
การประเมินความเส่ียงทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจริต 

หรือ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชนส่์วนรวม

ของมหาวทิยาลัยมหดิล



เพือ่ให้การวเิคราะหแ์ละประเมิน

ความเส่ียงเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน

ทั่วทัง้องคก์ร ศูนยบ์ริหารจัดการ

ความเส่ียง ม.มหดิล จงึมีหนังสือ

แจ้งทุกส่วนงานและหน่วยงาน 

เร่ือง การวเิคราะหแ์ละ

ประเมินความเส่ียงระดับส่วนงาน /

หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565

(ดาํเนินการ เมษายน 2564)



แนวทางการวเิคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 (ดาํเนินการ เมษายน 2564) 

จัดส่งไปยังทุกส่วนงาน / หน่วยงานในมหาวทิยาลัย พร้อมกับ หนังสือการวเิคราะหแ์ละประเมินความเสีย่ง

ระดับส่วนงาน / หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

ตามเกณฑ ์

ITA

วิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยงจากการทจุริต และ

การขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตนกับผลประโยชนส่์วนรวม - ITA



เอกสารหมายเลข 1

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

หนังสือรับรอง

การประเมนิผลการควบคุมภายใน

แบบฟอรม์การวเิคราะหแ์ละประเมนิความเส่ียง ม.มหดิล



แบบฟอรม์การวเิคราะหแ์ละประเมนิความเส่ียง ม.มหดิล

เอกสารหมายเลข 2

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

แบบ Checklist การประเมนิองคป์ระกอบ

ของการควบคุมภายใน

ทีส่อดคล้องกับมาตรฐานสากล COSO 2013

(Internal Control)



แบบฟอรม์การวเิคราะหแ์ละประเมนิความเส่ียง ม.มหดิล

เอกสารหมายเลข 2

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

แบบ Checklist การประเมนิ

องคป์ระกอบของการควบคุม

ภายในทีส่อดคล้องกับ

มาตรฐานสากล COSO 2013

(Internal Control)

มรีายการประเมนิทีทุ่กส่วนงาน / หน่วยงาน

ในมหาวิทยาลัย ฯ ต้องทาํการประเมนิในหวัข้อ

การประเมนิความเส่ียงทีอ่าจก่อใหเ้กิดการทุจริต



เอกสารหมายเลข 3 ------ รายงานการวิเคราะหแ์ละการประเมนิความเสี่ยง

WORD

EXCEL

แบบฟอรม์การวเิคราะหแ์ละประเมนิความเส่ียง ม.มหดิล



เอกสารหมายเลข 4  -------- แผนปฏบิตักิารและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

WORD

EXCEL

แบบฟอรม์การวเิคราะหแ์ละประเมนิความเส่ียง ม.มหดิล



ข้อมูลอ้างองิสาํหรับ 

การประเมินความเส่ียงทีอ่าจก่อใหเ้กดิ

การทุจริต หรือ การขัดกันระหว่าง

ผลประโยชนส่์วนตนกับ

ผลประโยชนส่์วนรวม



คู่มอืการป้องกันผลประโยชนท์บัซ้อน ศูนยป์ฏบัิตกิารต่อต้าน

การทุจริต (ศปท.) สาํนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ความหมาย

• “ผลประโยชนท์บัซ้อน” หมายถงึ ผลประโยชน์
ทีท่บัซ้อนกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตัวและ
ผลประโยชนส่์วนรวมของผู้มีอาํนาจหน้าที ่
ทีต่้องตัดสินใจทาํงานเพือ่ส่วนรวม ไม่ว่าเป็น
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ เจ้าหน้าทีข่ององคก์รภาคธุรกจิ 
เอกชน และเจ้าหน้าทีภ่าคประชาสังคม (Civil 
Society) <ใหค้วามหมายโดย : ดร. วทิยากร เชยีงกูล >

• “Conflict of Interest”  หมายถงึ สถานการณท์ี่
บุคคล เช่น เจ้าหน้าทีรั่ฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ 
มีผลประโยชนส่์วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอ
จนเหน็ได้ว่ากระทบต่อการปฏบิัตหิน้าที่
อย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง)
<ใหค้วามหมายโดย : Dr. Michael McDonald 
นกัวชิาการดา้นจรยิธรรมแหง่มหาวทิยาลยั British 
Columbia และผูอ้าํนวยการ Centre for Applied 
Ethics> 

• คาํว่า “ ทจุริต ” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 
(1) หมายถึง 

“เพือ่แสวงหาประโยชนท์ีม่ิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายสาํหรับตนเองหรือผู้อื่น”

• คาํว่า “ ทจุริตต่อหน้าที่ ”  ตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญู ว่าดว้ยการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 หมายถึง

“ การปฏบิัตหิรือละเว้นการปฏบิัตอิย่างใด
ในตาํแหน่ง หรือ ละเว้นการปฏบิัตอิย่างใด

ในพฤตกิารณท์ีอ่าจทาํใหผู้้อื่นเช่ือว่ามีตาํแหน่งหรือ
หน้าที ่ทัง้ทีต่นมิได้มีตาํแหน่งหรือหน้าทีน้ั่น หรือ

ใช้อาํนาจในตาํแหน่งหรือหน้าที่ ทัง้นี ้เพือ่แสวงหา
ประโยชนท์ีม่ิควรได้โดยชอบสาํหรับตนเองหรือผู้อื่น”

การขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตนกับ
ผลประโยชนส่์วนรวม (Conflict of Interest)

การทุจริต (Fraud)



คู่มอืแนวทางประเมนิความเส่ียงการทุจริต 

โดย กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน สาํนักงาน ป.ป.ท. 



ประกาศราชกิจจานุเบกษา คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแหง่ชาต ิเร่ือง หลักเกณฑก์ารรับทรัพยสิ์นหรือ

ประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

“การรับทรัพยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรบัทรพัยส์ิน หรอื ประโยชนอ่ื์นใดอนัอาจคาํนวณเป็นเงินได้

จากบคุคลท่ีใหก้นัในโอกาสเทศกาลหรอืวนัสาํคญั และ ใหห้มายความรวมถึง การรบัทรพัยส์ินหรอืประโยชนอ่ื์นใดอนัอาจคาํนวณเป็นเงินได้

ในโอกาสการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคณุ การตอ้นรบั การแสดงความเสียใจ หรอืการใหต้ามมารยาทท่ีถือปฏิบตัิกนัในสงัคมดว้ย

“ประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้” 
หมายความว่า สิ่งท่ีมีมลูค่า ไดแ้ก่ 

- การลดราคา

- การรบัความบนัเทิง 

- การรบับรกิาร 

- การรบัการฝึกอบรม 

- หรอืสิ่งอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั

เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นใด

โดยธรรมจรรยา ได้ดังต่อไปนี้

(1) ทรพัยส์ินหรอืประโยชนอ่ื์นใดอนัอาจคาํนวณเป็นเงินไดจ้ากผูใ้ดซึง่มิใช่ญาติ

ท่ีมีราคาหรอืมลูค่าในการรบัจากแต่ละบคุคล แต่ละโอกาส

ไม่เกินสามพันบาท
(2) ทรพัยส์ินหรอืประโยชนอ่ื์นใดอนัอาจคาํนวณเป็นเงินไดท่ี้การใหน้ัน้

เป็นการใหใ้นลกัษณะใหก้บับคุคลทั่วไป

การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ่ื์นใดอนัอาจคาํนวณเป็นเงินไดท่ี้ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืมีราคาหรอืมีมลูค่ามากกว่าท่ีกาํหนดไว้

ซึง่เจา้พนกังานของรฐัไดร้บัมาโดยมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งรบัไวเ้พ่ือรกัษาไมตร ีมิตรภาพ หรอืความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบคุคล

เจา้พนกังานของรฐัผูน้ัน้ตอ้งแจง้รายละเอียดขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัการรบัทรพัยส์ินหรอืประโยชนอ่ื์นใดนัน้ต่อหวัหนา้ส่วนราชการ 

ผูบ้รหิารสงูสดุของรฐัวิสาหกิจ หรอืผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานอ่ืนของรฐั สถาบนั หรอืองคก์รท่ีเจา้พนกังานของรฐัผูน้ัน้สงักดั 

ภายในสามสิบวัน นบัแต่วนัท่ีไดร้บัสิ่งนัน้ไว ้

เพ่ือใหว้ินิจฉยัว่า มีเหตผุลความจาํเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเ้จา้พนกังานของรฐัผูน้ัน้รบัทรพัยส์ินหรอืประโยชน์

อ่ืนใดนัน้ไวเ้ป็นสิทธิของตนหรอืไม่

หลักเกณฑก์ารรับทรัพยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563



คู่มอืการป้องกันผลประโยชนท์บัซ้อน ศูนยป์ฏบัิตกิาร

ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สาํนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

รูปแบบการทจุริต (Fraud) และ

การขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตนกับผลประโยชนส่์วนรวม (Conflict of Interest)

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 

หรือผลประโยชนใ์นรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีไมเ่หมาะสมและมีผลตอ่การปฏิบตังิานของเจา้หนา้ท่ี

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

หนา้ท่ีเพ่ือตนเอง หรือการเขา้ไปมีสว่นไดเ้สียในสญัญาท่ีทาํกบัหนว่ยงานท่ีตนสงักดั หรือ 

การฝากลกูหลานเขา้ทาํงาน เป็นตน้

3. การทาํงานหลงัออกจากตาํแหนง่หรือหลงัเกษียณ (Post-employment)  คือ การท่ีบคุคล

ออกจากท่ีทาํงานเดมิ แลว้ไปทาํงานใหก้บัหนว่ยงานอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจประเภทเดียวกนั

กบัท่ีทาํงานเดมิโดยใชค้วามรูห้รืออาํนาจท่ีเคยมี เพ่ือชว่งชิงงานหรือหาประโยชน์

โดยไมเ่ป็นธรรมกบัหนว่ยงานเดมิ

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

การตัง้บรษัิทดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นการแขง่ขนักบัหนว่ยงานหรือองคก์รท่ีตนสงักดั หรือ 

การรบัจา้งเป็นท่ีปรกึษาโครงการ 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



คู่มอืการป้องกันผลประโยชนท์บัซ้อน ศูนยป์ฏบัิตกิารต่อต้าน

การทุจริต (ศปท.) สาํนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ตัวอย่างพฤตกิรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทจุริต (Fraud) และ

การขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตนกับผลประโยชนส่์วนรวม (Conflict of Interest)
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Fraud risk assessments and COSO's 2013 internal control framework

Opportunities and common pitfalls : Deloitte 

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. 
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