
แนวทางการจัดการความเส่ียงจากการทุจริต 

และ การขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตน

กับผลประโยชนส่์วนรวม



รายงานผลรอบ 6 เดอืน (1 ต.ค. 25xx - 31 มี.ค. 25xx)

กาํหนดส่งภายในเดอืน เมษายน ของทุกปี

มหาวิทยาลัยมหดิลกาํหนดให้ทกุส่วนงาน นาํส่งรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
มายังศูนยบ์ริหารจัดการความเสี่ยง เป็นประจาํทกุ 6 เดอืน

แบบรายงานทีต้่องจัดทาํและนําส่ง เอกสารหมายเลข 4 
รายงานแผนปฏิบตัิการและผลการบรหิารความเส่ียง

รายงานผลรอบ 12 เดอืน (1 ต.ค. 25xx - 30 ก.ย. 25xx)

กาํหนดส่งภายในเดอืน ตุลาคม ของทุกปี  

การตดิตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพือ่ป้องกันการทจุริต และการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชนส่์วนตนกับส่วนรวม ในแต่ละปีงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยมหดิล



ประเมินระดับความเสี่ยงก่อนทาํการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจาํปี

โดยการเทียบระดบัโอกาสเกิด (แนวนอน) และระดบัผลกระทบ (แนวตัง้) 

หากระดบัความเส่ียงก่อนการบรหิารจดัการ อยู่ท่ีระดบัความเส่ียงสงู(สีสม้) 

หรอืสงูมาก(สีแดง) ใหน้าํเหตกุารณค์วามเส่ียงนัน้ไปวางแผนการบรหิารจดัการความเส่ียง

01

การตดิตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพือ่ป้องกันการทจุริต และการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชนส่์วนตนกับส่วนรวม ในแต่ละปีงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยมหดิล

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตารางแสดงระดบัความเสีย่ง  และตารางแนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง ของมหาวทิยาลยัมหดิล

เมื่อมีการดาํเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจนถงึรอบการรายงานผลฯ 

ใหป้ระเมินระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการ 

เพ่ือวิเคราะหแ์นวโนม้ประสิทธิผล/ประสิทธิภาพของแผนการบรหิารจดัการฯ 

กรณี ระดบัความเส่ียงหลงัการบรหิารจดัการความเส่ียง ยงัคงระดบั 

อยู่ในระดบัความเส่ียงสงู(สีสม้) หรอืสงูมาก(สีแดง) 

เป็นเหตกุารณค์วามเส่ียงท่ีตอ้งนาํไปบรหิารจดัการต่อเน่ืองในปีงบประมาณถดัไป

02



การตดิตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพือ่ป้องกันการทจุริต และการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชนส่์วนตนกับส่วนรวม ในแต่ละปีงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยมหดิล

การนิยาม : สรุปผลการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง

ก่อน การบริหารจัดการ
สูง สูงมาก

ระดับความเสี่ยง

หลัง การบริหารจัดการ

ตํ่า

สามารถลดระดับความเสี่ยง

อยู่ในระดับทีย่อมรับได้แล้ว 

01
ปานกลาง

02 03

สามารถลดระดับความเสี่ยง

อยู่ในระดับทีย่อมรับได้

ระดับหน่ึง ยังคงต้องดาํเนิน

กจิกรรมอย่างต่อเน่ือง

สูง สูงมาก

ยังคงเป็นความเสี่ยงทีต่้อง

นาํไปบริหารจัดการต่อใน

ปีงบประมาณต่อไป (วางแผน

ระยะยาว/ทบทวนแผนฯ)



การตดิตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพือ่ป้องกันการทจุริต และการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชนส่์วนตนกับส่วนรวม ในแต่ละปีงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยมหดิล

ตัวอย่าง : การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ระดบัความเส่ียงก่อนการบรหิารจดัการ โอกาสเกิด 3 ผลกระทบ 4 ระดบัความเส่ียง สงูมาก

ระดบัความเส่ียงหลงัการบรหิารจดัการ โอกาสเกิด 4 ผลกระทบ 3 ระดบัความเส่ียง สงูมาก 

สรุปผลฯ หลงับรหิารจดัการฯ ระดบัความเส่ียงมีระดบัสงูมาก คือ ยงัคงเป็นความเส่ียงท่ีตอ้งนาํไป

บรหิารจดัการตอ่ในปีตอ่ไป ในกรณีนี ้ต้องวางแผนเพื่อกําหนดกิจกรรมใน

การลดโอกาสเกิด เน่ืองจากโอกาสเกิดมีการปรับระดับสูงขึน้ 

แต่ระดับผลกระทบได้ปรับลดลงแล้ว

ระดับความเสี่ยง

ก่อน

ระดับความเสี่ยง

หลัง

3X4

สูงมาก

4X3

สูงมาก

01

ระดับความเสี่ยง

ก่อน

ระดับความเสี่ยง

หลัง

2X4

สูง

1X5

สูงมาก

ระดบัความเส่ียงก่อนการบรหิารจดัการ โอกาสเกิด 2 ผลกระทบ 4 ระดบัความเส่ียง สงู

ระดบัความเส่ียงหลงัการบรหิารจดัการ โอกาสเกิด 1 ผลกระทบ 5 ระดบัความเส่ียง สงูมาก

สรุปผลฯ หลงับรหิารจดัการฯ ระดบัความเส่ียงมีระดบัสงูมาก

คือ ความเส่ียงปรบัระดบัจากสงูเป็นสงูมากเห็นควรใหน้าํไปบรหิารจดัการตอ่ในปีตอ่ไป 

ในกรณีนี ้ต้องวางแผนเพื่อกําหนดกิจกรรมในการลดผลกระทบ เน่ืองจาก

ผลกระทบมีการปรับระดับสูงขึน้ แต่ระดับโอกาสเกิดได้ปรับลดลงแล้ว

02

ข้อยกเว้น : ในบางกรณี แมว้า่จะบรหิารจดัการความเส่ียง

จนสามารถลดระดบัโอกาสเกิด เหลือเทา่กบั 1 แตร่ะดบัผลกระทบ

ยงัคงเทา่กบั 5 ระดบัความเส่ียงยงัคง “สูงมาก” อาจตอ้งมีดาํเนิน

กิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือควบคมุสถานการณแ์ละเฝา้ระวงัอยา่ง

ใกลช้ิดทัง้นีเ้พ่ือใหส้ามารถ “ลดระยะเวลาในการสญูเสีย” และ

เขา้แกไ้ขความเส่ียงไดอ้ยา่งทนัทว่งที



ข้อมูลอ้างองิสาํหรับ 

การดาํเนินการเพือ่จัดการความเส่ียง

ทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจริต หรือ 

การขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตน

กับผลประโยชนส่์วนรวม



แนวทางการจัดการ

การทจุริต (Fraud)
การขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตน

กับผลประโยชนส่์วนรวม (Conflict of Interest)

1. การแบง่แยกหนา้ท่ีการดแูลรกัษาทรพัยส์ิน ระหวา่งฝ่ายดาํเนินงานกบัฝ่ายการบญัชี 

เพ่ือปอ้งกนัมิใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํทรพัยส์ินเหลา่นัน้ไปใชป้ระโยชนส์ว่นตวั ตลอดจนเพ่ือทราบ

ปรมิาณทรพัยส์ินท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีจงึตอ้งเป็นบคุคลอ่ืน

ซึ่งไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการดแูลรกัษาทรพัยส์ินและการดาํเนินงาน

2. การแบง่แยกความรบัผิดชอบ ควรกาํหนดความรบัผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีแตล่ะคน

ใหช้ดัเจนตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย ทัง้นี ้เพ่ือปอ้งกนัเจา้หนา้ท่ีปัดความรบัผิดชอบ

ไปยงัผูอ่ื้น เม่ือมีการกาํหนดความรบัผิดชอบแนน่อนแลว้ เจา้หนา้ท่ีแตล่ะคน

ยอ่มใชค้วามระมดัระวงัอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบตังิานของตน

3. วิธีปฏิบตังิานท่ีดี เม่ือไดมี้การแบง่แยกหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบแลว้ วิธีปฏิบตังิานท่ีดี

เป็นสิ่งสาํคญัท่ีจะตอ้งนาํมาพิจารณา คือ จะตอ้งดวูา่ไดมี้  การปฏิบตังิานตามท่ีไดร้บั

มอบหมายดีเพียงไรหรือไม ่เชน่ พนกังานพสัด ุเม่ือไดร้บัหรือจา่ยพสัดแุลว้จะตอ้งลงนาม

ในเอกสารประกอบ และทะเบียนคมุตา่ง ๆ นอกจากนัน้ ควรมีการสอบทานงานท่ีทาํ

โดยอีกบคุคลหนึ่งเป็นประจาํเพ่ือเป็นการยืนยนัวา่ไดมี้การปฏิบตังิานแลว้โดยถกูตอ้ง

4. การดแูลรกัษาทรพัยส์ินอยา่งเหมาะสม มีการปอ้งกนัการโจรกรรม การยกัยอกไปใชป้ระโยชน์

สว่นตวั การรกัษาทรพัยส์ินไมใ่หเ้กิดความเสียหายก่อนเวลาอนัควร และการประกนัภยั

ทรพัยส์ินมีคา่

5. การใชเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบ้รหิารตอ้งพิจารณามอบหมายหนา้ท่ีใหก้บัเจา้หนา้ท่ี

6. ท่ีมีความรูค้วามสามารถเหมาะสมกบังาน จะทาํใหผ้ลงานมีประสิทธิภาพ

1. การกาํหนดคณุสมบตัท่ีิพงึประสงคห์รือคณุสมบตัิ

ตอ้งหา้ม (Qualification and disqualification 

from office)

2. การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัทรพัยส์ิน หนีส้ิน และ

ธุรกิจของครอบครวัใหส้าธารณะทราบ (Disclosure

of personal interests)

3. การกาํหนดขอ้พงึปฏิบตัทิางจรยิธรรม (Code of 

conduct)

4. ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํงานหลงัพน้ตาํแหนง่

ในหนา้ท่ีทางราชการ (Post-office employment 

restriction)

คู่มือการป้องกันผลประโยชนท์บัซ้อน

ศูนยป์ฏบัิตกิารต่อตา้นการทจุริต (ศปท.) สาํนักงานปลัดกระทรวงการคลัง



แนวทางการจัดการ

การยกระดบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 

ด้านการป้องกันการทจุริต โดย กองป้องกันการทจุริตในภาครัฐ สาํนักงาน ป.ป.ท. 



แนวทางการจัดการ

การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 

ด้านการป้องกันการทจุริต โดย กองป้องกันการทจุริตในภาครัฐ สาํนักงาน ป.ป.ท. 



แนวทางการจัดการ

การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 

ด้านการป้องกันการทจุริต โดย กองป้องกันการทจุริตในภาครัฐ สาํนักงาน ป.ป.ท. 



แนวทางการจัดการ

คู่มือแนวทาง การประเมินความเสี่ยงการทจุริต : การจัดทาํมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงการทจุริต สาํหรับภาครัฐและภาคธุรกจิเอกชน โดย สาํนักงาน ป.ป.ท. 

แผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต 

คือการนาํมาตรการปอ้งกนัความเส่ียงการทจุรติ

ของหน่วยงานท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและมาตรการนัน้

ยงัสามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

มาพจิารณาจดัทาํมาตรการเพิ่มเติม

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทจุริต 

คือมาตรการท่ีเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติการณ ์

ความเส่ียงการทจุรติ เพ่ือนาํไปสู่การบรหิารจดัการ

ความเส่ียงการทจุรติ

จงึควรกาํหนดมาตรการใหมี้ความเช่ือมโยง และ

มีความสอดคลอ้งกบัความเส่ียงการทจุรติท่ีประเมินไว้

แสดงความสัมพันธไ์ด้ดังภาพต่อไปนี ้    

มาตรการ หมายถึง วิธีการท่ีจะทาํใหไ้ดร้บัผลสาํเรจ็ (วิธีปอ้งกนั) 

หรอื แนวทางท่ีตัง้ขึน้เพ่ือไม่ใหเ้กิดสิ่งท่ีไม่พงึปรารถนา จดัทาํเป็น

แผนบรหิารความเส่ียงการทจุรติ เพ่ือขบัเคล่ือนบงัคบัใชต้่อไป 

การรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบรหิารความเส่ียง เป็นการจดัทาํ
แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบรหิารความเส่ียงการทจุรติ หรอืสถานะ

แผนบรหิารความเส่ียงการทจุรติ ต่อผูบ้รหิารของหน่วยงาน ระยะเวลาของ

การรายงานผล ฯ ขึน้อยู่กบัหน่วยงาน เช่น รายงานทกุเดือน ทกุไตรมาส



เหตุการณค์วามเส่ียงทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจริต 

หรือ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชนส่์วนรวม

ปีงบประมาณ 2564

ของมหาวทิยาลัยมหดิล



เหตุการณค์วามเสี่ยงทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทจุริต หรือ ก่อใหเ้กดิการขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตน

กับผลประโยชนส่์วนรวม ปีงบประมาณ 2564 เฉพาะทีม่ีระดับความเสี่ยงสูงมาก - สูง

เหตุการณค์วามเสี่ยง
ระดับ

ความเสี่ยง
แนวทางการจดัการ

1. ความไม่เพียงพอของระบบติดตาม
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศใหม่ 

สงู o การวางระบบใหมี้การกาํกบั และ ติดตามการปฏิบติัตามกฎหมาย

(compliance) โดยศนูยต์รวจสอบภายใน พรอ้มทัง้รายงานผลการตรวจสอบ

ตอ่อธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบการบรหิารงานประจาํ

มหาวิทยาลยั และ กาํหนดผูร้บัผิดชอบท่ีชดัเจนในแตล่ะเรือ่ง 

o การวางระบบขบัเคลื่อนธรรมาภิบาลของม.มหิดล /และกฎหมายอื่น ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง

o กาํหนดแนวทางมาตรการ หรอื กลไกการยกระดบัผลคะแนนการประเมิน

คณุธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครฐั

2. ตรวจพบความไม่ถกูตอ้งของหลกัฐาน

การเบิกจ่ายไมค่รบถว้นตามประกาศ/ ขอ้บงัคบั/ 

แนวทางปฏิบติั

สงู o ใหค้วามรูเ้รื่องระเบียบดา้นการเงินและพสัดุ

o จดัทาํแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนขึน้เวบ็ไซต์

3. การรบัผลประโยชนเ์พ่ือตอบแทนการทาํงาน

ตามหนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ
สงู เผยแพรป่ระชาสมัพนัธแ์ละสรา้งความรบัรูแ้ก่คนในองคก์รณเ์ก่ียวกบัมาตรการ

เสรมิสรา้งธรรมาภิบาลในการปฏิบติังาน โดยยดึถือตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั 

มหิดล และการดาํเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.2562 จรรยาบรรณ และประกาศ

คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติท่ีเก่ียวขอ้ง



เหตุการณค์วามเสี่ยงทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทจุริต หรือ ก่อใหเ้กดิการขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตน

กับผลประโยชนส่์วนรวม ปีงบประมาณ 2564 เฉพาะทีม่ีระดับความเสี่ยงสูงมาก - สูง

เหตุการณค์วามเสี่ยง
ระดับ

ความเสี่ยง
แนวทางการจดัการ

4. การทจุรติดา้นเงินยืมทดรองจ่ายโดยนาํเงินยืม
ทดรองจ่ายไปใชจ่้ายสว่นตวั

สงู บรหิารจดัการความเสี่ยงโดยมีการกาํกบัดแูลใหมี้การปฏิบติัตามกระบวนการ

การควบคมุท่ีมีอยู่อย่างเครง่ครดั และพิจารณาใหยื้มเงินทดรองจ่ายสาํหรบั

รายการท่ีจาํเป็นตอ้งสาํรองจ่ายไปก่อนเท่านัน้

5. ความเสี่ยงท่ีตรวจพบวา่มีประเดน็การทจุรติ 

ทาํผิดกฎหมาย การรบัสินบน การขดักนัระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม ซึง่เป็น

การดาํเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

สงูมาก o จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูข้อ้ผิดพลาด และ/หรอื กระบวนการท่ีดี

เพ่ือกระตุน้เตือนใหผู้ป้ฏิบติังานตระหนกัและระมดัระวงัความเสี่ยง

ท่ีจะเกิดเหตกุารณท์จุรติภายในองคก์ร 

o กิจกรรมรณรงคเ์พ่ือสรา้งจิตสาํนกึและวฒันธรรมองคก์รท่ีโปรง่ใส

ไม่ทจุรติ

6. การทจุรติดา้นการรบัเงิน สงูมาก ติดตามและกาํกบัดแูลกิจกรรมการควบคมุอย่างตอ่เน่ือง ประกอบดว้ย 

o มีกรรมการตรวจนบัเงินประจาํวนั เม่ือตรวจนบัเงินเรยีบรอ้ยแลว้

เจา้หนา้ท่ีการเงินรบัเงินเพ่ือนาํฝากธนาคารทนัที

o หวัหนา้งานคลงัฯ ตรวจสอบการนาํเงินฝากธนาคารและการบนัทกึรบัเงิน

เขา้ระบบ ERP กบัรายงานเงินคงเหลือประจาํวนัทกุวนั

o ตรวจสอบขอ้มลูในรายงานนบัเงินสดย่อยประจาํวนั 

o แบง่แยกหนา้ท่ีดา้นผูร้บัเงินกบัผูบ้นัทกึบญัชีออกจากกนั 

o ประชาสมัพนัธแ์ละยํา้เตือนวา่ใหซื้อ้สินคา้และบรกิารจากรา้นคา้

ท่ีออกใบเสรจ็รบัเงินท่ีถกูตอ้งใหไ้ดเ้ท่านัน้



เหตุการณค์วามเสี่ยง
ระดับ

ความเสี่ยง
แนวทางการจดัการ

7. การทจุรติในการจดัซือ้/จดัจา้งพสัดุ
ระหวา่งผูจ้ดัหาพสัดแุละผูร้บัจดัหาพสัดุ

สงูมาก ติดตามและกาํกบัดแูลกิจกรรมการควบคมุอย่างตอ่เน่ือง ประกอบดว้ย 

o แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุหเ้หมาะสมกบัพสัดท่ีุไดร้บัอนมุติั

ใหจ้ดัหา 

o ตรวจสอบรายละเอียดการจดัซือ้จดัจา้งโดยมีขัน้ตอนการอนมุติั

เป็นลาํดบัขัน้ เริ่มจากผูข้อจดัหา ผูป้ฏิบติังานดา้นพสัด ุหวัหนา้งานคลงั 

งานนโยบายฯ ผูบ้รหิารระดบัสงูท่ีไดร้บัมอบหมาย เพ่ือปอ้งกนัการทจุรติ

o เม่ือมีการจดัหาพสัด ุผูข้อซือ้จะทาํการเปรยีบเทียบราคาทกุครัง้และ

ทกุวงเงิน โดยหาคูเ่ปรยีบเทียบ 2 รายและเจา้หนา้ท่ีพสัดจุดัหาคูเ่ทียบ

อีก 1 ราย เพ่ือใหมี้ความคุม้คา่และเหมาะสม

8. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจยั

ไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์/ ไม่ตรงตามแผน

งบประมาณ หรอื เกิดการทจุรติ

สงูมาก o กาํหนดใหมี้การกาํกบัติดตามโครงการทกุโครงการ

o กาํหนดใหมี้การรายงานผลการดาํเนินงานโครงการทกุโครงการ

o ไม่ใหมี้การถวัจ่ายรายการในงบประมาณโครงการ

o จดัอบรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์ระเบียบ และ

โทษจากการทจุรติ พรอ้มทัง้ใหค้วามรูแ้นวทางการใชจ่้ายในโครงการวิจยั

เหตุการณค์วามเสี่ยงทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทจุริต หรือ ก่อใหเ้กดิการขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตน

กับผลประโยชนส่์วนรวม ปีงบประมาณ 2564 เฉพาะทีม่ีระดับความเสี่ยงสูงมาก - สูง

กาํหนดให ้Risk Owner รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมายัง

มหาวิทยาลัยมหดิล ตามแนวทางการจัดการทีก่าํหนด รอบการรายงานฯ เป็นดงันี้

รายงานผลรอบ 6 เดอืน ภายในวันที ่30 เมษายน 2564

รายงานผลรอบ 12 เดอืน ภายในวันที ่29 ตุลาคม 2564
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