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การประเมนิความเสี่ยงทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจริต 

หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตน

กับผลประโยชนส่์วนรวมของมหาวทิยาลัยมหดิล



2

เพือ่ให้การวเิคราะหแ์ละประเมิน

ความเส่ียงเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน

ทั่วทัง้องคก์ร ศูนยบ์ริหารจัดการ

ความเส่ียง ม.มหดิล จงึได้จัดทาํ

หนังสือแจ้งทุกส่วนงานและหน่วยงาน 

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

เร่ือง การวเิคราะหแ์ละประเมิน

ความเส่ียงระดับส่วนงาน / หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2564

(ดาํเนินการ มี.ค. 2563)

วเิคราะหแ์ละประเมนิความเส่ียงของการ

ดาํเนินงานทีอ่าจก่อให้เกิดการทุจริต และ

การขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตนกับ

ผลประโยชนส่์วนรวม - ITA
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แนวทางการวิเคราะหแ์ละประเมนิความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 (ดาํเนินการ ม.ีค. 2563) 

จัดส่งไปยังทุกส่วนงาน / หน่วยงานในมหาวิทยาลัย พร้อมกับ

หนังสือการวิเคราะหแ์ละประเมนิความเสี่ยงระดับส่วนงาน / หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

วิเคราะหเ์หตุการณค์วามเสี่ยงสาํคัญตามยุทธศาสตร์

ของส่วนงาน /มหาวิทยาลัย ครอบคลุมเหตุการณ์

ความเสี่ยง 4 ประเภท (S-O-F-C)

วิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยงของการดาํเนินงานทีอ่าจก่อ

ใหเ้กดิการทจุริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตน

กับผลประโยชนส่์วนรวม 
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แบบฟอรม์การวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียง ม.มหดิล
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แบบ Checklist การประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน

เอกสารการประเมินองคป์ระกอบ   

การควบคมุภายใน องคป์ระกอบท่ี 2 

ดา้นการประเมินความเสี่ยง

มีรายการท่ีทกุสว่นงาน / หน่วยงานใน

มหาวิทยาลยัตอ้งประเมนิในเรื่อง

1. การระบเุหตกุารณค์วามเสี่ยงจากการทจุรติ

2. การระบเุหตกุารณค์วามเสี่ยงจากการขดักนั

ระหว่างผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชน์

สว่นรวม
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อ้างอิง : คู่มือแนวทางประเมินความเสีย่ง

การทจุริต โดย กองยุทธศาสตรแ์ละ

แผนงาน สาํนักงาน ป.ป.ท. 
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 คาํว่า “ ทจุริต ” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา1 
(1) หมายถึง “เพือ่แสวงหาประโยชนท์ีม่ิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายสาํหรับตนเองหรือผู้อื่น”

 คาํว่า “ ทจุริตต่อหน้าที่ ”  ตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญู ว่าดว้ยการปอ้งกนัและปราบปราม
การทจุรติ พ.ศ.2542 มาตรา 4 หมายถึง

“ การปฏิ บัติห รือละเ ว้นการปฏิ บัติอ ย่างใดใน
ตาํแหน่ง  หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์
ที่อาจทําให้ ผู้อื่นเช่ือว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่
ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่ น้ัน หรือใช้อํานาจใน
ตาํแหน่งหรือหน้าที ่ทั้งนี ้เพื่อแสวงหาประโยชนท์ีม่ิควร
ได้โดยชอบสาํหรับตนเองหรือผู้อื่น”

 “ผลประโยชนท์บัซ้อน” หมายถงึ ผลประโยชนท์ี่
ทบัซ้อนกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตัวและ
ผลประโยชนส่์วนรวมของผู้มีอาํนาจหน้าที ่ทีต่้อง
ตัดสินใจทาํงานเพือ่ส่วนรวม ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ององคก์รภาคธุรกจิ เอกชน
และเจ้าหน้าทีภ่าคประชาสังคม (Civil Society)
<ใหค้วามหมายโดย : ดร. วทิยากร เชยีงกูล >

 “Conflict of Interest” หมายถงึ  สถานการณท์ีบุ่คคล 
เช่น เจ้าหน้าทีรั่ฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มี
ผลประโยชนส่์วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอจนเหน็
ได้ว่ากระทบต่อการปฏบัิตหิน้าทีอ่ย่างตรงไปตรงมา
(ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) <ใหค้วามหมายโดย : Dr. 
Michael McDonald นกัวชิาการดา้นจรยิธรรมแหง่
มหาวทิยาลยั British Columbia และผูอ้าํนวยการ 
Centre for Applied Ethics> 

การทุจริต (Fraud)
การขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตนกับ
ผลประโยชนส่์วนรวม (Conflict of Interest)

ความหมาย

อ้างอิง : คู่มือการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สาํนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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การทุจริต (Fraud) การขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตนกับผลประโยชนส่์วนรวม (Conflict of Interest)

1. ฝ่าฝืน หลีกเล่ียง หรือบดิเบือนระเบียบแบบแผน 

หรือกฎขอ้บงัคบั

2. จงูใจ เรียกรอ้ง บงัคบั ขม่ขู ่หนว่งเหน่ียว กลั่นแกลง้ 

หรือหาประโยชนใ์สต่นหรือพวกพอ้ง

3. การสมยอม รูเ้ห็นเป็นใจ เพิกเฉย ละเวน้การกระทาํ

ในการท่ีตอ้งปฏิบตั ิหรือรบัผิดชอบตามหนา้ท่ี

4. ยกัยอก เบียดบงั ซึ่งทรพัยส์ินของหนว่ยงาน/

สว่นงาน

5. ปลอมแปลง/กระทาํใด ๆ อนัเป็นเท็จ

6. มีผลประโยชนร์ว่มในกิจการบางประเภทท่ีสามารถ

ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของตนเพ่ือบนัดาลประโยชนไ์ด้

1. การรบัผลประโยชนต์า่ง ๆ (Accepting benefits) คือ การรบัสินบน หรือรบัของขวญั หรือ

ผลประโยชนใ์นรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีไมเ่หมาะสมและมีผลตอ่การปฏิบตังิานของเจา้หนา้ท่ี

2. การทาํธุรกิจกบัตวัเอง (Self-dealing) หรือการเป็นคูส่ญัญา (Contracts) คือ การใช้

อาํนาจหนา้ท่ีเพ่ือตนเอง หรือการเขา้ไปมีสว่นไดเ้สียในสญัญาท่ีทาํกบัหนว่ยงานท่ีตน

สงักดั หรือ การฝากลกูหลานเขา้ทาํงาน เป็นตน้

3. การทาํงานหลงัออกจากตาํแหนง่หรือหลงัเกษียณ (Post-employment)  คือ การท่ีบคุคล

ออกจากท่ีทาํงานเดมิ แลว้ไปทาํงานใหก้บัหนว่ยงานอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจประเภทเดียวกนั

กบัท่ีทาํงานเดมิโดยใชค้วามรูห้รืออาํนาจท่ีเคยมี เพ่ือชว่งชิงงานหรือหาประโยชนโ์ดย

ไมเ่ป็นธรรมกบัหนว่ยงานเดมิ

4. การทาํงานพิเศษ หรือ รบังานนอก (Outside employment or moonlighting) เชน่ การตัง้

บรษัิทดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นการแขง่ขนักบัหนว่ยงานหรือองคก์รท่ีตนสงักดั หรือ การรบัจา้งเป็น

ท่ีปรกึษาโครงการ โดยอาศยัตาํแหนง่หนา้ท่ีปัจจบุนัเพ่ือสรา้งความนา่เช่ือถือ

5. การใชข้อ้มลูภายใน (Inside information) หมายถึง การท่ีบคุคลใชป้ระโยชนจ์ากการรบัรู ้

ขอ้มลูภายในองคก์ร/สว่นงาน เพ่ือประโยชนข์องตนเอง

6. การใชท้รพัยส์ินของหนว่ยงานเพ่ือประโยชนส์ว่นตวั (Using your employer’s property 

for private advantage) เชน่ การนาํเคร่ืองใชส้าํนกังานตา่ง ๆ กลบัไปใชท่ี้บา้น หรือ 

การนาํรถยนตใ์นราชการไปใชเ้พ่ืองานสว่นตวั เป็นตน้

7. การนาํโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตัง้เพ่ือประโยชนใ์นทางการเมือง (Pork-belling) 

เชน่ การท่ีรฐัมนตรีอนมุตัโิครงการของกระทรวงไปลงในพืน้ท่ีหรือบา้นเกิดของตนเอง

รูปแบบการทจุริต (Fraud) และการขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตนกับผลประโยชนส่์วนรวม (Conflict of Interest)

อ้างอิง : คู่มือการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สาํนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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ตัวอย่างพฤตกิรรมก่อใหเ้กดิการทจุริต (Fraud) และ

การขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตนกับผลประโยชนส่์วนรวม (Conflict of Interest)

 การนาํทรพัยส์ินของหนว่ยงานมาใชป้ระโยชนส์ว่นตวั เชน่ ใชโ้ทรศพัทข์องหนว่ยงานตดิตอ่ธุระสว่นตวั , การนาํรถของราชการ /หนว่ยงานไปใชส้ว่นตวั

 การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีชว่ยญาตหิรือบคุคลอ่ืนใหเ้ขา้ทาํงาน

 การใชข้อ้มลูของหนว่ยงานเพ่ือแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือพวกพอ้ง เชน่ เจา้หนา้ท่ีพสัดทุราบมาตรฐาน (spec) วสัดอุปุกรณท่ี์จะใชใ้นการประมลู

แลว้ใหข้อ้มลูกบับรษัิทเอกชนเพ่ือใหไ้ดเ้ปรียบในการประมลู

 การรบังานนอกแลว้ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่หนว่ยงานของตน เชน่ การรบัจา้งเป็นท่ีปรกึษาใหบ้รษัิทเอกชนโดยนาํเวลาราชการไปทาํงานสว่นตวั

 การนาํบคุลากรของหนว่ยงานไปใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่นตน

 การรบัสินบนหรือรบัของขวญัในรูปของเงินหรือผลประโยชนอ่ื์นใด สง่ผลใหมี้การตดัสินใจท่ีเอือ้ประโยชนแ์ก่ผูใ้หส้ินบนหรือบคุคลอ่ืน

 การเขา้ทาํงานหลงัออกจากงานเดมิ โดยใชค้วามรู ้ประสบการณ ์หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งมารบังาน หรือหาประโยชนใ์หก้บัตนเองหรือพวกพอ้ง 

เชน่ เคยทาํงานเป็นผูบ้รหิารหนว่ยงานกาํกบัดแูลกิจการโทรคมนาคม แลว้ไปทาํงานในบรษัิทผูใ้หบ้รกิารโทรศพัท์

 การลดัควิใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารท่ีคุน้เคย       

 การสง่เสรมิหรือสนบัสนนุใหผู้ร้ว่มงานแสวงหาประโยชนส์ว่นตน

 การใหข้องขวญัหรือของกาํนลัเพ่ือหวงัความกา้วหนา้ หรือหวงัผลประโยชนท่ี์มิชอบ

 การซือ้ขายตาํแหนง่ การจา่ยผลประโยชน ์ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและประโยชนรู์ปแบบอ่ืน เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งการเล่ือนระดบั ตาํแหนง่ หรือความดีความชอบพิเศษ

 การเพิกเฉยตอ่การรกัษาผลประโยชนส์ว่นรวม

 การเรียกรอ้งผลตอบแทนจากการใชอิ้ทธิพลในตาํแหนง่หนา้ท่ี เพ่ือสง่ผลท่ีเป็นคณุแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไมเ่ป็นธรรม

 การท่ีมีหนา้ท่ีดแูลหรือจดัการกิจการหรือโครงการใด แลว้เขา้ไปมีสว่นไดเ้สียเพ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น

 การใชต้าํแหนง่หนา้ท่ีหาประโยชนใ์หก้บัตนเอง ครอบครวั หรือพวกพอ้ง เชน่ การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีทาํใหบ้รษัิทของตนหรือครอบครวัไดง้านรบัเหมา

จากองคก์รหรือหนว่ยงานท่ีตนเองทาํงานอยู ่หรือ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซือ้จดัจา้งทาํสญัญาซือ้อปุกรณส์าํนกังานจากบรษัิทของครอบครวัตนเอง เป็นตน้

อ้างอิง : คู่มือการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สาํนักงานปลัดกระทรวงการคลัง



รูปแบบพฤติกรรม (ตอ)

อางอิง : คูมือแนวทางในการเฝาระวังและปองกันการทุจริตเชิงรุกในหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ 2562

โดย กองปองกันการทุจริตในภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ท



รูปแบบพฤติกรรม (ตอ)

อางอิง : คูมือแนวทางในการเฝาระวังและปองกันการทุจริตเชิงรุกในหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ 2562

โดย กองปองกันการทุจริตในภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ท



อางอิง : เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสัมมนาเสริมสรางความรูความเขาใจในการปองกนัและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและปลูกฝงทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีแกชาววายุภกัษกระทรวงการคลัง 

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยปรานี สุขศรี (เผยแพรในเอกสารดาวนโหลดเร่ือง : สาระนารูจากคดีปกครอง อุทาหรณกอนทําผิด "ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่รัฐ“)

รูปแบบพฤติกรรม (ตอ)
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