แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต
และ การขัดกันระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตน
กับผลประโยชน์ ส่วนรวม

1

การขัดกันระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตน
กับผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of Interest)

การทุจริต (Fraud)

1.

2.

3.

4.
5.
6.

การแบ่งแยกหน้ าที่การดูแลรักษาทรัพย์สนิ ระหว่างฝ่ ายดาเนินงาน กับฝ่ ายการบัญชี
เพื่อป้องกันมิให้ เจ้ าหน้ าที่นาทรัพย์สนิ เหล่านันไปใช้
้
ประโยชน์สว่ นตัว ตลอดจนเพื่อ
ทราบปริ มาณทรัพย์สินที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีจงึ ต้ องเป็ นบุคคลอื่น
ซึง่ ไม่เกี่ยวข้ องกับการดูแลรักษาทรัพย์สนิ และการดาเนินงาน
การแบ่งแยกความรับผิดชอบ ควรกาหนดความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่แต่ละคนให้
ชัดเจนตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย ทังนี
้ ้ เพื่อป้องกันเจ้ าหน้ าทีป่ ั ดความรับผิดชอบ
ไปยังผู้อื่น เมื่อมีการกาหนดความรับผิดชอบแน่นอนแล้ ว เจ้ าหน้ าที่แต่ละคนย่อมใช้
ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิงานของตน
วิธีปฏิบตั ิงานที่ดี เมื่อได้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่และความรับผิดชอบแล้ ว วิธีปฏิบตั ิงานที่ดี
เป็ นสิ่งสาคัญที่จะต้ องนามาพิจารณา คือ จะต้ องดูวา่ ได้ มี การปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับ
มอบหมายดีเพียงไรหรื อไม่ เช่น พนักงานพัสดุ เมื่อได้ รับหรื อจ่ายพัสดุแล้ วจะต้ องลง
นามในเอกสารประกอบ และทะเบียนคุมต่าง ๆ นอกจากนัน้ ควรมีการสอบทานงานที่
ทาโดยอีกบุคคลหนึง่ เป็ นประจาเพื่อเป็ นการยืนยันว่าได้ มีการปฏิบตั งิ านแล้ วโดยููกต้ อง
การดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม มีการป้องกันการโจรกรรม การยักยอกไปใช้
ประโยชน์สว่ นตัว การรักษาทรัพย์สนิ ไม่ให้ เกิดความเสียหายก่อนเวลาอันควร และ
การประกันภัยทรัพย์สนิ มีคา่
การใช้ เจ้ าหน้ าที่ที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริ หารต้ องพิจารณามอบหมายหน้าที่ให้ กบั
เจ้ าหน้ าที่
ที่มีความรู้ความสามารูเหมาะสมกับงาน จะทาให้ ผลงานมีประสิทธิภาพ

1.
2.
3.
4.

การกาหนดคุณสมบัติที่พงึ ประสงค์หรื อ
คุณสมบัติต้องห้ าม (Qualification and
disqualification from office)
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หนีส้ ิน และ
ธุรกิจของครอบครัวให้ สาธารณะทราบ
(Disclosure of personal interests)
การกาหนดข้ อพึงปฏิบตั ิทางจริ ยธรรม (Code of
conduct)
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทางานหลังพ้ นตาแหน่ง
ในหน้ าที่ทางราชการ (Post-office employment
restriction)

อ้ างอิง : คู่มือการป้ องกันผลประโยชน์ ทับซ้ อน ศูนย์ ปฏิบัติการต่ อต้ านการทุจริต (ศปท.) สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

อ้ างอิง: การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงาน ของหน่ วยงานภาครัฐ
ด้ านการป้ องกันการทุจริต โดย กองป้ องกันการทุจริตในภาครัฐ สานักงาน ป.ป.ท.
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อ้ างอิง: การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงาน ของหน่ วยงานภาครัฐ
ด้ านการป้ องกันการทุจริต โดย กองป้ องกันการทุจริตในภาครัฐ สานักงาน ป.ป.ท.
4

อ้ างอิง: การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงาน ของหน่ วยงานภาครัฐ
ด้ านการป้ องกันการทุจริต โดย กองป้ องกันการทุจริตในภาครัฐ สานักงาน ป.ป.ท.
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การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้ องกันการทุจริตในแต่ ละปี งบประมาณ
แบบรายงานทีต่ ้ องจัดทาและนาส่ ง เอกสารหมายเลข 4
รายงานแผนปฏิบตั ิการและผลการบริหารความเสี่ยง

กำหนดให้ ทกุ ส่ วนงำน นำส่ งรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงมำยังศูนย์ บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็ นประจำทุก 6 เดือน
รายงานผลรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 25xx - 31 มี.ค. 25xx)

กาหนดส่ งภายในเดือน เมษายน ของทุกปี
รายงานผลรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 25xx - 30 ก.ย. 25xx)

กาหนดส่ งภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี
การรายงานผลรอบ 12 เดือน ส่วนงานต้ องวิเคราะห์
ควำมสำเร็จ ของการดาเนินการตามแผนฯ พิจารณา
ควบคู่กบั ตัวชี ้วัดความเสี่ยง แล้ วจึงประเมินระดับความ
เสี่ยงหลังการบริหารจัดการ โดยสามารถใช้ เป็ นข้ อมูล
เพื่อพิจารณากาหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม ในปี ถดั ไปได้
สามารูดาวน์โหลดเอกสารได้ จาก
https://op.mahidol.ac.th/rm/wp-content/uploads/2019/05/Risk-Assessment-Form-Year-2563.zip
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เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจก่ อให้ เกิดการทุจริต
หรือ การขัดกันระหว่ างผลประโยชน์
ส่ วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม
และแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ปี งบประมาณ 2562
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
7

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต หรื อ ก่อให้ เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ปี งบประมาณ 2562 จากการประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน / หน่วยงาน เฉพาะที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก - สูง
เหตุการณ์ ความเสี่ยง
1. การอาศัยโอกาสทีต่ นมีตาแหน่งหน้ าที่
แสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้ ทั ้งต่อตนเอง

ระดับความเสี่ยง

1. รวบรวมข้ อมูลเรื่ องร้ องเรียนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการปฏิบตั ิงานของบุคลากร โดยแยกเรื่ องทีเ่ กีย่ วกับ
ระดับสูงมาก

2.หาสาเหตุทที่ าให้ เกิดเหตุการณ์ ขึ ้น พร้ อมทั ้งหาวิธีการในการป้องกันและแก้ ไข
1. นาผลการตรวจสอบและประเด็นความเสี่ยง มาปรับแผนการตรวจสอบในปี ถดั ไป

2. หน่วยงานภายนอกตรวจพบประเด็นทีเ่ สี่ยง
ระดับสูง

ตามกฎระเบียบ
3. ความเสี่ยงทีจ่ ะมีบคุ ลากรทุจริต เช่น
รับสินบน คอรัปชัน่ ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ

การทุจริตและผลประโยชน์ทบั ซ้ อนออกจากเรื่ องทัว่ ไป พร้ อมทั ้งจัดทาสรุปและแสวงหาข้ อเท็จจริง
ทีเ่ กีย่ วข้ อง

และ/หรือบุคคลอืน่

ต่อการทุจริตหรือทาผิ ดกฎหมาย หรือไม่ทา

แนวทางการจัดการ

2. กาหนดให้ ภาควิชา/หน่วย/งาน จัดทาขั ้นตอนการปฏิบตั ิงานให้ ครบทุกกิจกรรมของทุกส่วน
โดยเริ่ มจากพันธกิจหลัก เพื่อให้ งานตรวจสอบภายในสามารถสอบทานจุดควบคุมของทุกกิจกรรมครบถ้ วน
1. ศึกษากฎระเบียบข้ อบังคับ ประกาศ และจัดทาแนวปฏิบตั ิในด้ านบริหารจัดการและด้ านอืน่ ๆ

ระดับสูง

มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการปฏิบตั ิงานให้ ครบถ้ วน และปรับปรุงแนวปฏิบตั ิให้ ทนั เหตุการณ์ เสมอ
2. ปฏิเสธการติดต่อกับผู้จาหน่ายพัสดุในทางทีอ่ าจก่อให้ เกิดการทุจริต
1. หน่วยพัสดุตรวจสอบเอกสารให้ ละเอียด เริ่ มจาก เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ านพัสดุ หัวหน้ าหน่วย

4. การทุจริตในการจัดซื ้อ/จัดจ้ างพัสดุระหว่าง
ผู้จดั หาพัสดุและผู้รบั จัดหาพัสดุ

หัวหน้ างาน รองคณบดีทไี่ ด้ รบั มอบหมาย/คณบดี เพื่อป้องกันการทุจริตของเจ้ าหน้ าที่
ระดับสูงมาก

2. แต่งตั ้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ เหมาะสมกับพัสดุทไี่ ด้ รบั อนุมตั ิให้ จดั หา
3. เมือ่ มีการจัดหาพัสดุ จะมีการเปรียบเทียบราคาของพัสดุทจี่ ะจัดซื ้อ/จัดจ้ าง ให้ มีความคุ้มค่า
และมีประโยชน์ต่อราชการมากทีส่ ุด

5. มีพฤติกรรมผลประโยชน์ทบั ซ้ อนและ
การทุจริตในสถาบันฯ หรือการร้ องเรียนเรื่ อง

1. แจ้ งกฏหมาย ระเบียบ และแนวปฎิบตั ิจากมหาวิทยาลัยในการประชุมบุคลากร
ระดับสูง

2. จัดรวบรวมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องขึ ้นเวปไซด์ของสถาบันฯ

การเรียกรับผลประโยชน์หรือทุจริต
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