน (Bribery) 

ไดรั้บสินบนจากผูใ้ห้บริการภายนอก (Outsource) ท่ี

ปฏิบติังานบาํรุงรักษาก่อนทาํหรือต่ออายุสัญญาจัด

จา้งกบั ปตท. 

กาํหนดให้มีการทบทวนอายสัุญญาจา้งผูใ้ห้บริการภายนอก (Outsource) ปฏิบติังานบาํรุงรักษาล่วงหนา้ 

กาํหนดให้มีการจดัทาํสัญญาจา้งจา้งผูใ้ห้บริการภายนอก (Outsource)  ปฏิบติังานบาํรุงรักษาล่วงหน้า ในลกัษณะ Open PO โดย

กาํหนดอตัราค่าบริการ ขอบเขตงาน และเง่ือนไขต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 

ก า ร ว่ า จ้ า ง ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ภ า ย น อ ก  (Outsource) 

ปฏิบติังานบาํรุงรักษาโดยไม่มีเหตุจาํเป็น 

กาํหนดให้มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล รายละเอียดและขอบเขตการดาํเนินการในสัญญา พิจารณาความเหมาะสมและ

ความจาํเป็นของการว่าจา้งบุคคลภายนอกเพ่ือดาํเนินการซ่อมบาํรุง ก่อนพิจารณาอนุมติัทุกคร้ัง 

ผูป้ฏิบัติงานของ ปตท. ไดรั้บค่าตอบแทนจากคู่คา้

เพ่ือดาํเนินการบาํรุงรักษาเอง โดยไม่ไดใ้ชผู้ผ้ลิตทั้ง

ท่ี มี สัญญาหรือมี เ งือนไขการประกันระบบท่อ 

เคร่ืองจกัร และระบบ Utility หรือสินทรัพยท่ี์ยงัมีผล

บงัคบัใชอ้ยู ่

กาํหนดผูรั้บผิดชอบในการติดตามและสอบทานสิทธิ เง่ือนไข และระยะเวลาในสัญญาการประกนัระบบท่อ เคร่ืองจกัร และระบบ 

Utility หรือสินทรัพย ์อยา่งชดัเจน 

เง่ือนไขของสัญญาไม่เหมาะสมหรือทาํให้บริษทั

เ สี ย เ ป รี ย บ ท า ง ก า ร ค้ า  โ ด ย พ นั ก ง า น ไ ด้ รั บ

ผลประโยชน์ตอบแทน 

กาํหนดแนวทางหรือกรอบการเจรจาเง่ือนไขสัญญาเชิงพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาก๊าซอยา่งชดัเจน 

รายงานความคืบหนา้และขอความเห็นชอบกรอบการเจรจา Key Terms ต่อผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

กาํหนดแนวทางหรือกรอบการเจรจาเง่ือนไขสัญญาเชิงพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาก๊าซอยา่งชดัเจน 

ใชแ้บบฟอร์มสัญญาการจดัซ้ือหรือจดัหาของ ปตท. ซ่ึงไดร้ะบุขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมทั้งสําหรับ ปตท. และบริษทัคู่คา้ 

รวมทั้งสํานักกฎหมายสอบทานแบบฟอร์มสัญญาการจัดซ้ือหรือจัดหาดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้มั่นใจว่า สอดคล้องกับ 

กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

การบริหารจดัการดา้นการแต่งตั้ง โยกยา้ยปรับระดบั

ไม่มีความโปร่งใส เอ้ือผลประโยชน์ให้พวกพอ้ง 

กาํหนดนโยบายการแต่งตั้ง  โยกยา้ย และปรับระดบัอย่างชดัเจน โดยกาํหนดเง่ือนไขอย่างชดัเจน และมีการส่ือสารให้ทราบโดยทัว่

กนั 
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เกิดการตรวจรับสินคา้และบริการท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 

หรือไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา รวมถึง

คาํนวณค่าปรับกรณีส่งมอบเกินเวลา หรือขออนุมติั

การส่งมอบเกินกําหนดเวลาจากผู ้มีอ ํานาจของ

หน่วยงานผูใ้ช้ น้อยกว่าความเป็นจริง เพ่ือแลกกับ

ผลประโยชน์ตอบแทน 

จดัตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม และมีกระบวนการตรวจรับสินคา้ 

และบริการโดยผา่นคณะกรรมการตรวจรับก่อนดาํเนินการตั้งหน้ีจ่ายชาํระ 

กาํหนดเง่ือนไขการรับประกนัในรูปแบบสัญญามาตรฐานรวมถึงกาํหนดเงินรับประกนัผลงาน และการใช้เง่ือนไขรับประกนัท่ี

นอกเหนือจากสัญญามาตรฐานตอ้งผา่นการอนุมติัโดยผูมี้อาํนาจ 

การบริจาค ให้เงินสนับสนุน หรือดาํเนินงานด้าน 

CSR ท่ี เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้หน่วยงานหรือ

บุคคลอ่ืน อยา่งไม่เหมาะสม 

สอบทานและอนุมติัรายการขอการบริจาค ให้เงินสนบัสนุน หรือดาํเนินงานดา้น CSR โดยผูมี้อาํนาจ 

กาํหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ี โดยผูท่ี้อนุมัติรายการขอบริจาค ให้เงินสนับสนุน หรือดาํเนินงานด้าน CSR ต้องไม่ใช่เจา้ของ

โครงการ/ผูรั้บผิดชอบงานดงักล่าว 

ไดรั้บสินบนจากการเอ้ือประโยชน์แก่คู่คา้ ลูกคา้ เช่น 

การจัดทํา TOR ท่ี เ อ้ือประโยชน์แก่คู่ค้าบางราย  

การให้ของขวญัหรือเล้ียงรับรองลูกคา้ หรือกิจกรรม

ทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ 

ผูบ้ริหารย ํ้าเตือนและสร้างความตระหนกัถึงความสําคญัในการปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

ผูบ้ริหารตกัเตือนและดาํเนินการลงโทษผา่นกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลเม่ือพนกังานกระทาํความผิด 

ติดตามและสอบทานผลการยืนยนัและการเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของพนักงานในหน่วยงาน และกาํหนดมาตรการ

หรือการแกไ้ขในกรณีท่ีพบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งทนัที 

การให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐทั้งท่ีดําเนินการเอง 

หรือผ่านตวัแทน นายหน้า หรือบุคคลท่ีสามเพ่ือเป็น

ตวักลางในการจ่ายสินบน 

ผูบ้ริหารย ํ้าเตือนและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคญัในการปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม

และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงช่องทางในการแจง้เบาะแสให้พนกังานทราบ 

ผูบ้ริหารตกัเตือนและดาํเนินการลงโทษผา่นกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลเม่ือพนกังานกระทาํความผิด 

ผูบ้ริหารสอบทานรายการท่ีนาํเสนอพิจารณาก่อนอนุมติั เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวไม่เก่ียวขอ้งกบัการให้สินบนแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐ 

บริษทัอาจใชต้วัแทน นายหน้า หรือบุคคลท่ีสามเพ่ือ

เป็นตวักลางในการจ่ายสินบน 

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารติดต่อทางธุรกิจ การจดัหาสินคา้และบริการ รวมถึงการจดัหาพสัดุ โดยผา่นตวัแทน คนกลาง หรือนายหนา้ 

กาํหนดให้มีการระบุถึงความจาํเป็นและเหตุผลของการจา้งตวัแทน นายหนา้ หรือบุคคลท่ีสาม รวมทั้งบทบาทหนา้ท่ี เง่ือนไขการจา้ง 

และวิธีการชาํระเงิน 
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ส่ือสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัให้คู่คา้ทราบ รวมถึงกาํหนดให้คู่คา้ลงนามรับทราบและปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้น

การทุจริตและคอร์รัปชนัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางปฏิบติัอยา่งย ัง่ยืนของผูค้า้ ปตท. : Suppliers Sustainable Code of Conduct) 

จ่ายสินบนเพ่ือเร่งรัดกระบวนการขอใบอนุญาตก่อน

เร่ิมดาํเนินการ  

กาํหนดขั้นตอนการทาํงาน (หรือ Work Flow) สาํหรับกระบวนการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ 

ความเส่ียงท่ีจะถูกตรวจพบว่าบรรทุกนํ้ าหนักเกิน

และตอ้งจ่ายสินบนให้แก่หน่วยงานผูรั้บผิดชอบ 

บริษทัควรกาํหนดขั้นตอนการทาํงาน (หรือ Work Flow) เพ่ือป้องกนัมิให้บรรทุกนํ้าหนกัเกิน 

การให้ของกํานัลแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐเพ่ือไม่ให้ทาํงาน

ของตน เช่น บริษัทจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าท่ี

ศุลกากรเพ่ือให้นําเข้าสินค้าต้องห้ามได้โดยไม่

จาํเป็นตอ้งมีเอกสารหลกัฐานประกอบ  

กาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัให้บุคลากรไม่รับหรือให้ของขวญัท่ีระลึกจาก / แก่บุคคลภายนอกในทุกกรณี หากมีความจาํเป็นตอ้ง

รับของขวญัท่ีไม่สามารถส่งคืนได ้ให้ผูไ้ดรั้บของขวญัจดัทาํรายงานการรับของขวญัทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด พร้อมนาํส่ิงของ

ท่ีไดรั้บให้ฝ่ายกาํกบัดูแลและส่งเสริมธรรมภิบาล 

มีการประชาสัมพนัธ์แจง้ต่อบุคคลภายนอก ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ลูกคา้ คู่คา้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งรับทราบถึงนโยบายงดรับ

ของขวญั 

การจ่ายเงิน / จ่ายค่าอํานวยความสะดวกอย่างไม่

ถูกต้องในการขอหรือต่อใบอนุญาตการประกอบ

ธุรกิจให้ทนัเวลา 

กาํหนดให้กรอบระยะเวลาและแผนงานในการดาํเนินการขอหรือต่อใบอนุญาตการประกอบธุรกิจล่วงหนา้ โดยส่ือสารให้หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนอยา่งรัดกุม และแจง้หน่วยงานให้สามารถขอหรือต่อใบอนุญาตการประกอบธุรกิจไดท้นัเวลา 

กาํหนดให้มี Checklist และมีการสอบทานความครบถ้วนและความถูกต้องของขอ้มูลและเอกสารประกอบการการขอหรือต่อ

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ 

ผูบ้ริหารสอบทานรายการท่ีนาํเสนอพิจารณาก่อนอนุมติั เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวไม่เก่ียวขอ้งกบัการให้สินบนแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐ 

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการแจง้เดือนการต่ออายใุบอนุญาตการประกอบธุรกิจ โดยอตัโนมติั 

ผูบ้ริหารตกัเตือนและดาํเนินการลงโทษผา่นกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลเม่ือพนกังานกระทาํความผิด 

เรียกร้องค่าตอบแทนจากการตรวจรับ/ส่งมอบงาน

โครงการ (ทรัพยสิ์น/บริการ)ไม่ครบถว้น ไม่เป็นไป

ตามสัญญา หรือล่าชา้ 

กําหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ งคณะกรรมการตรวจรับงานอย่างชัดเจน  โดยคํานึงถึงคุณสมบัติด้านเทคนิค  ประสบการณ์  

ความเช่ียวชาญ และการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีดี 

จดัทาํ checklist การตรวจรับมอบงานแต่ละโครงการ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการตรวจรับมอบงานครบถว้น สมบูรณ์ เป็นไปตามเง่ือนไขใน

สัญญา พร้อมทั้งเก็บเอกสารหรือหลกัฐานการตรวจรับงานอยา่งครบถว้น 
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การตรวจรับตอ้งผ่านความเห็นชอบจากผูรั้บสินคา้/คณะกรรมการตรวจรับ ตามเง่ือนไข และหลกัเกณฑ์การตรวจรับสินคา้ ก่อน

ดาํเนินการตั้งหน้ี และจ่ายชาํระเงิน 

การรับเงินหรือส่ิงตอบแทนจากบริษทัคู่คา้ หลงัจาก

ท่ีพนักงานยินยอมตรวจรับสินคา้หรือบริการท่ีดอ้ย

คุณภาพหรือไม่เป็นไปตามท่ีบริษทัส่ังซ้ือไว ้

ควรกาํหนดให้มีการแบ่งแยกหนา้ท่ี ผูจ้ดัซ้ือ และผูต้รวจรับสินคา้ เพ่ือให้มีการถ่วงดุลอาํนาจซ่ึงกนัและกนั (Check and Balance)  

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสาํหรับการรับสินคา้หรือบริการท่ีมีมูลค่าสูงหรือมีความสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ 

ได้รับส่วนแบ่งจากกรณีท่ีขอ้มูลในเอกสารแจง้หน้ี

ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น (ปริมาณ ราคา คุณภาพ) 

นาํระบบสารสนเทศเขา้มาใชเ้ช่ือมโยงการทาํงานตั้งแต่การเสนอราคา ทาํสัญญาจดัส่ง และแจง้หน้ี รวมถึงมีการควบคุมภายในอยู่ใน

ระบบ 

การซ้ือสินค้าหรือบริการกับคู่ค้ารายเดียวอย่าง

ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน 

กาํหนดให้มีขั้นตอนในการทบทวน และประเมินคู่คา้อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงแจง้ผลการประเมินและปัญหาท่ีพบให้คู่คา้ทราบ เพ่ือ

นาํไปปรับปรุงการดาํเนินงานต่อไป 

การเล้ียงรับรองเพ่ือการแลกเปล่ียนอย่างชดัเจน หรือ

แอบแฝงเป็นโดยมีจุดประสงคเ์พ่ือให้ไดม้าซ่ึงความ

ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ การช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ 

กาํหนดนโยบายการเล้ียงรับรองให้เป็นไปตามความเหมาะสม ตอ้งไม่ขดักบักฎหมาย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง พนักงานตอ้งไม่

เรียกร้องหรือช้ีแนะให้มีการเล้ียงรับรอง 

การบริจาคเพ่ือการกุศลโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง 

โดยใช้องค์กรการกุศลเป็นส่ิงบังหน้าเพ่ือปกปิด 

การกระทําผิดของตนเอง และใช้การบริจาคเป็น

ช่องทางในการจ่ายสินบนการฟอกเงิน หรือหลีกเล่ียง

ภาษี 

กําหนดนโยบายการบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้เงินสนับสนุนให้มีขั้นตอนการสอบทานวัตถุประสงค์ของการบริจาค  

ความน่าเช่ือถือ และประวติัขององคก์รท่ีรับบริจาค โดยตอ้งมีเอกสารหลกัฐานชดัเจน และตอ้งไดรั้บการอนุมติัก่อนการบริจาค  

การสนบัสนุนนโยบายพรรคการเมือง นักการเมือง 

หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทางการเมือง เพ่ือให้ไดม้าซ่ึง

กาํหนดนโยบายความเป็นกลางทางการเมือง โดยพนกังานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่ห้ามไม่ให้นาํทรัพยากร

ของบริษทั ไปสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองท่ีจะทาํให้สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง หรือไดรั้บความเสียหายจากการเขา้ไป

มีส่วนเก่ียวขอ้งและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 
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ความได้เปรียบทางธุรกิจการคา้ หรือทาํให้สูญเสีย

ความเป็นการทางการเมือง 

การให้เงินหรือส่ิงของโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้การ

สนับสนุน หรือการประชาสัมพนัธ์ แก่องค์กรอ่ืน 

อาจถูกใชเ้ป็นช่องทางในการจ่ายสินบนได ้

กาํหนดให้มีการสอบทานหรือกลัน่กรองการให้เงินหรือส่ิงของโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้การสนบัสนุน หรือการประชาสัมพนัธ์ 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าวตัถุประสงคข์องการให้นั้นมีความเหมาะสม โปร่งใส และไดรั้บการอนุมติัก่อนทุกคร้ัง 

ข. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) 

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง 

ผูบ้ริหารย ํ้าเตือนและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคญัในการปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม

และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงช่องทางในการแจง้เบาะแสให้พนกังานทราบ 

ผูบ้ริหารตกัเตือนและดาํเนินการลงโทษผา่นกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลเม่ือพนกังานกระทาํความผิด 

จดัเก็บฐานขอ้มูลสําหรับการตรวจสอบขอ้มูลผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of interest) ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน เช่น ขอ้มูล

เก่ียวกบัเครือญาติ ผูถื้อหุ้น ความเช่ือมโยงระหว่างผูบ้ริหาร พนกังานและคู่คา้ และควรมีทบทวนขอ้มูลอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

การแบ่งแยกหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารดา้นการลงทุน 

ไม่เหมาะสมและไม่สามารถป้องกนัขอ้ผิดพลาดหรือ

การทุจริตได ้

กาํหนดให้มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการอนุมติัการลงทุน การบนัทึกรายการ การควบคุมเอกสารสาํคญัเก่ียวกบัการลงทุน โดยไม่ให้อยู่

ในความรับผิดชอบของคนคนเดียว เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการตรวจสอบและคานอาํนาจกนัอยา่งมีประสิทธิผล 

กาํหนดให้มีกระบวนการบริหารการลงทุน และเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจลงทุนเพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกนั 

วิเคราะห ์และตรวจสอบความถูกตอ้งของแผนการลงทุน นาเสนอขอ้คิดเห็นต่อ SIMC 

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง 

ผูบ้ริหารย ํ้าเตือนและสร้างความตระหนกัถึงความสําคญัในการปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

ผูบ้ริหารตกัเตือนและดาํเนินการลงโทษผา่นกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลเม่ือพนกังานกระทาํความผิด 

ติดตามและสอบทานผลการยืนยนัและการเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของพนักงานในหน่วยงาน และกาํหนดมาตรการ

หรือการแกไ้ขในกรณีท่ีพบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งทนัที 
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การหาประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอ้ง

จากตําแหน่งหน้าท่ี  หรือการใช้ประโยชน์จาก

ตาํแหน่งหนา้ท่ีเพ่ือตนเอง 

กาํหนดให้บุคลากรทุกระดบัยึดถือปฏิบติัในการดาํเนินงานดว้ยมาตรฐานขั้นสูงสุด โดยบุคลากรทุกระดบัจะตอ้งเปิดเผยรายการ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของ ปตท. 

พนักงานคนเดียวทาํหน้าท่ีความรับผิดชอบหลาย

อย่างอาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตได ้ เช่น การ

ออกใบส่ังซ้ือ การคัดเลือกคู่ค้า การรับของ การ

จ่ายเงิน และการบนัทึกบญัชี 

ควรกาํหนดให้มีการแบ่งแยกหนา้ท่ี เพ่ือให้มีการถ่วงดุลอาํนาจซ่ึงกนัและกนั (Check and Balance) โดยกาํหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูล

ในระบบ ให้เขา้ถึงไดเ้ฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเทา่นั้น 

ค. การสมรู้ร่วมคิด (Collusion) 

ระยะเวลาและช่องทางการส่ือสาร รวมถึงสถานท่ี

เผยแพร่ประกาศการจดัซ้ือจดัจา้งไม่โปร่งใส 

กาํหนดกระบวนการคดัเลือกคู่คา้ท่ีโปร่งใสและเกณฑก์ารคดัเลือกคู่คา้ท่ีชดัเจน 

จดัตั้งคณะทาํงานหรือคณะกรรมการในการจดัหาและคดัเลือกคู่คา้ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

จัดจ้าง/เช่าเรือบรรทุก ท่ีถูกดําเนินคดีด้านทุจริต/

กระทาํผิดในเร่ือง FCPA หรืออยู่ใน Blacklist ของ 

ปปง. หรือหน่วยงานกาํกบัในต่างประเทศ 

กาํหนดให้มีการตรวจสอบ Blacklist ในกระบวนการขึ้นทะเบียน AVL โดยกาํหนดเป็นเกณฑ์การประเมินการให้คะแนนอย่าง

ชัดเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร และกาํหนดมาตรการป้องกันไม่ให้จัดจ้างเรือบรรทุกกับบริษทั Broker ท่ีไม่อยู่ใน Approved 

Vendor List (AVL) 

การกําหนดโครงสร้างราคา/ การจัดทาํข้อมูลดา้น

ราคา/ การบริหารฐานขอ้มูลราคา และการประกาศ

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคาํนวณราคา

กลาง ไม่สอดคล้องกับ พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ 

ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานศึกษา เขา้อบรมและรับฟังส่ือความเก่ียวกบัวิธีการหรือแนวทางปฏิบติัในการกาํหนดโครงสร้างราคา/  

การจดัทาํขอ้มูลดา้นราคา/ การบริหารฐานขอ้มูลราคา และการประกาศรายละเอียดขอ้มูลราคากลางและการคาํนวณราคากลาง ให้

สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ โดย จบญ. และ กมญ. 

การจัดซ้ือพสัดุ สินค้า/บริการ ท่ีไม่เหมาะสม/ ไม่

โปร่งใส 

มีการส่ง Quotation เพ่ือเปรียบเทียบ vendor และผูบ้ริหารสอบทานและพิจารณาอนุมติัการจดัซ้ือขอ้มูล 

จดัตั้งคณะกรรมการจดัหาตามระเบียบของ ปตท. และติดตามการดาํเนินการของคณะกรรมการดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 



63 

ความส่ียง การควบคุม 

ผูบ้ริหารพิจารณาความเหมาะสมของวิธิการจดัซ้ือจดัจา้ง และ/เกณฑใ์นการคดัเลือกคู่คา้ 

คู่ ค้ า มี คุ ณ ส ม บั ติ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม  ห รื อ  เ ก ณ ฑ ์

การประเมินคู่ค้าไม่ชัดเจนหรือไม่รัดกุมทาํให้เกิด

การเขา้ใจผิดในการประเมิน หรือเอ้ือประโยชน์ให้คู่

คา้รายหน่ึงรายใดเป็นการเฉพาะ 

กาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินคู่คา้ก่อนเร่ิมดาํเนินการ (pre-qualification) 

กาํหนดให้มีการประเมินคู่คา้ตามกลุ่มงาน ในการจดัซ้ือจดัจา้งเชิงพาณิชย ์และอนุมติัคูค้่าโดยคณะกรรมการคดัเลือกคู่คา้ 

จดัทาํรายช่ือคู่คา้ท่ีผา่นเกณฑ ์ของ ปตท. และบริษทัในเครือ เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลกลางขอ้มูลคู่คา้ท่ีใชร่้วมกนั ก่อนสอบทานและอนุมติั

โดยผูมี้อาํนาจ 

จดัให้มีการประเมินศกัยภาพของคู่คา้ เช่น ผลการดาํเนินงานของผูค้า้ 

มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคู่คา้หลงัการให้บริการ หากไม่ผา่นเกณฑ ์(ระดบั D) นาํเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณานาํออก

จากทะเบียนคู่คา้กลุ่มงานนั้น 

ท่ีมาของราคากลางไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถ

ตรวจสอบแหล่งท่ีมาได ้

กาํหนดให้มีการประเมินคู่คา้ตามกลุ่มงาน ในการจดัซ้ือจดัจา้งเชิงพาณิชย ์และอนุมติัคูค้่าโดยคณะกรรมการคดัเลือกคู่คา้ 

สอบทานเง่ือนไขใน TOR และMemo อนุมติัหลกัการขอซ้ือ/ ขอจา้ง และอนุมติัโดยผูมี้อาํนาจ และผ่านการสอบทานความถูกตอ้ง/ 

ครบถว้นก่อนการส่งออกให้คู่คา้ 

กาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินคู่คา้ pre- qualification 

การคดัเลือก ประเมินคู่คา้ และเจรจาต่อรองกบัคู่คา้

ไม่เป็นไปตามนโยบาย ขอ้กาํหนด และหลกัเกณฑ์

การจดัหาพสัดุ/ สินคา้ และบริการ หรือเอ้ือประโยชน์

ให้คู่คา้รายหน่ึงรายใดเป็นการเฉพาะ 

สอบทานเพ่ือให้มั่นใจว่าการคดัเลือก ประเมินคู่ค้า และเจรจาต่อรองกับคู่คา้เป็นไปตามนโยบาย ข้อกาํหนด และหลกัเกณฑ ์

การจดัหาพสัดุ/ สินคา้ และบริการ และอนุมติัโดยผูมี้อาํนาจ และผ่านการสอบทานความถูกตอ้ง/ ครบถว้นก่อนการประกาศผล 

การคดัเลือกคู่คา้ 

ก า ร จัด ซ้ือ จัด จ้า ง ถู ก อ นุ มั ติ โ ด ย ผู ้มี อ ํา น า จ ไ ม่

สอดคลอ้งกบัวงเงินท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนด 

นาํระบบหรือเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการควบคุมวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งเทียบกบัอาํนาจของผูมี้อาํนาจอนุมติั ประเภทค่าใชจ้่ายและ

ความจาํเป็น รวมถึงการตรวจสอบการขอซ้ือท่ีอาจเป็นการเล่ียงการดาํเนินการตามอาํนาจอนุมติั เช่น การแยกรายการขอซ้ือเพ่ือให้อยู่

ในวงเงินขออนุมติั 
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กาํหนดให้ระบบสามารถระบุผูท่ี้มีอาํนาจอนุมติัรายการจดัซ้ือจดัจา้งตามวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไดรั้บการอนุมติัตามขอ้กาํหนด 

รายการส่ังซ้ือค้างนานท่ียงัไดรั้บพสัดุ/ สินค้า และ

บริการไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ไม่ได้รับพสัดุ/ สินคา้ 

และบริการทันตามความต้องการ  กระทบต่อ 

การดาํเนินงาน และการผลิต 

ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานจดัหาติดตามรายการส่ังซ้ือคงคา้งนาน และติดตามการดาํเนินงานจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานจดัหา 

ง. การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving door) 

พนกังานรัฐท่ีไดรั้บตาํแหน่งเขา้ทาํงาน ใชอ้าํนาจจาก

ตําแหน่งหน้าท่ี  เ พ่ือเ รียกผลตอบแทน หรือใช้

อิทธิพลเพ่ือส่งผลท่ีเป็นคุณ แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอย่าง

ไม่เป็นธรรม 

กาํหนดให้มีความระมดัระวงัในการจา้งพนักงานรัฐ โดยจะตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์มีกระบวนการในการสรรหา

บุคลากรตามความสามารถ และความเหมาะสม ไม่ให้ใชก้ารกระทาํดงักล่าวเป็นการตอบแทนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ สัญญา 

หรือขอ้ตกลงใด ๆ 

จ. การอุปถัมภ์และระบบเครือญาติ (Patronage and nepotism) 

รับลูกคา้มีคุณสมบติัไม่เหมาะสม มีความเส่ียงสูง ไม่

เป็นไปตามเกณฑ์หรือนโยบายการรับลูกค้าของ 

ปตท. 

กาํหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลือก และประเมินลูกคา้ รวมถึงผา่นการอนุมติัโดยผูมี้อาํนาจ ก่อนทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ 

จดัเก็บประวติัคู่คา้ในระบบงาน และมีกระบวนการทบทวนความน่าเช่ือถือของลูกคา้ 

เจตนาจดัซ้ือจดัจา้งกบัคู่คา้มีคุณสมบติัไม่เหมาะสม จดัทาํและทบทวนหลกัเกณฑ์เพ่ือการพิจารณาคดัเลือกคู่คา้ท่ีมีศกัยภาพในตลาดโลก ท่ีสํามารถส่งมอบผลิตภณัฑ์ไดต้ามปริมาณ 

คุณภาพ และกาํหนดส่งมอบตามแผนกลยทุธ์ 

สอบทานและอนุมติัผลการพิจารณาคดัเลือกคู่คา้ โดยผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

จดัเก็บขอ้มูลและประวติัของคู่คา้เพ่ือประกอบในการคดัเลือก เช่น การเก็บขอ้มูลBlacklist 

ก า ร คัด เ ลื อ ก คู่ ค้า ร าย ท่ี ส่ ง ผ ลใ ห้ต นเ อ งได้รับ

ผลประโยชน์จากการท่ีบริษทัซ้ือสินค้าหรือบริการ

บริษทัควรกาํหนดขั้นตอนการทาํงาน (หรือ Work Flow) สําหรับกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งและการคดัเลือกคู่คา้ เพ่ือให้มัน่ใจว่า

บริษทัจะไดรั้บสินคา้หรือบริการท่ีตรงตามความตอ้งการและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
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นั้น ๆโดยไม่ไดผ้า่นขั้นตอนการคดัเลือกตามท่ีบริษทั

กาํหนดไว ้เช่น เลือกผูข้ายท่ีเป็นเครือญาติ หรือเป็น

พวกพอ้งของตนเอง 

กาํหนดให้พนักงานเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั การประกอบธุรกิจส่วนตวั ธุรกิจครอบครัว การลงทุน หรือความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ เพ่ือ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

การฝากบุคลากรเขา้ทาํงาน โดยแลกเปล่ียนกบัการ

เอ้ือประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจท่ีไม่เหมาะสมแก่ 

ปตท. เช่น เจา้หน้าท่ีของรัฐฝากคนรู้จกัเขา้ทาํงานใน 

ปตท. โดยบุคคลดงักล่าวไม่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม 

จัดให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากรหรือขั้นตอนการรับบุคลากรเขา้ทาํงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร กาํหนดให้มีการตรวจสอบ

คุณสมบติัของผูส้มคัร รวมถึงการพิจารณาอนุมติัโดยคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการสรรหาบุคลากร 

ฉ. การซ้ือขายข้อมูลท่ีผิดกฎหมาย (Illegal information brokerage) 

ข้อมูลท่ีใช้เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ และจัดทาํ

รูปแบบธุรกิจและแผนงานโครงการลงทุนไม่ถูกตอ้ง

เหมาะสม 

กาํหนดให้ขอ้มูลท่ีนาํมาใชป้ระกอบการจดัทาํรูปแบบธุรกิจ และแผนงานการลงทุนตอ้งมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ และผ่านการ

สอบทานก่อนนาํมาใชป้ระกอบการจดัทาํรูปแบบธุรกิจและแผนงานโครงการลงทุน 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาถูกบุคคลภายนอกนาํไปใช้โดย

ไม่ไดรั้บอนุญาต 

กาํหนดกระบวนการติดตามตรวจสอบดา้นการละเมิดดา้นทรัพยสิ์นทางปัญหา และประสานงานหน่วยงานกฎหมายเพ่ือดาํเนินการ 

ช. การซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลความลับจากบุคคลภายใน (Insider trading) 

กระทาํการโดยการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีล่วงรู้มา 

ในลักษณะการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) 

เช่น 

- ซ้ือขายหลักทรัพย์หรือผูกพนัตามสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ 

ผูบ้ริหารย ํ้าเตือนและสร้างความตระหนกัถึงความสําคญัในการไม่กระทาํการโดยการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีล่วงรู้มา ในลกัษณะ

การใชข้อ้มูลภายใน (Insider Trading) รวมถึงแจง้ช่องทางในการแจง้เบาะแส 

ผูบ้ริหารตกัเตือนและดาํเนินการลงโทษผา่นกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลเม่ือพนกังานกระทาํความผิด 

ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานศึกษาและไดรั้บการอบรมและส่ือความเก่ียวกบักระทาํการโดยการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีล่วงรู้มา ใน

ลกัษณะการใชข้อ้มูลภายใน (Insider Trading) ซ่ึงขดัต่อ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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ความส่ียง การควบคุม 

-  เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน ติดตามและสอบทานผลการยืนยนั Confidentiality Agreement ของพนักงานในหน่วยงาน และกาํหนดมาตรการหรือการแกไ้ขใน

กรณีท่ีพบการกระทาํท่ีขดัต่อกฎระเบียบอยา่งทนัที 

กาํหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือทาํการซ้ือ ขาย และรับโอนหลกัทรัพย์

ก่อนขอ้มูลดงักล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งน้ีรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวดว้ย พร้อมทั้ง

หลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจาํเป็นตอ้งซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่ม ปตท. 

ตอ้งแจง้เลขานุการบริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 วนั 

ซ. การหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษ ี(Tax evasion) 

ปลอมแปลงขอ้มูลหรือจดัทาํเอกสารเท็จเพ่ือละเวน้

หรือหลีกเล่ียงการจ่ายเงินภาษีให้กับรัฐบาลหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

กาํชับให้ผูบ้ริหารและพนักงานตระหนักถึงความสําคญัของการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานกาํกบัดูแลต่าง ๆ ในการเขา้ตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทั สร้างวฒันธรรมแห่งการดาํเนินงานอยา่งโปร่งใส 
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ภาคผนวก 4 วิธีการประเมินความเส่ียงและการควบคุมด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในระบบ Risk and 

Control Platform (RCP) 

 

 จากองคป์ระกอบท่ี 2 ของ COSO fraud risk assessment เร่ือง การประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต และ

องค์ประกอบท่ี 3 เร่ือง กิจกรรมการควบคุมการทุจริต ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการประเมิน 

ความเส่ียงดา้นการทุจริต ตั้งแต่การกาํหนดวตัถุประสงค์ การระบุความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียง การวดั

ระดบัความเส่ียง ประเภทของกิจกรรมการควบคุม การทบทวนและกาํหนดกิจกรรมการควบคุม และการสอบ

ทานกิจกรรมการควบคุมมาแลว้ ในภาคผนวก 4 น้ีจะอธิบายถึงการบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ลงในระบบ Risk and 

Control Platform (RCP) ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 8 ภาพหน้าจอระบบ RCP ส่วน Summary of the Process 

 
 พื้นท่ี A เป็นการสรุปขอ้มูลของกระบวนการหลกันั้นๆท่ีท่านบนัทึกไวใ้นระบบ RCP ไดแ้ก่ จาํนวน

กระบวนการทาํงานย่อย (Sub-process) ความเส่ียง (Risk) การควบคุม (Control) แผนการปรับปรุงการควบคุม 

(Action plan) คะแนนเฉล่ียการออกแบบการควบคุม (Average Control Design) และคะแนนเฉล่ียการปฏิบติัตาม

การควบคุมท่ีไดอ้อกแบบไว ้(Average Control Compliance) 

 

พื้นท่ี B เป็นการระบกุารเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในกระบวนการท่ีท่านรับผิดชอบเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน

หน้า โดยท่านต้องตอบคําถามต่าง ๆ เช่น มีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่ มี 

A 

B 
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การเปล่ียนแปลงกระบวนการทาํงานหรือไม่ หรือมีกระบวนการทาํงานใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ เป็นตน้ เพื่อเป็น

แนวทางในการพิจารณาหรือปรับปรุงรายละเอียดในการประเมินความเส่ียงและการควบคุมสําหรับหน่วยงาน

ท่าน เพื่อใหผ้ลการประเมินสอดคลอ้งและตรงกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปในปีท่ีประเมิน 

 

 เม่ือท่านไดบ้นัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ในระบบ RCP แลว้ ท่านสามารถสอบทานภาพรวมของกระบวนการ

ทาํงานของท่านท่ีหน้าจอน้ีอีกคร้ังหน่ึง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

ภาพท่ี 9 ภาพหน้าจอระบบ RCP ส่วน General Info 

 
 

 หนา้จอขอ้มูลทัว่ไปของกระบวนการทาํงานย่อยน้ี ท่านตอ้งบนัทึกช่ือและรายละเอียดของกระบวนการ

ทาํงานยอ่ยท่ีนาํมาประเมินความเส่ียงในระดบัปฏิบติัการ 
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ภาพท่ี 10 ภาพหน้าจอระบบ RCP ส่วน Risk Assessment 

 
 

 พื้นท่ี C ท่านตอ้งระบุความเส่ียงทั้ง 3 level และประเมินวา่ เป็นความเส่ียงดา้นการทุจริตหรือไม ่

 

พื้นท่ี D ท่านตอ้งประเมินผลกระทบ (Impact) และโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเส่ียงสืบเน่ือง 

(Inherent Risk) หรือความเส่ียงก่อนการดาํเนินกิจกรรมการควบคุมความเส่ียงนั้น โดยใช้ตารางท่ี 4 เกณฑ ์

การประเมินความเส่ียงดา้นโอกาสเกิด (Likelihood Assessment Criteria) และตารางท่ี 5 เกณฑก์ารประเมินความ

เส่ียงดา้นผลกระทบ (Impact Assessment Criteria) ประกอบการประเมิน 

 

พื้นท่ี E ท่านตอ้งประเมินผลกระทบ (Impact) และโอกาสเกิด (Likelihood) ของความเส่ียงคงเหลือ 

(Residual Risk) หรือความเส่ียงท่ีเหลือภายหลงัการดาํเนินกิจกรรมการควบคุมความเส่ียงนั้น โดยใชต้ารางท่ี 4 

เกณฑ์การประเมินความเส่ียงด้านโอกาสเกิด (Likelihood Assessment Criteria)  และตารางท่ี  5 เกณฑ ์

การประเมินความเส่ียงดา้นผลกระทบ (Impact Assessment Criteria) ประกอบการประเมินเช่นเดิม 

 

 

 

C 

D 

E 
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ภาพท่ี 11 ภาพหน้าจอระบบ RCP ส่วน Control assessment 

 
 

พื้นท่ี F ท่านตอ้งพิจารณาถึงประเด็น ขอ้ผิดพลาด Pain point และขอ้ร้องเรียนในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา และ

ตอบคาํถามต่าง ๆ เช่น ประเด็นไดรั้บการคน้พบโดยใคร เป็นประเด็นใหม่หรือเกิดขึ้นซํ้า และไดรั้บการปรับปรุง

แลว้หรือไม่ เป็นตน้ 

 

พื้นท่ี G ท่านตอ้งประเมินการควบคุมภายในตามเกณฑใ์นตารางท่ี 7 เกณฑ์การประเมินประสิทธิผล 

การออกแบบการควบคุม (Control design) และตารางท่ี 8 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติัตามการควบคุม 

(Control compliance)  

 

พื้นท่ี H ท่านตอ้งบนัทึกแผนการปรับปรุงการควบคุม (Action plan) เพิ่มเติมในกรณีท่ีการควบคุม

ภายในยงัไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ ข้อมูลท่ีต้องบันทึก เช่น รายละเอียดของแผนการปรับปรุงการควบคุม 

ผูรั้บผิดชอบ วนัท่ีคาดว่าจะแลว้เสร็จ สถานะความคืบหนา้ของแผน เป็นตน้ หลงัจากผลการประเมินถูกอนุมติั

โดยผูบ้ริหารสูงสุดตามลาํดบัขั้นแลว้ Action Plan ดงักล่าวจะถูกติดตามความคืบหน้าผ่านระบบ RCP ทุกไตร

มาสจนกวา่จะแลว้เสร็จ และท่านสามารถพิจารณาเพิ่มคะแนนการประเมินผลการควบคุมไดใ้นปีต่อไป 

 

F 

G 

H 
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ภาพท่ี 12 ภาพหน้าจอระบบ RCP ส่วน Process and risk summary 

 
 

 ภาพด้านบนน้ี คือ สรุปข้อมูลกระบวนการและความเส่ียงท่ีท่านบันทึกข้อมูลไว้ เพื่อให้ท่านได้

ตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 

 

ภาพท่ี 13 ภาพหน้าจอระบบ RCP ส่วน Inherent Risk Heat Map 

 

I 
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 พื้นท่ี I แผนภาพความเส่ียงของความเส่ียงสืบเน่ือง (Inherent risk) ดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั (ภาพ

ขวาสุด) จะแสดงผลตามการประเมินของท่าน 

 

ภาพท่ี 14 ภาพหน้าจอระบบ RCP ส่วน Residual Risk Heat Map 

 
 

พื้นท่ี J แผนภาพความเส่ียงของความเส่ียงคงเหลือ (Residual risk) ดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั (ภาพ

ขวาสุด) จะแสดงผลตามการประเมินของท่าน 

 

J 
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ภาพท่ี 15 ภาพหน้าจอระบบ RCP ส่วน Corporate and BU Heat Maps 

 
 

พื้นท่ี K แผนภาพความเส่ียงของความเส่ียงระดับองค์กร (Corporate risk) และความเส่ียงระดับ

หน่วยงาน (Business unit risk) ด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (ภาพท่ี  2 และภาพท่ี 4) จะแสดงผลตาม 

การประเมินของท่าน 

 

K 
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