การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่ อให้ เกิดการทุจริต
หรือ การขัดกันระหว่ างผลประโยชน์
ส่ วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

1

เพื่อให้ การวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ศูนย์ บริหารจัดการความเสี่ยง
ม.มหิดล จึงได้ จัดทาแนวทางการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง มีรายละเอียดสาคัญประกอบด้ วย
❑ การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง ควรพิจารณาให้ ครบทั ้ง 4 ประเภทความเสีย่ ง
(S-O-F-C) และ ให้ ทกุ ส่วนงานวิเคราะห์ ความเสี่ยงจากการทุจริต (Fraud)
หรื อการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม
(Conflict of interest)
❑ คาอธิบาย และความหมาย ของ “การทุจริต” และ “ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน”
❑ รูปแบบ แนวทางการปฏิบตั ิเพื่อควบคุมป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้ อน

❑ ตัวอย่างพฤติกรรมการทุจริตและผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
❑ แนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
❑ แบบฟอร์ มการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ ง

อ้ างอิง : คูม่ ือการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริ ต (ศปท.)
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ จาก
https://op.mahidol.ac.th/rm/wp-content/uploads/2019/05/Risk-Assessment-Form-Year-2563.zip
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แบบ Checklist การประเมินองค์ ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรั บปี งบประมาณ 2562
ออกหนังสือแจ้ งส่ วนงาน ก.พ. 2561

สาหรั บปี งบประมาณ 2563
ออกหนังสือแจ้ งส่ วนงาน มี.ค. 2562

3

แนวทางการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง ปี งบประมาณ 2563
ออกหนังสือแจ้ งส่ วนงาน มี.ค. 2562

วิเคราะห์ เหตุการณ์ ความเสี่ยงสาคัญตามยุทธศาสตร์
ของส่ วนงาน /มหาวิทยาลัย ครอบคลุมเหตุการณ์ ความ
เสี่ยง 4 ประเภท (S-O-F-C)

วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และ
การขัดกันระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตนกัผลประโยชน์
ส่ วนรวม - ITA

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ จาก
https://op.mahidol.ac.th/rm/wp-content/uploads/2019/05/Risk-Assessment-Form-Year-2563.zip
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ความหมาย
การขัดกันระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of Interest)
▪ “ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน” หมายถึง ผลประโยชน์ ท่ ี
ทับซ้ อนกันระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ ส่วนรวมของผู้มีอานาจหน้ าที่ ที่ต้อง
ตัดสินใจทางานเพื่อส่ วนรวม ไม่ ว่าเป็ นเจ้ าหน้ าที่
ของรั ฐ เจ้ าหน้ าที่ขององค์ กรภาคธุรกิจ เอกชน
และเจ้ าหน้ าที่ภาคประชาสังคม (Civil Society)
<ให้ความหมายโดย : ดร. วิ ทยากร เชี ยงกูล >

▪ “Conflict of Interest” หมายถึง สถานการณ์ ท่ บี ุคคล
เช่ น เจ้ าหน้ าที่รัฐ ลูกจ้ าง หรื อ นักวิชาชีพ มี
ผลประโยชน์ ส่วนตัวหรื อส่ วนบุคคลมากพอจนเห็น
ได้ ว่ากระทบต่ อการปฏิบัตหิ น้ าที่อย่ างตรงไปตรงมา
(ภาวะวิสัยหรื อเป็ นกลาง) <ให้ความหมายโดย : Dr.
Michael McDonald นักวิ ชาการด้านจริ ยธรรมแห่ง
มหาวิ ทยาลัย British Columbia และผูอ้ านวยการ
Centre for Applied Ethics>

การทุจริต (Fraud)
▪ คาว่า “ ทุจริต ” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา1
(1) หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชน์ ท่ มี ิควรได้ โดย
ชอบด้ วยกฎหมายสาหรั บตนเองหรื อผู้อ่ ืน”
▪ คาว่า “ ทุจริตต่ อหน้ าที่ ” ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 หมายถึง
“ การปฏิ บั ติ ห รื อละเว้ นการปฏิ บั ติ อ ย่ างใดใน
ตาแหน่ ง หรื อละเว้ นการปฏิบัติอย่ างใดในพฤติก ารณ์
ที่ อ าจท าให้ ผู้ อื่ นเชื่ อว่ ามี ต าแหน่ งหรื อหน้ าที่ ทั ้ง ที่
ตนมิ ไ ด้ มี ต าแหน่ งหรื อ หน้ าที่ นั ้น หรื อ ใช้ อ านาจใน
ตาแหน่ งหรื อหน้ าที่ ทัง้ นี ้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ ท่ มี ิควร
ได้ โดยชอบสาหรั บตนเองหรื อผู้อ่ ืน”

อ้ างอิง : คู่มือการป้ องกันผลประโยชน์ ทับซ้ อน ศูนย์ ปฏิบัติการต่ อต้ านการทุจริต (ศปท.) สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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รู ปแบบการทุจริต (Fraud) และการขัดกันระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of Interest)
การทุจริต (Fraud)
1.
2.
3.

4.
5.
6.

ฝ่ าฝื น หลีกเลี่ยง หรื อบิดเบือนระเบียบแบบแผน
หรื อกฎข้ อบังคับ
จูงใจ เรี ยกร้ อง บังคับ ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยว กลัน่ แกล้ ง
หรื อหาประโยชน์ใส่ตนหรื อพวกพ้ อง
การสมยอม รู้เห็นเป็ นใจ เพิกเฉย ละเว้ นการกระทา
ในการที่ต้องปฏิบตั ิ หรื อรับผิดชอบตามหน้ าที่
ยักยอก เบียดบัง ซึง่ ทรัพย์สินของหน่วยงาน/
ส่วนงาน
ปลอมแปลง/กระทาใด ๆ อันเป็ นเท็จ
มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถ
ใช้ อานาจหน้ าที่ของตนเพื่อบันดาลประโยชน์ไดด้

การขัดกันระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of Interest)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

การรับผลประโยชน์ตา่ ง ๆ (Accepting benefits) คือ การรับสินบน หรื อรับของขวัญ หรื อ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไดม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้าที่
การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรื อการเป็ นคูส่ ญ
ั ญา (Contracts) คือ การใช้
อานาจหน้ าที่เพื่อตนเอง หรื อการเข้ าไดปมีสว่ นไดด้ เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตน
สังกัด หรื อ การฝากลูกหลานเข้ าทางาน เป็ นต้ น
การทางานหลังออกจากตาแหน่งหรื อหลังเกษียณ (Post-employment) คือ การที่บคุ คล
ออกจากที่ทางานเดิม แล้ วไดปทางานให้ กบั หน่วยงานอื่นที่ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน
กับที่ทางานเดิมโดยใช้ ความรู้หรื ออานาจที่เคยมี เพื่อช่วงชิงงานหรื อหาประโยชน์โดย
ไดม่เป็ นธรรมกับหน่วยงานเดิม
การทางานพิเศษ หรื อ รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) เช่น การตัง้
บริษัทดาเนินธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันกับหน่วยงานหรื อองค์กรที่ตนสังกัด หรื อ การรับจ้ างเป็ น
ที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตาแหน่งหน้ าที่ปัจจุบนั เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือ
การใช้ ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง การที่บคุ คลใช้ ประโยชน์จากการรับรู้
ข้ อมูลภายในองค์กร/ส่วนงาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง
การใช้ ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์สว่ นตัว (Using your employer’s property
for private advantage) เช่น การนาเครื่ องใช้ สานักงานต่าง ๆ กลับไดปใช้ ที่บ้าน หรื อ
การนารถยนต์ในราชการไดปใช้ เพื่องานส่วนตัว เป็ นต้ น
การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตังเพื
้ ่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling)
เช่น การที่รัฐมนตรี อนุมตั โิ ครงการของกระทรวงไดปลงในพื ้นที่หรื อบ้ านเกิดของตนเอง

อ้ างอิง : คู่มือการป้ องกันผลประโยชน์ ทับซ้ อน ศูนย์ ปฏิบัติการต่ อต้ านการทุจริต (ศปท.) สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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ตัวอย่ างพฤติกรรมก่ อให้ เกิดการทุจริต (Fraud) และ
การขัดกันระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of Interest)
▪ การนาทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ ประโยชน์สว่ นตัว เช่น ใช้ โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว , การนารถของราชการ /หน่วยงานไดปใช้ สว่ นตัว
▪ การใช้ อานาจหน้ าที่ชว่ ยญาติหรื อบุคคลอื่นให้ เข้ าทางาน
▪ การใช้ ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อพวกพ้ อง เช่น เจ้ าหน้ าที่พสั ดุทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอปุ กรณ์ที่จะใช้ ในการประมูล
แล้ วให้ ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ ไดด้ เปรี ยบในการประมูล
▪ การรับงานนอกแล้ วก่อให้ เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เช่น การรับจ้ างเป็ นที่ปรึกษาให้ บริษัทเอกชนโดยนาเวลาราชการไดปทางานส่วนตัว
▪ การนาบุคลากรของหน่วยงานไดปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
▪ การรับสินบนหรื อรับของขวัญในรูปของเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้ มีการตัดสินใจที่เอื ้อประโยชน์แก่ผ้ ใู ห้ สินบนหรื อบุคคลอื่น
▪ การเข้ าทางานหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ ความรู้ ประสบการณ์ หรื ออิทธิพลจากที่เคยดารงตาแหน่งมารับงาน หรื อหาประโยชน์ให้ กบั ตนเองหรื อพวกพ้ อง
เช่น เคยทางานเป็ นผู้บริหารหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้ วไดปทางานในบริษัทผู้ให้ บริการโทรศัพท์
▪ การลัดคิวให้ กบั ผู้ใช้ บริการที่ค้ นุ เคย
▪ การส่งเสริมหรื อสนับสนุนให้ ผ้ รู ่วมงานแสวงหาประโยชน์สว่ นตน
▪ การให้ ของขวัญหรื อของกานัลเพื่อหวังความก้ าวหน้ า หรื อ หวังผลประโยชน์ที่มิชอบ
▪ การซื ้อขายตาแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ ไดด้ มาซึง่ การเลื่อนระดับ ตาแหน่ง หรื อความดีความชอบพิเศษ
▪ การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์สว่ นรวม
▪ การเรี ยกร้ องผลตอบแทนจากการใช้ อิทธิพลในตาแหน่งหน้ าที่ เพื่อส่งผลที่เป็ นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ โดยไดม่เป็ นธรรม
▪ การที่มีหน้ าที่ดแู ลหรื อจัดการกิจการหรื อโครงการใด แล้ วเข้ าไดปมีสว่ นไดด้ เสียเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
▪ การใช้ ตาแหน่งหน้ าที่หาประโยชน์ให้ กบั ตนเอง ครอบครัว หรื อพวกพ้ อง เช่น การใช้ อานาจหน้ าที่ทาให้ บริษัทของตนหรื อครอบครัวไดด้ งานรับเหมา
จากองค์กรหรื อหน่วยงานที่ตนเองทางานอยู่ หรื อ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายจัดซื ้อจัดจ้ างทาสัญญาซื ้ออุปกรณ์สานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง เป็ นต้ น
อ้ างอิง : คู่มือการป้ องกันผลประโยชน์ ทับซ้ อน ศูนย์ ปฏิบัติการต่ อต้ านการทุจริต (ศปท.) สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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แบบฟอร์ มการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง ม.มหิดล

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ จาก
https://op.mahidol.ac.th/rm/wp-content/uploads/2019/05/Risk-Assessment-Form-Year-2563.zip
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