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การประเมินความเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ของมหาวิทยาลัยมหดิล
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อ้างอิง : คูม่ือการปอ้งกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน ศนูย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต (ศปท.)
ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั

❑ การระบเุหตกุารณ์ความเสี่ยง ควรพิจารณาให้ครบทัง้ 4 ประเภทความเสีย่ง 
(S-O-F-C)  และ ให้ทกุสว่นงานวิเคราะห์ ความเสี่ยงจากการทจุริต (Fraud)
หรือการขดักนัระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม 
(Conflict of interest) 

❑ ค าอธิบาย และความหมาย ของ “การทจุริต” และ “ผลประโยชน์ทบัซ้อน” 

❑ รูปแบบ แนวทางการปฏิบตัิเพ่ือควบคมุปอ้งกนัการทจุริตและผลประโยชน์
ทบัซ้อน

❑ ตวัอย่างพฤติกรรมการทจุริตและผลประโยชน์ทบัซ้อน

❑ แนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั

❑ แบบฟอร์มการวิเคราะห์และประเมนิความเสีย่ง

เพื่อให้การวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงเป็นไปในทศิทางเดียวกัน ศูนย์บริหารจัดการความเส่ียง 
ม.มหดิล จงึได้จัดท าแนวทางการวเิคราะห์และประเมินความเส่ียง มีรายละเอียดส าคัญประกอบด้วย

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

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

ส าหรับปีงบประมาณ 2562
ออกหนังสือแจ้งส่วนงาน ก.พ. 2561

ส าหรับปีงบประมาณ 2563
ออกหนังสือแจ้งส่วนงาน มี.ค. 2562
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แนวทางการวิเคราะห์และประเมนิความเส่ียง ปีงบประมาณ 2563
ออกหนังสือแจ้งส่วนงาน มี.ค. 2562

วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงจากการทจุริต และ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกัผลประโยชน์
ส่วนรวม - ITA

วิเคราะห์เหตุการณ์ความเส่ียงส าคัญตามยุทธศาสตร์
ของส่วนงาน /มหาวิทยาลัย ครอบคลุมเหตุการณ์ความ
เส่ียง 4 ประเภท (S-O-F-C)

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

../File Support/10_แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงปี2563_ฉบับ7มีค62.pdf
https://op.mahidol.ac.th/rm/wp-content/uploads/2019/05/Risk-Assessment-Form-Year-2563.zip
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▪ “ผลประโยชน์ทบัซ้อน” หมายถงึ ผลประโยชน์ที่
ทบัซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอ านาจหน้าที่ ที่ต้อง
ตัดสินใจท างานเพื่อส่วนรวม ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกจิ เอกชน
และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม (Civil Society)
<ใหค้วามหมายโดย : ดร. วิทยากร เชียงกูล >

▪ “Conflict of Interest” หมายถงึ  สถานการณ์ที่บุคคล 
เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มี
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอจนเหน็
ได้ว่ากระทบต่อการปฏบิัตหิน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
(ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) <ใหค้วามหมายโดย : Dr. 
Michael McDonald นกัวิชาการดา้นจริยธรรมแห่ง
มหาวิทยาลยั British Columbia และผูอ้ านวยการ 
Centre for Applied Ethics> 

▪ ค าว่า “ ทจุริต ” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา1 
(1) หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน”

▪ ค าว่า “ ทจุริตต่อหน้าที่ ”  ตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญู ว่าด้วยการปอ้งกนัและปราบปราม
การทจุริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 หมายถึง
“ การปฏิบัติห รือละเ ว้นการปฏิบัติอ ย่างใดใน

ต าแหน่ง  หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์
ที่ อาจท าให้ผู้ อ่ืนเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั ้งที่
ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่ นั ้น หรือใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ ทัง้นี ้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
ได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน”

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) การทุจริต (Fraud)

ความหมาย

อ้างอิง : คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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การทุจริต (Fraud) การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)

1. ฝ่าฝืน หลีกเล่ียง หรือบดิเบือนระเบียบแบบแผน 
หรือกฎข้อบงัคบั

2. จงูใจ เรียกร้อง บงัคบั ขม่ขู ่หนว่งเหน่ียว กลัน่แกล้ง 
หรือหาประโยชน์ใสต่นหรือพวกพ้อง

3. การสมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉย ละเว้นการกระท า
ในการท่ีต้องปฏิบตั ิหรือรับผิดชอบตามหน้าท่ี

4. ยกัยอก เบียดบงั ซึง่ทรัพย์สินของหนว่ยงาน/
สว่นงาน

5. ปลอมแปลง/กระท าใด ๆ อนัเป็นเท็จ
6. มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทท่ีสามารถ

ใช้อ านาจหน้าท่ีของตนเพ่ือบนัดาลประโยชน์ไดด้

1. การรับผลประโยชน์ตา่ง ๆ (Accepting benefits) คือ การรับสินบน หรือรับของขวญั หรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีไดมเ่หมาะสมและมีผลตอ่การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ี

2. การท าธุรกิจกบัตวัเอง (Self-dealing) หรือการเป็นคูส่ญัญา (Contracts) คือ การใช้
อ านาจหน้าท่ีเพื่อตนเอง หรือการเข้าไดปมีสว่นไดด้เสียในสญัญาท่ีท ากบัหนว่ยงานท่ีตน
สงักดั หรือ การฝากลกูหลานเข้าท างาน เป็นต้น

3. การท างานหลงัออกจากต าแหนง่หรือหลงัเกษียณ (Post-employment)  คือ การท่ีบคุคล
ออกจากท่ีท างานเดมิ แล้วไดปท างานให้กบัหนว่ยงานอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกนั
กบัท่ีท างานเดมิโดยใช้ความรู้หรืออ านาจท่ีเคยมี เพื่อชว่งชิงงานหรือหาประโยชน์โดย
ไดมเ่ป็นธรรมกบัหนว่ยงานเดมิ

4. การท างานพิเศษ หรือ รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) เชน่ การตัง้
บริษัทด าเนินธุรกิจท่ีเป็นการแขง่ขนักบัหนว่ยงานหรือองค์กรท่ีตนสงักดั หรือ การรับจ้างเป็น
ท่ีปรึกษาโครงการ โดยอาศยัต าแหนง่หน้าท่ีปัจจบุนัเพ่ือสร้างความนา่เช่ือถือ

5. การใช้ข้อมลูภายใน (Inside information) หมายถึง การท่ีบคุคลใช้ประโยชน์จากการรับรู้
ข้อมลูภายในองค์กร/สว่นงาน เพ่ือประโยชน์ของตนเอง

6. การใช้ทรัพย์สินของหนว่ยงานเพื่อประโยชน์สว่นตวั (Using your employer’s property 
for private advantage) เชน่ การน าเคร่ืองใช้ส านกังานตา่ง ๆ กลบัไดปใช้ท่ีบ้าน หรือ 
การน ารถยนต์ในราชการไดปใช้เพื่องานสว่นตวั เป็นต้น

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตัง้เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) 
เชน่ การท่ีรัฐมนตรีอนมุตัโิครงการของกระทรวงไดปลงในพืน้ท่ีหรือบ้านเกิดของตนเอง

รูปแบบการทจุริต (Fraud) และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)

อ้างอิง : คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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ตัวอย่างพฤตกิรรมก่อให้เกดิการทจุริต (Fraud) และ

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)

▪ การน าทรัพย์สินของหนว่ยงานมาใช้ประโยชน์สว่นตวั เชน่ ใช้โทรศพัท์ของหนว่ยงานตดิตอ่ธุระสว่นตวั , การน ารถของราชการ /หนว่ยงานไดปใช้สว่นตวั
▪ การใช้อ านาจหน้าท่ีชว่ยญาตหิรือบคุคลอ่ืนให้เข้าท างาน
▪ การใช้ข้อมลูของหนว่ยงานเพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เชน่ เจ้าหน้าท่ีพสัดทุราบมาตรฐาน (spec) วสัดอุปุกรณ์ท่ีจะใช้ในการประมลู

แล้วให้ข้อมลูกบับริษัทเอกชนเพ่ือให้ไดด้เปรียบในการประมลู
▪ การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หนว่ยงานของตน เชน่ การรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาให้บริษัทเอกชนโดยน าเวลาราชการไดปท างานสว่นตวั
▪ การน าบคุลากรของหนว่ยงานไดปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน
▪ การรับสินบนหรือรับของขวญัในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด สง่ผลให้มีการตดัสินใจท่ีเอือ้ประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอ่ืน
▪ การเข้าท างานหลงัออกจากงานเดมิ โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยด ารงต าแหน่งมารับงาน หรือหาประโยชน์ให้กบัตนเองหรือพวกพ้อง 

เชน่ เคยท างานเป็นผู้บริหารหนว่ยงานก ากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม แล้วไดปท างานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศพัท์
▪ การลดัควิให้กบัผู้ใช้บริการท่ีคุ้นเคย       
▪ การสง่เสริมหรือสนบัสนนุให้ผู้ ร่วมงานแสวงหาประโยชน์สว่นตน
▪ การให้ของขวญัหรือของก านลัเพื่อหวงัความก้าวหน้า หรือ หวงัผลประโยชน์ท่ีมิชอบ
▪ การซือ้ขายต าแหนง่ การจา่ยผลประโยชน์ ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและประโยชน์รูปแบบอ่ืน เพ่ือให้ไดด้มาซึง่การเล่ือนระดบั ต าแหนง่ หรือความดีความชอบพิเศษ
▪ การเพิกเฉยตอ่การรักษาผลประโยชน์สว่นรวม
▪ การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในต าแหนง่หน้าท่ี เพ่ือสง่ผลท่ีเป็นคณุแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่โดยไดมเ่ป็นธรรม
▪ การท่ีมีหน้าท่ีดแูลหรือจดัการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไดปมีสว่นไดด้เสียเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน
▪ การใช้ต าแหนง่หน้าท่ีหาประโยชน์ให้กบัตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เชน่ การใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้บริษัทของตนหรือครอบครัวไดด้งานรับเหมา

จากองค์กรหรือหนว่ยงานท่ีตนเองท างานอยู ่หรือ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้จดัจ้างท าสญัญาซือ้อปุกรณ์ส านกังานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง เป็นต้น

อ้างอิง : คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง ม.มหดิล

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

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

