
 

 

 

 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

ประจําป 2563 

         การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 



 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักให

หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเปนหนึ่งในมาตรการภายในของบริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน) ในการสรางความโปรงใส ลดปญหาการทุจริต โดยแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามคูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสํานกังานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนํา 



 

 

  

 หนา 

บทนาํ 

สวนที่ 1 ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชนทับซอน 1 

สวนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2 

2.1 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2 

2.2 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 3  

(1)  การระบุความเสี่ยง 3 

(2)  การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 4 

(3)  การประเมินคาความเสี่ยง 4 

(4)  การประเมินการควบคมุความเสี่ยง 5 

(5)  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 6 

 

 

 

 

                 

 

  สารบัญ 



  1 

 

                  ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชนทับซอน                                      

 

1. การทุจริต  

“ทุจริตตอหนาท่ี” ตามความหมายที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดใน

ตําแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผู อ่ืนเชื่อวามี

ตําแหนงหรือหนาที่ทั้งท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ิ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหา

ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน หรือกระทําการอันเปนความผิดตอดําแหนงหนาท่ี

ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

“ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การกระทําที่ไมใชทุจริตตอหนาที่ แตเปนการปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติอยางใดโดยอาศัยเหตุที่มีตําแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือ

มติคณะรัฐมนตรีท่ีมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรกัษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของแผนดิน  

2. สินบน 

สินบน หมายถึง ทรัพยสินหรือประโยชนอยางอ่ืนใดที่ใหแกบุคคลเพื่อใหผูนั้นกระทําการหรือละเวน

ไมกระทําการตามที่ผูจายเงินสินบนตองการ 

3. ผลประโยชนทับซอน 

ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันของผลประโยชน (Conflict of Interest)  หมายถึง สถานการณ

หรือการกระทําที่บุคคลใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงกระบวนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน จนทํา

ใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ขาดความเปนกลาง ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เพื่อรักษาผล

ประโยชนของสวนรวม ของหนวยงาน หรือขององคกรอยางเต็มท่ี หรือกลาวอีกนัยหนึ่งนาเชื่อวา บุคคลนั้นจะ

เห็นแกประโยชนสวนบุคคลของตนเองที่เก่ียวของอยูมากกวา  ประโยชนของสวนรวม ซึ่งเปนการเปดโอกาส 

เปดชองใหเกิดความเสียหาย เสียประโยชนของสวนรวมไดโดยงาย หรือเปนการเปดโอกาส เปดชองใหมีการ

ทุจริตคอรรัปชั่น หรืออยางนอยที่สุดอาจเปนเหตุทําใหสาธารณชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัย ไมเชื่อม่ันวา

บุคคลดังกลาวจะสามารถใชดุลยพินิจปฏิบัติหนาที่หรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามอํานาจหนาที่ไดโดย

ปราศจากอคติ 
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               การประเมินความเสี่ยงการทุจริต                                                                

 

2.1 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได 

ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ี 

เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต และเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวาการดําเนินการขององคกร

จะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด องคกรจะสามารถรับรูและหาวิธีการบรรเทาความ

เสียหายใหนอยลงได เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยการคนหา หรือระบุจุดออน (Weakness) 

ของระบบตางๆ ภายในองคกรที่อาจเปนชองใหเกิดการทุจริต และเปนการมุงหาความเปนไปได (Potential) ที่

จะเกิดการกระทําการทุจริตในอนาคต 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตดําเนินการตามคูมือแนวทางประเมินความเสี่ยงทุจริตของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับภาครฐั และภาคธุรกิจเอกชน (สํานักงาน ป.ป.ท.) ซึ่ง

เปนไปตามาตรฐาน COSO 2013 องคประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มภีารกิจ

ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญตักิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ.2558) 

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 

3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรพัยากร

ภาครัฐ 
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2.2  ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 1 กระบวนการ  

ชื่อกระบวนการ/งาน : การบริหารงานโครงการลงทุน 

(1) การระบุความเสี่ยง  อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจรติ เชน รูปแบบ พฤติการณการทุจริต

จากกระบวนการทาํงานยอยในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ขั้นตอน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Known 

Factor 

Unknown 

Factor 

1 การขอและอนุมัติงบประมาณ จัดทํารายละเอียดในการจัดทําโครงการลงทุน

ไมครบถวน 

  

2 การวางแผนดําเนินโครงการ การใชดุลพินิจในการแตงตั้งคณะกรรมการ 

ตรวจรับงานโครงการ 

  

3 การจัดซื้อจัดจาง การแบงซื้อแบงจางที่ไมเปนไปตามระเบียบ   

4 เริ่มดําเนินโครงการ ไมจัดทําแผนดําเนนิโครงการในรายละเอียด 

อาจสงผลใหมีความซ้ําซอนในการดําเนินงาน 

  

5 การตรวจรับงานตามระยะ

ของสัญญา 

ไมติดตามความกาวหนาของโครงการอยาง

ใกลชิด 

  

6 การตรวจรับงานและรับโอน

สินทรัพย 

รับโอนสินทรัพยลาชา   

7 รายงานผลและวัดผลสาํเร็จ

ของโครงการ 

ไมมีการจัดเก็บขอมูลและเอกสารหลักฐาน

สําคัญที่เปนระบบ 

  

หมายเหต ุ: 

Known Factor หมายถึง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดมากอน คาดวาจะมีโอกาสที่จะเกิดซ้ําหรือมีประวัติอยูแลว  

Unknown Factor หมายถึง ไมเคยเกิดมากอน ปจจัยความเสี่ยงมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนา

ในอนาคต 
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(2) การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 

วิเคราะหสถานะความเส่ียงการทุจริตของแตละโอกาส  ดังนี้ 

สถานะสีเขียว  : ความเส่ียงระดับต่ํา 

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหวางปฏิบัติงานตามปกติควบคุมได 

สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน

ภายในองคกร มีหลายขั้นตอนจนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ 

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก  เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก     

คนทีไ่มรูจัก ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ําเสมอ  

 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

1 จัดทํารายละเอียดในการจัดทําโครงการลงทุนไมครบถวน     

2 การใชดุลพินิจในการแตงตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับงานโครงการ     

3 การแบงซื้อแบงจางที่ไมเปนไปตามระเบียบ     

4 ไมจัดทําแผนดําเนินโครงการในรายละเอียด อาจสงผลใหมีความ

ซ้ําซอนในการดําเนินงาน 

    

5 ไมติดตามความกาวหนาของโครงการอยางใกลชิด     

6 รับโอนสินทรัพยลาชา     

7 ไมมีการจัดเก็บขอมูลและเอกสารหลักฐานสาํคัญท่ีเปนระบบ     

 

(3) การประเมินคาความเสี่ยง 

นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจรติ ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูง สูงมาก (สสีม และสีแดง) มาหา

คาความเสี่ยงรวม ซ่ึงไดจากระดับความจําเปนในการเฝาระวัง คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมี

เกณฑในการใหคา ดังนี้ 

ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง  

 ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักที่สําคัญของกระบวนงานนั้นๆ (MUST)  หมายถึง มี

ความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ีตองทําการปองกัน ไมดําเนินการไมได  คาของ MUST 

อยูในระดับ 3 หรือ 2 

 ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ (SHOULD) หมายถึง มีความ

จําเปนต่ําในการเฝาระวังการทุจริต คาของ SHOULD คือ 1 
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย หนวยงานกํากับ

ดูแล พันธมิตร คาอยูที่ 2 หรือ 3 

 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวของกับผลกระทบทางการเงิน รายไดลด 

คาใชจายเพิ่ม หรือมีผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User  คาอยูที่ 2 หรือ 3 

 กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวของมีผลกระทบตอกระบวนการภายใน 

หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู (Learning & Growth) คาอยูที่ 1 หรือ 2 

ที ่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความ

จําเปนของการ

เฝาระวัง 

ระดับความ

รุนแรงของ

ผลกระทบ 

คาความเสี่ยงรวม 

จําเปน x รุนแรง 

1 จัดทํารายละเอียดในการจัดทําโครงการลงทุน

ไมครบถวน 

2 1 2 

2 การใชดุลพินิจในการแตงตั้งคณะกรรมการ 

ตรวจรับงานโครงการ 

2 2 4 

3 การแบงซื้อแบงจางที่ไมเปนไปตามระเบียบ 2 2 4 

 

(4) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

นําคาความเสี่ยงรวมจากขั้นตอนที่ 3 มาประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตโดยวิเคราะหจาก

ประสิทธิภาพการจัดการองคกรกับความเสี่ยงท่ีมีอยูในปจจุบัน โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ มี 3 ระดับ ดังนี้ 

ดี : จัดการไดทันททีุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน 

องคกรไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม 

พอใช : จัดการไดดดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบรกิาร/ผูรับมอบ

ผลงาน แตองคกรยอมรับได มีความเขาใจ  

ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง

ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ  

ประสิทธิภาพการควบคมุ          

ความเสี่ยงการทุจริต 

คาประเมนิระดับความเสี่ยงการทุจริต 

คาความเสี่ยงระดับต่ํา คาความเสี่ยงระดับปานกลาง คาความเสี่ยงระดับสูง 

ดี     ต่าํ               (1)     คอนขางตํ่า           (2) ปานกลาง       (3) 

พอใช     คอนขางต่ํา     (4)     ปานกลาง               (5)   คอนขางสูง     (6) 

ออน     ปานกลาง       (7)     คอนขางสูง           (8)     สูง             (9) 
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ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการจัดการ 

1 จัดทํารายละเอียดในการจัดทําโครงการลงทุนไมครบถวน ดี 

2 การใชดุลพินิจในการแตงตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับงานโครงการ พอใช 

3 การแบงซื้อแบงจางที่ไมเปนไปตามระเบียบ พอใช 

 

(5) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง พบวา คุณภาพการจัดการความเสี่ยงการทุจริตอยูใน

เกณฑดี และ พอใช ซึ่งความเส่ียงท่ีมีคุณภาพการจัดการดีใชกระบวนการควบคุมภายใน สวนความเสี่ยงที่มี

คุณภาพการจัดการพอใช ใชกระบวนการควบคุมภายในและแผนจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการควบคุมภายใน ดังนี้ 

1) กําหนดใหพนักงานรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนเปนประจําทุกป 

2) ประกาศ บมจ.กสท โทรคมนาคม เรื่อง นโยบายปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

3) ประกาศ บมจ. กสท โทรคมนาคมและคูมือการปฏิบัติ เรื่อง นโยบายไมใหและไมรับสินบน 

4) ประกาศ บมจ. กสท โทรคมนาคม เรื่อง นโยบายตอตานคอรัปชัน 

5) หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนทั่วไป พ.ศ.2560 ของ 

บมจ.กสท โทรคมนาคม 

6) ขอกําหนด บมจ.กสท โทรคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑการรับเรื่องสรองเรียนและการแกไข

ปญหาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการ 

7) ระเบียบ บมจ.กสท โทรคมนาคม ฉบับที่ 35 วาดวย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ 

ผูบรหิารสูงสุด ผูบริหารและพนักงาน พ.ศ.2554 

8) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

9) จัดอบรมหลักสูตร/บรรยายพิเศษ หัวขอท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต  

10) จัดทําสื่อสรางความรูที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีผานชองทางการสื่อสารตางๆ 

ทั้งกับบุคคลภายในและภายนอกองคกร 

 


