แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต
และ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม

มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดให้ทกุ ส่วนงาน นําส่งรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
มายังศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง เป็ นประจําทุก 6 เดือน
แบบรายงานทีต่ ้ องจัดทําและนําส่ง เอกสารหมายเลข 4
รายงานแผนปฏิบตั ิการและผลการบริหารความเสี่ยง
รายงานผลรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 25xx - 31 มี.ค. 25xx)

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

กําหนดส่งภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพือ่ ป้ องกันการทุจริต และการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ในแต่ละปี งบประมาณ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตารางแสดงระดับความเสีย่ ง และตารางแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ประเมินระดับความเสี่ยงก่อนทําการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจําปี
โดยการเทียบระดับโอกาสเกิด (แนวนอน) และระดับผลกระทบ (แนวตัง้ )
01
หากระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการ อยู่ท่ีระดับความเสี่ยงสูง(สีสม้ )
หรือสูงมาก(สีแดง) ให้นาํ เหตุการณ์ความเสี่ยงนัน้ ไปวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เมื่อมีการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจนถึงรอบการรายงานผลฯ
ให้ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการ
เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิผล/ประสิทธิภาพของแผนการบริหารจัดการฯ
02
กรณี ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังคงระดับ
อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง(สีสม้ ) หรือสูงมาก(สีแดง)
เป็ นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ตอ้ งนําไปบริหารจัดการต่อเนื่องในปี งบประมาณถัดไป
การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพือ่ ป้ องกันการทุจริต และการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ในแต่ละปี งบประมาณ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

การนิยาม : สรุ ปผลการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
ก่อน การบริหารจัดการ

สูง

สูงมาก

ระดับความเสี่ยง
หลัง การบริหารจัดการ

01

ตํ่า
สามารถลดระดับความเสี่ยง
อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้แล้ว

02

ปานกลาง
สามารถลดระดับความเสี่ยง
อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
ระดับหนึ่ง ยังคงต้องดําเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

03

สูง

สูงมาก

ยังคงเป็ นความเสี่ยงทีต่ ้อง
นําไปบริหารจัดการต่อใน
ปี งบประมาณต่อไป (วางแผน
ระยะยาว/ทบทวนแผนฯ)

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพือ่ ป้ องกันการทุจริต และการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ในแต่ละปี งบประมาณ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวอย่าง : การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
01

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการ โอกาสเกิด 3 ผลกระทบ 4 ระดับความเสี่ยง สูงมาก
ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการ โอกาสเกิด 4 ผลกระทบ 3 ระดับความเสี่ยง สูงมาก
สรุ ปผลฯ หลังบริหารจัดการฯ ระดับความเสี่ยงมีระดับสูงมาก คือ ยังคงเป็ นความเสี่ยงที่ตอ้ งนําไป
บริหารจัดการต่อในปี ตอ่ ไป ในกรณีนี้ ต้ องวางแผนเพื่อกําหนดกิจกรรมใน
การลดโอกาสเกิด เนื่องจากโอกาสเกิดมีการปรับระดับสูงขึน้
แต่ระดับผลกระทบได้ ปรับลดลงแล้ ว

ระดับความเสี่ยง
ก่อน

ระดับความเสี่ยง
หลัง

2X4
สูง

1X5
สูงมาก

ระดับความเสี่ยง
ก่อน

ระดับความเสี่ยง
หลัง

3X4
สูงมาก

4X3
สูงมาก

ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการ โอกาสเกิด 2 ผลกระทบ 4 ระดับความเสี่ยง สูง
ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการ โอกาสเกิด 1 ผลกระทบ 5 ระดับความเสี่ยง สูงมาก
สรุ ปผลฯ หลังบริหารจัดการฯ ระดับความเสี่ยงมีระดับสูงมาก
คือ ความเสี่ยงปรับระดับจากสูงเป็ นสูงมากเห็นควรให้นาํ ไปบริหารจัดการต่อในปี ตอ่ ไป 02
ในกรณีนี้ ต้ องวางแผนเพื่อกําหนดกิจกรรมในการลดผลกระทบ เนื่องจาก
ผลกระทบมีการปรับระดับสูงขึน้ แต่ระดับโอกาสเกิดได้ ปรับลดลงแล้ ว
ข้อยกเว้น : ในบางกรณี แม้วา่ จะบริหารจัดการความเสี่ยง
จนสามารถลดระดับโอกาสเกิด เหลือเท่ากับ 1 แต่ระดับผลกระทบ
ยังคงเท่ากับ 5 ระดับความเสี่ยงยังคง “สูงมาก” อาจต้องมีดาํ เนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิดทัง้ นีเ้ พื่อให้สามารถ “ลดระยะเวลาในการสูญเสีย” และ
เข้าแก้ไขความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพือ่ ป้ องกันการทุจริต และการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ในแต่ละปี งบประมาณ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลอ้างอิงสําหรับ
การดําเนินการเพือ่ จัดการความเสี่ยง
ทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม

แนวทางการจัดการ
การทุจริต (Fraud)
1.

2.

3.

4.
5.
6.

การแบ่งแยกหน้าที่การดูแลรักษาทรัพย์สิน ระหว่างฝ่ ายดําเนินงานกับฝ่ ายการบัญชี
เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่นาํ ทรัพย์สินเหล่านัน้ ไปใช้ประโยชน์สว่ นตัว ตลอดจนเพื่อทราบ
ปริมาณทรัพย์สินที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีจงึ ต้องเป็ นบุคคลอื่น
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินและการดําเนินงาน
การแบ่งแยกความรับผิดชอบ ควรกําหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน
ให้ชดั เจนตามหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมาย ทัง้ นี ้ เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ปัดความรับผิดชอบ
ไปยังผูอ้ ่ืน เมื่อมีการกําหนดความรับผิดชอบแน่นอนแล้ว เจ้าหน้าที่แต่ละคน
ย่อมใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั งิ านของตน
วิธีปฏิบตั งิ านที่ดี เมื่อได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว วิธีปฏิบตั งิ านที่ดี
เป็ นสิ่งสําคัญที่จะต้องนํามาพิจารณา คือ จะต้องดูวา่ ได้มี การปฏิบตั งิ านตามที่ได้รบั
มอบหมายดีเพียงไรหรือไม่ เช่น พนักงานพัสดุ เมื่อได้รบั หรือจ่ายพัสดุแล้วจะต้องลงนาม
ในเอกสารประกอบ และทะเบียนคุมต่าง ๆ นอกจากนัน้ ควรมีการสอบทานงานที่ทาํ
โดยอีกบุคคลหนึ่งเป็ นประจําเพื่อเป็ นการยืนยันว่าได้มีการปฏิบตั งิ านแล้วโดยถูกต้อง
การดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม มีการป้องกันการโจรกรรม การยักยอกไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว การรักษาทรัพย์สินไม่ให้เกิดความเสียหายก่อนเวลาอันควร และการประกันภัย
ทรัพย์สินมีคา่
การใช้เจ้าหน้าที่ท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบ้ ริหารต้องพิจารณามอบหมายหน้าที่ให้กบั เจ้าหน้าที่
ที่มีความรูค้ วามสามารถเหมาะสมกับงาน จะทําให้ผลงานมีประสิทธิภาพ

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)
1.
2.
3.
4.

การกําหนดคุณสมบัตทิ ่ีพงึ ประสงค์หรือคุณสมบัติ
ต้องห้าม (Qualification and disqualification
from office)
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนีส้ ิน และ
ธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ (Disclosure
of personal interests)
การกําหนดข้อพึงปฏิบตั ทิ างจริยธรรม (Code of
conduct)
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทํางานหลังพ้นตําแหน่ง
ในหน้าที่ทางราชการ (Post-office employment
restriction)

คู่มือการป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

แนวทางการจัดการ

การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
ด้านการป้ องกันการทุจริต โดย กองป้ องกันการทุจริตในภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ท.

แนวทางการจัดการ

การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
ด้านการป้ องกันการทุจริต โดย กองป้ องกันการทุจริตในภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ท.

แนวทางการจัดการ

การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
ด้านการป้ องกันการทุจริต โดย กองป้ องกันการทุจริตในภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ท.

แนวทางการจัดการ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
คือการนํามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานที่มีอยู่ในปั จจุบนั และมาตรการนัน้
ยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาพิจารณาจัดทํามาตรการเพิ่มเติม
มาตรการป้ องกันความเสี่ยงการทุจริต
คือมาตรการที่เพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
จึงควรกําหนดมาตรการให้มีความเชื่อมโยง และ
มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงการทุจริตที่ประเมินไว้
แสดงความสัมพันธ์ได้ดังภาพต่อไปนี้

มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะทําให้ได้รบั ผลสําเร็จ (วิธีปอ้ งกัน)
หรือ แนวทางที่ตงั้ ขึน้ เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พงึ ปรารถนา จัดทําเป็ น
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนบังคับใช้ต่อไป

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็ นการจัดทํา
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผูบ้ ริหารของหน่วยงาน ระยะเวลาของ
การรายงานผล ฯ ขึน้ อยู่กบั หน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส
คู่มือแนวทาง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต : การจัดทํามาตรการป้ องกัน
ความเสี่ยงการทุจริต สําหรับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน โดย สํานักงาน ป.ป.ท.

เหตุการณ์ความเสี่ยงทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ปี งบประมาณ 2564
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เหตุการณ์ความเสี่ยงทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี งบประมาณ 2564 เฉพาะทีม่ ีระดับความเสี่ยงสูงมาก - สูง
ระดับ
แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง
o การวางระบบให้มีการกํากับ และ ติดตามการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
1. ความไม่เพียงพอของระบบติดตาม
สูง
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศใหม่
(compliance) โดยศูนย์ตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ รายงานผลการตรวจสอบ
ต่ออธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํา
มหาวิทยาลัย และ กําหนดผูร้ บั ผิดชอบที่ชดั เจนในแต่ละเรือ่ ง
o การวางระบบขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของม.มหิดล /และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
o กําหนดแนวทางมาตรการ หรือ กลไกการยกระดับผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
o ให้ความรูเ้ รื่องระเบียบด้านการเงินและพัสดุ
2. ตรวจพบความไม่ถกู ต้องของหลักฐาน
สูง
o จัดทําแนวทางปฏิบตั ิท่ีชดั เจนขึน้ เว็บไซต์
การเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตามประกาศ/ ข้อบังคับ/
แนวทางปฏิบตั ิ
3. การรับผลประโยชน์เพื่อตอบแทนการทํางาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรูแ้ ก่คนในองค์กรณ์เกี่ยวกับมาตรการ
สูง
ตามหน้าที่ท่ีรบั ผิดชอบ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิงาน โดยยึดถือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหิดล และการดําเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.2562 จรรยาบรรณ และประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท่ีเกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยงทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี งบประมาณ 2564 เฉพาะทีม่ ีระดับความเสี่ยงสูงมาก - สูง
ระดับ
แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง
บริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการกํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกระบวนการ
4. การทุจริตด้านเงินยืมทดรองจ่ายโดยนําเงินยืม
สูง
ทดรองจ่ายไปใช้จ่ายส่วนตัว
การควบคุมที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด และพิจารณาให้ยืมเงินทดรองจ่ายสําหรับ
รายการที่จาํ เป็ นต้องสํารองจ่ายไปก่อนเท่านัน้
5. ความเสี่ยงที่ตรวจพบว่ามีประเด็นการทุจริต
สูงมาก o จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูข้ อ้ ผิดพลาด และ/หรือ กระบวนการที่ดี
เพื่อกระตุน้ เตือนให้ผปู้ ฏิบตั ิงานตระหนักและระมัดระวังความเสี่ยง
ทําผิดกฎหมาย การรับสินบน การขัดกันระหว่าง
ที่จะเกิดเหตุการณ์ทจุ ริตภายในองค์กร
ผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม ซึง่ เป็ น
o กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกและวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส
การดําเนินงานที่ไม่เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ไม่ทจุ ริต
6. การทุจริตด้านการรับเงิน
สูงมาก ติดตามและกํากับดูแลกิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
o มีกรรมการตรวจนับเงินประจําวัน เมื่อตรวจนับเงินเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินเพื่อนําฝากธนาคารทันที
o หัวหน้างานคลังฯ ตรวจสอบการนําเงินฝากธนาคารและการบันทึกรับเงิน
เข้าระบบ ERP กับรายงานเงินคงเหลือประจําวันทุกวัน
o ตรวจสอบข้อมูลในรายงานนับเงินสดย่อยประจําวัน
o แบ่งแยกหน้าที่ดา้ นผูร้ บั เงินกับผูบ้ นั ทึกบัญชีออกจากกัน
o ประชาสัมพันธ์และยํา้ เตือนว่าให้ซอื ้ สินค้าและบริการจากร้านค้า
ที่ออกใบเสร็จรับเงินที่ถกู ต้องให้ได้เท่านัน้
เหตุการณ์ความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยงทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี งบประมาณ 2564 เฉพาะทีม่ ีระดับความเสี่ยงสูงมาก - สูง
เหตุการณ์ความเสี่ยง
7. การทุจริตในการจัดซือ้ /จัดจ้างพัสดุ
ระหว่างผูจ้ ดั หาพัสดุและผูร้ บั จัดหาพัสดุ

8. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจยั
ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ / ไม่ตรงตามแผน
งบประมาณ หรือ เกิดการทุจริต

ระดับ
แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง
สูงมาก ติดตามและกํากับดูแลกิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
o แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เหมาะสมกับพัสดุท่ไี ด้รบั อนุมตั ิ
ให้จดั หา
o ตรวจสอบรายละเอียดการจัดซือ้ จัดจ้างโดยมีขนั้ ตอนการอนุมตั ิ
เป็ นลําดับขัน้ เริ่มจากผูข้ อจัดหา ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านพัสดุ หัวหน้างานคลัง
งานนโยบายฯ ผูบ้ ริหารระดับสูงที่ได้รบั มอบหมาย เพื่อป้องกันการทุจริต
o เมื่อมีการจัดหาพัสดุ ผูข้ อซือ้ จะทําการเปรียบเทียบราคาทุกครัง้ และ
ทุกวงเงิน โดยหาคูเ่ ปรียบเทียบ 2 รายและเจ้าหน้าที่พสั ดุจดั หาคูเ่ ทียบ
อีก 1 ราย เพื่อให้มีความคุม้ ค่าและเหมาะสม
สูงมาก o กําหนดให้มีการกํากับติดตามโครงการทุกโครงการ
o กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการทุกโครงการ
o ไม่ให้มีการถัวจ่ายรายการในงบประมาณโครงการ
o จัดอบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และ
โทษจากการทุจริต พร้อมทัง้ ให้ความรูแ้ นวทางการใช้จ่ายในโครงการวิจยั

กําหนดให้ Risk Owner รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมายัง
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามแนวทางการจัดการทีก่ าํ หนด รอบการรายงานฯ เป็ นดังนี้
รายงานผลรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
รายงานผลรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

