การจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความทุจริตหรือ
ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจาปี 2563
โดย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ศปท.)
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวกับการทุจริต ปี 2559 – 2562 จากช่องทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่ totantic@tot.co.th เมนู รั บ แจ้ ง เบาะแสใน www.tot.co.th และจดหมายถึ ง
ผอ.ศปท. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และกล่องรับเรื่องร้องเรียน จานวน 157 เรื่อง ประเภทเรื่องร้องเรียน
3 ลาดับแรก คือ
1. นาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน จานวน 40 เรื่อง คิดเป็น 25%
2. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ/โดยทุจริต จานวน 33 เรื่อง คิดเป็น 21%
3. บริการ ทีโอที 24 เรื่อง คิดเป็น 15%

ศปท. ทีโอที รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของบริษัท
ในเดือนธัน วาคม 2562 มีเรื่ องร้ องเรี ย นที่ยุติแล้ ว จานวน 134 เรื่อง คิดเป็น 85% เรื่องที่ ยุติโดย ศปท.
ประกาศหรื อมีบั นทึกให้ ถือปฏิบั ติหรื อให้ ส่ วนงานกากับดูแล 20% และเรื่องที่ยุติโดยให้ ล งโทษทางวินัย
จ านวน 13% เป็ น เรื่ อ งที่เ กี่ย วข้อ งกับ การแยกแยะผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวมของ
หน่วยงานและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
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ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทเรื่องที่มีความเสี่ยงการทุจริต
นาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์
ส่วนตน
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ/โดยทุจริต
การทาเอกสารเท็จ/การเบิกเงินเป็นเท็จ
การเรียกรับสินบน/ประโยชน์อื่นใด
ประพฤติมิชอบ

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง







ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทเรื่องที่มีความเสี่ยง
การทุจริต
นาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ / โดยทุจริต
การทาเอกสารเท็จ /
การเบิกเงินเป็นเท็จ
การเรียกรับสินบน /
ประโยชน์อื่นใด
ประพฤติมิชอบ

ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
3
2
1 3
2
1
3
3
3

2
1
2

3

ค่าความเสี่ยง
รวม
จาเป็น X รุนแรง
9
6

3

3

3

6

3

9

จากตารางประเมินระดับความเสี่ยง โอกาสและความรุนแรงหรือผลกระทบพบว่า เรื่องร้องเรียนทุจริตประเภทการ
นาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน และการประพฤติมิชอบมีค่าความเสี่ยงสูงมาก (ระดับ 9) ประเภท
เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ/โดยทุจริต และการเรียกรับสินบน/ประโยชน์อื่น
ใดมีค่าความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) และประเภทเรื่องร้องเรียนการทาเอกสารเท็จ การเบิกเงินเป็นเท็จ มีค่าความเสี่ยง
ต่า (ระดับ 3)
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ที่

ประเภทเรื่องที่มี
ความเสี่ยง
การทุจริต

1. นาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน

2. การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ/
โดยทุจริต
3. การทาเอกสารเท็จ/
การเบิกเงินเป็นเท็จ
4. การเรียกรับสินบน/
ประโยชน์อื่นใด

5. ประพฤติมิชอบ

มาตรการ

ผลการดาเนินงาน

1. จัดทาและเผยแพร่กระบวนการรับและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2. สื่อสารแนวปฏิบัติการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
3. ประกาศ บมจ.ทีโอที จานวน 2 เรื่อง
3.1 การนารถในกิจการบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน
3.2 มาตรการในการลงโทษทางวินัย
1. จัดทาและเผยแพร่รายงานการใช้
งบประมาณข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. อบรมหลักสูตรวินัยเชิงรุก
ประกาศ บมจ.ทีโ อที เรื่อง มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของพนักงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุ และการเบิก
จ่ายเงิน
ประกาศ บมจ.ทีโอที จานวน 2 เรื่อง
1. แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. นโยบายการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก
ในทุกเทศกาล (No Gift Policy)
1. สื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
2. กาหนดให้นโยบายต่อการคอร์รัปชันเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง บมจ.ทีโอที
3. ปรับปรุงกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง
และดาเนินการทางวินัย
4. มอบอานาจให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาองค์กร (อ.) พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนกรณีเรื่องทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
5. ประกาศ บมจ.ทีโอที เรื่อง มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของพนักงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุ
และการเบิกจ่ายเงิน

เรื่องร้องเรียนการ
นารถในกิจการไป
ใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนลดลง

ยังพบเรื่องร้องเรียน
การเอื้อประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง
เรื่องร้องเรียน
การเบิกเงินเป็นเท็จ
ลดลง
เรื่องร้องเรียน
การรับสินบนหรือ
ประโยชน์อื่นใด
ลดลง
ยังพบเรื่องร้องเรียน
เรื่องความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
/การเอื้อประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง
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ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทเรื่องที่มีความเสี่ยง
การทุจริต
1. นาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน
2. การทาเอกสารเท็จ/
การเบิกเงินเป็นเท็จ
3. ประพฤติมิชอบ
4. การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ/
โดยทุจริต
5. การเรียกรับสินบน/
ประโยชน์อื่นใด

คุณภาพ
การจัดการ

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง


ดี





พอใช้
อ่อน



จากการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตในปี 2563 พบว่า บมจ.ทีโอที ควรต้อง
ปรับปรุงและพัฒนามาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบและการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกินอานาจ
อนุมัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 7 (1) เพื่อลด
โอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบที่เกี่ยวกับการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
โดยในปี 2563 มุ่งเน้ น การสร้างความโปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐตามแนวทางที่สานักงาน ป.ป.ท. กาหนดแนวทางการจัดทามาตรการป้องกัน การทุจริต 3
มาตรการ ได้แก่
1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลเชิงรุก ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตามคุณลักษณะ 5 ประการ คือ
1.1 สามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์
1.2 ทุกคนได้รับอนุญาตให้นาข้อมูลนั้นไปใช้ได้ และใช้ซ้าได้
1.3 ประมวลผลด้วยเครื่อมืออิเล็กทรอนิกส์ได้
1.4 รวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายให้อยู่ในชุดข้อมูลเดียวกันและสามารถวิเคราะห์ได้
1.5 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (Abuse of Discretion) ได้แก่ การใช้ดุลยพินิจเกินกว่าระเบียบ
กาหนด การใช้ดุลยพินิจอย่างบิดเบือน เช่น สร้างขั้นตอนที่ไม่จาเป็น เลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม
3. มาตรการป้องกันการรับสินบน โดยจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี ในเรื่อง ค่าอานวยความสะดวก ค่ารับรอง
และของขวัญ สินน้าใจ (คาดหวังการเอาประโยชน์จากการใช้อานาจรัฐของผู้รับในอนาคต)
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ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ความโปร่งใสการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการ
การแบ่งซื้อแบ่งจ้างในวงเงินอนุมัติ
1. ส่วนงานที่จัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผยรายงานการใช้
ไม่เกินอานาจผู้อนุมัติ กรณีการสร้าง
งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการสร้างและขยายข่าย
และขยายข่ายสาย (Last Mile)
สาย (Last Mile) ในเว็บไซต์หน่วยธุรกิจภายในวันที่ 10
ของทุกเดือนเริ่มเดือนมิถุนายน 2563 (น. ภก. ภน.)
2. ส่วนงานที่จัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผยรายงานการจัดซื้อจัด
จ้างในเว็บไซต์หน่วยธุรกิจภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
เริ่มเดือนมิถุนายน 2563 (น. ภก. ภน.) ประกอบด้วย
1) รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง
2) การกาหนดราคากลาง
3) การตรวจรับ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนกรณีพบเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.)

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

