การประเมินความเสี่ยงทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เพือ่ ให้การวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั่วทัง้ องค์กร ศูนย์บริหารจัดการ
ความเสี่ยง ม.มหิดล จึงมีหนังสือ
แจ้งทุกส่วนงานและหน่วยงาน
เรื่อง การวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน /
หน่วยงาน ปี งบประมาณ 2565
(ดําเนินการ เมษายน 2564)

แนวทางการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปี งบประมาณ 2565 (ดําเนินการ เมษายน 2564)
จัดส่งไปยังทุกส่วนงาน / หน่วยงานในมหาวิทยาลัย พร้อมกับ หนังสือการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ ง
ระดับส่วนงาน / หน่วยงาน ปี งบประมาณ 2564

ตามเกณฑ์

ITA

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - ITA

เอกสารหมายเลข 1

--------------------------------------หนังสือรับรอง
การประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบฟอร์มการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ม.มหิดล

เอกสารหมายเลข 2

--------------------------------------แบบ Checklist การประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน
ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากล COSO 2013
(Internal Control)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ม.มหิดล

เอกสารหมายเลข 2

--------------------------------------แบบ Checklist การประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายในทีส่ อดคล้องกับ
มาตรฐานสากล COSO 2013
(Internal Control)

มีรายการประเมินทีท่ ุกส่วนงาน / หน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย ฯ ต้องทําการประเมินในหัวข้อ
การประเมินความเสี่ยงทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต

แบบฟอร์มการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ม.มหิดล

เอกสารหมายเลข 3 ------ รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง

WORD

EXCEL

แบบฟอร์มการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ม.มหิดล

เอกสารหมายเลข 4 -------- แผนปฏิบต
ั กิ ารและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

WORD

EXCEL

แบบฟอร์มการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ม.มหิดล

ข้อมูลอ้างอิงสําหรับ
การประเมินความเสี่ยงทีอ่ าจก่อให้เกิด
การทุจริต หรือ การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

ความหมาย

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)

การทุจริต (Fraud)
• คําว่า “ ทุจริต ” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1
(1) หมายถึง
“เพือ่ แสวงหาประโยชน์ทมี่ ิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่น”
• คําว่า “ ทุจริตต่อหน้าที่ ” ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 หมายถึง
“ การปฏิบัตหิ รือละเว้นการปฏิบัตอิ ย่างใด
ในตําแหน่ง หรือ ละเว้นการปฏิบัตอิ ย่างใด
ในพฤติการณ์ทอี่ าจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาํ แหน่งหรือ
หน้าที่ ทัง้ ทีต่ นมิได้มีตาํ แหน่งหรือหน้าทีน่ ั้น หรือ
ใช้อาํ นาจในตําแหน่งหรือหน้าที่ ทัง้ นี้ เพือ่ แสวงหา
ประโยชน์ทมี่ ิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อ่นื ”

• “ผลประโยชน์ทบั ซ้อน” หมายถึง ผลประโยชน์
ทีท่ บั ซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอาํ นาจหน้าที่
ทีต่ ้องตัดสินใจทํางานเพือ่ ส่วนรวม ไม่ว่าเป็ น
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เจ้าหน้าทีข่ ององค์กรภาคธุรกิจ
เอกชน และเจ้าหน้าทีภ่ าคประชาสังคม (Civil
Society) <ให้ความหมายโดย : ดร. วิทยากร เชียงกูล >
• “Conflict of Interest” หมายถึง สถานการณ์ท่ี
บุคคล เช่น เจ้าหน้าทีร่ ัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ
มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอ
จนเห็นได้ว่ากระทบต่อการปฏิบัตหิ น้าที่
อย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็ นกลาง)
<ให้ความหมายโดย : Dr. Michael McDonald
นักวิชาการด้านจริยธรรมแห่งมหาวิทยาลัย British
Columbia และผูอ้ าํ นวยการ Centre for Applied
Ethics>

คู่มอื การป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คู่มอื แนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงาน ป.ป.ท.

หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็ นเงินได้
จากบุคคลที่ให้กนั ในโอกาสเทศกาลหรือวันสําคัญ และ ให้หมายความรวมถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็ นเงินได้
ในโอกาสการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบตั ิกนั ในสังคมด้วย
“ประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็ นเงินได้ ”
หมายความว่า สิ่งที่มีมลู ค่า ได้แก่
- การลดราคา
- การรับความบันเทิง
- การรับบริการ
- การรับการฝึ กอบรม
- หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยา ได้ดังต่อไปนี้
(1) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็ นเงินได้จากผูใ้ ดซึง่ มิใช่ญาติ
ที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส
ไม่เกินสามพันบาท
(2) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็ นเงินได้ท่ีการให้นนั้
เป็ นการให้ในลักษณะให้กบั บุคคลทั่วไป

การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็ นเงินได้ท่ีไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมลู ค่ามากกว่าที่กาํ หนดไว้
ซึง่ เจ้าพนักงานของรัฐได้รบั มาโดยมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล
เจ้าพนักงานของรัฐผูน้ นั้ ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนัน้ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผูน้ นั้ สังกัด
ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ได้รบั สิ่งนัน้ ไว้
เพื่อให้วินิจฉัยว่า มีเหตุผลความจําเป็ น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐผูน้ นั้ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดนัน้ ไว้เป็ นสิทธิของตนหรือไม่

ประกาศราชกิจจานุเบกษา คณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อนื่ ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

รู ปแบบการทุจริต (Fraud) และ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)
การทุจริต (Fraud)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฝ่ าฝื น หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือนระเบียบแบบแผน
หรือกฎข้อบังคับ
จูงใจ เรียกร้อง บังคับ ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยว กลั่นแกล้ง
หรือหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง
การสมยอม รูเ้ ห็นเป็ นใจ เพิกเฉย ละเว้นการกระทํา
ในการที่ตอ้ งปฏิบตั ิ หรือรับผิดชอบตามหน้าที่
ยักยอก เบียดบัง ซึ่งทรัพย์สินของหน่วยงาน/
ส่วนงาน
ปลอมแปลง/กระทําใด ๆ อันเป็ นเท็จ
มีผลประโยชน์รว่ มในกิจการบางประเภทที่สามารถ
ใช้อาํ นาจหน้าที่ของตนเพื่อบันดาลประโยชน์ได้

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

การรับผลประโยชน์ตา่ ง ๆ (Accepting benefits) คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญ
หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือการเป็ นคูส่ ญ
ั ญา (Contracts) คือ การใช้อาํ นาจ
หน้าที่เพื่อตนเอง หรือการเข้าไปมีสว่ นได้เสียในสัญญาที่ทาํ กับหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือ
การฝากลูกหลานเข้าทํางาน เป็ นต้น
การทํางานหลังออกจากตําแหน่งหรือหลังเกษี ยณ (Post-employment) คือ การที่บคุ คล
ออกจากที่ทาํ งานเดิม แล้วไปทํางานให้กบั หน่วยงานอื่นที่ดาํ เนินธุรกิจประเภทเดียวกัน
กับที่ทาํ งานเดิมโดยใช้ความรูห้ รืออํานาจที่เคยมี เพื่อช่วงชิงงานหรือหาประโยชน์
โดยไม่เป็ นธรรมกับหน่วยงานเดิม
การทํางานพิเศษ หรือ รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) เช่น
การตัง้ บริษัทดําเนินธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ตนสังกัด หรือ
การรับจ้างเป็ นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
การใช้ขอ้ มูลภายใน (Inside information) หมายถึง การที่บคุ คลใช้ประโยชน์จากการรับรู ้
ข้อมูลภายในองค์กร/ส่วนงาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง
การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์สว่ นตัว (Using your employer’s property
for private advantage) เช่น การนําเครื่องใช้สาํ นักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ท่ีบา้ น หรือ
การนํารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว เป็ นต้น
การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตัง้ เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling)
เช่น การที่รฐั มนตรีอนุมตั โิ ครงการของกระทรวงไปลงในพืน้ ที่หรือบ้านเกิดของตนเอง

คู่มอื การป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน ศูนย์ปฏิบัตกิ าร
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ตัวอย่างพฤติกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต (Fraud) และ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)
 การนําทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์สว่ นตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว , การนํารถของราชการ /หน่วยงานไปใช้สว่ นตัว
 การใช้อาํ นาจหน้าที่ชว่ ยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทํางาน
 การใช้ขอ้ มูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่พสั ดุทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอปุ กรณ์ท่ีจะใช้ในการประมูล
แล้วให้ขอ้ มูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล
 การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เช่น การรับจ้างเป็ นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนโดยนําเวลาราชการไปทํางานส่วนตัว
 การนําบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตน
 การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอือ้ ประโยชน์แก่ผใู้ ห้สินบนหรือบุคคลอื่น
 การเข้าทํางานหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู ้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดํารงตําแหน่งมารับงาน หรือหาประโยชน์ให้กบั ตนเองหรือพวกพ้อง
เช่น เคยทํางานเป็ นผูบ้ ริหารหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปทํางานในบริษัทผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์
 การลัดคิวให้กบั ผูใ้ ช้บริการที่คนุ้ เคย
 การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผรู้ ว่ มงานแสวงหาประโยชน์สว่ นตน
 การให้ของขวัญหรือของกํานัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือ หวังผลประโยชน์ท่ีมิชอบ
 การซือ้ ขายตําแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ตําแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
 การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์สว่ นรวม
 การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่ เพื่อส่งผลที่เป็ นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งโดยไม่เป็ นธรรม
 การที่มีหน้าที่ดแู ลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีสว่ นได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่ืน
 การใช้ตาํ แหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กบั ตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น การใช้อาํ นาจหน้าที่ทาํ ให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมา
จากองค์กรหรือหน่วยงานที่ตนเองทํางานอยู่ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซือ้ จัดจ้างทําสัญญาซือ้ อุปกรณ์สาํ นักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง เป็ นต้น

คู่มอื การป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ตัวอย่างพฤติกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต (Fraud) และ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)
พฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น ของการอนุมตั ิ
อนุญาต โดยไม่ได้ดาํ เนินการตามลําดับคําขอ
 เจ้าหน้าที่รฐั สมยอม หรือมีสว่ นรูเ้ ห็นกับบุคคล หรือ
นิตบิ คุ คลในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับใบรับรอง ใบอนุญาต
 เจ้าหน้าที่รฐั สมยอม หรือมีสว่ นรูเ้ ห็นกับบุคคล หรือ
นิตบิ คุ คลในการดําเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 การดําเนินการยื่นคําขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลา
อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวมเร็ว
ในการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต
 การรับสินบนเพื่อให้ตรวจผ่านการอนุญาตต่าง ๆ
 การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย
 การเรียกรับประโยชน์ เพื่อแลกกับการอนุมตั ิ อนุญาต
 การเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ผูข้ ออนุญาตบางรายที่ไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์

พฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้อาํ นาจ และ ตําแหน่งหน้าที่
 การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอือ้ ประโยชน์มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
 การแต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ให้กบั พรรคพวก มีระบบเส้นสาย
ระบบอุปถัมภ์
 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซือ้ ขายตําแหน่ง การประเมิน
ความดีความชอบ การแต่งตัง้ โยกย้าย การดําเนินการวินยั เป็ นต้น
 การใช้อาํ นาจในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการที่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
พฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และบริหารจัดการทรัพยากร
 การกําหนด TOR ในการจัดซือ้ จัดจ้าง กําหนดขอบเขตงาน หรือ เนือ้ งานที่เกิน
ความจําเป็ น (Over Designs) เพื่อใช้งบประมาณส่วนนีโ้ ดยมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ มีการประชุมเกินความจําเป็ น
เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบีย้ ประชุม
 การให้สินบน ของขวัญ สินนํา้ ใจ การเลีย้ งรับรอง ซึ่งนําไปสูก่ ารเอือ้ ประโยชน์
ให้กบั คูส่ ญ
ั ญา
 การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็ นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ
 การจัดโครงการต่าง ๆ ที่เกินความจําเป็ น ทําให้การใช้จา่ ยงบประมาณไม่คมุ้ ค่า
โปร่งใส

คู่มอื แนวทางในการเฝ้ าระวังและป้ องกันการทุจริตเชิงรุ กในหน่วยงานภาครัฐ
ปี งบประมาณ 2562 โดย กองป้ องกันการทุจริตในภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ท

Fraud risk assessments (FRAs) enable management
of companies to identify the “who, what, where, and
how” potential fraud schemes that may impact their
organization. FRAs can assist management in identifying
potential gaps in their internal control framework that
could indicate an increased likelihood of fraud. Often,
the basis for a FRA is a series of fraud brainstorm
workshops with management from across the enterprise,
aimed at identifying fraud risk factors, such as an
increased pressure to meet earning targets; but also
including the identification of specific potential fraud
schemes without considering how likely or material the
scheme would be.

Fraud risk assessments and COSO's 2013 internal control framework
Opportunities and common pitfalls : Deloitte

