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การประเมินความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. บทน า 
 การทุจริตในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมายาวนาน เมื่อพิจารณาจากดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index) มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในช่วงต่่ากว่า 40 คะแนนมาโดยตลอดโดยค่า
คะแนนล่าสุด องค์กรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : IT) ได้เผยแพร่ผลดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจ่าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ซึ่งประเทศ
ไทยได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 36 คะแนน อยู่ในล่าดับที่ 101 จากประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน
ทั้งหมด 180 ประเทศ คะแนนเท่ากับในปี พ.ศ. 2561 แต่อันดับต่่าลง จากอันดับในปี พ.ศ. 2561 ที่ประเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ 99 จาก 180 ประเทศ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส่านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2563 

 ทั้งนี้ รัฐบาลและทุกหน่วยงานได้พยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยด่าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและได้น่าเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาใช้ในการประเมินการด่าเนินงานของส่วนราชการให้มีความ
โปร่งใส และเป็นกลไลในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐด่าเนินการและให้ความส่าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่ อาจจะ
ก่อให้เกิดการทุจริตและการรับสินบน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน  
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 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ่ารงธัญวงศ์ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน    
ในการ “เป็นองค์การธรรมรัฐ" ดังนั้น สิ่งที่ยึดถือมาตลอด คือ ต้องเป็นองค์กรที่โปร่งใส เป็นองค์กรที่ปลอดจาก
การทุจริต ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ของบุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย ต้องยึดถือปฏิบัติเพ่ือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมักมีค่ากล่าวที่ว่า “การทุจริตคอรัปชั่นอยู่ในสายเลือด” ถือเป็นค่ากล่าวหาที่
รุนแรง ที่เป็นเช่นนี้เพราะกฎหมายบ้านเมือง และบทลงโทษผู้กระท่าผิด ทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยยังไม่
เข้มแข็งพอ ต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก มีกฎหมายที่เข้มแข็ง ผู้ที่กระท่าผิดคอรัปชั่นไม่กล้าเสี่ยง ซึ่งกลุ่มที่
มีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการทุจริตของภาครัฐมากที่สุด คือ นักการเมือง ข้าราชการประจ่า และภาคเอกชน 
 
2. นิยามศัพย์และแนวคิดส าคัญ 

2.1 การทุจริต (Corruption) 
 การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อ่านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ                   
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อ่ืน การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะอาทิ 
การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวนการเสนอการให้หรือการรับสินบน ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยักยอกการปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 
การค้าภายใต้แรงอิทธิพล ทั้งนี้ การทุจริตดังกล่าวมิได้หมายความถึงเพียงความสัมพันธ์ระหว่าง เอกชนกับ
หน่วยงานของรัฐเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงธุรกรรมระหว่างบุคคลหรือกิจการในระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเอง
ด้วย (ส่านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2563) 
 

2.2 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หมายถึง สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล
ซึ่งมีอ่านาจหน้าที่ ที่จะต้องใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่  หรือกระท่าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอ่านาจหน้าที่เพ่ือ
ส่วนรวม เพื่อหน่วยงาน หรือเพ่ือองค์กร แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องนั้นๆ  
 สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงอันเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมนี้เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุท่าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่หรือกระท่าการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งได้อย่างเป็นกลาง อย่างตรงไปตรงมา เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หน่วยงาน หรือองค์กรได้
อย่างเต็มที่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าบุคคลนั้นจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนบุคคลของตนเองที่เ กี่ยวข้องอยู่มากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม (ส่านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2563) 
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 2.3 ความเส่ียง (Risk)  
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ              
มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล        
ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ท่าให้การด่าเนินงานขององค์กรไม่ประสบความส่าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก่าหนดไว้ จึงจ่าเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์และผลกระทบ 
(Impact) ที่จะได้รับ  
 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ แผนงานของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงภาพลักษณ์ทางสังคมของมหาวิทยาลัย ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่อง
ในการด่าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

2) ความเสี่ยงด้านการด่าเนินงาน (Operation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับระบบงาน กระบวนการ
การท่างาน เทคโนโลยี บุคลากร การพัสดุ การจัดหาและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน รวมถึงระบบสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การจัดการข้อมูล ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการ
ด่าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบทางการเงิน งบประมาณ 
การลงทุน การกู้ยืม การจัดการทางการเงิน ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการด่าเนินงาน
ขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบภายใน ที่ความเสี่ยงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องใน
การด่าเนินงานขององค์กรหรือการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 
 สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ดังนี้ 
 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง            
การควบคุมก่ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น  
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3. การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจน าไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.1 บทบาทและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในก่ากับของรัฐตั้งขึ้นโดยมีปณิธานที่แน่ว
แน่ในการบุกเบิก แสวงหา บ่ารุงรักษา และถ่ายทอดความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า และความเป็น
เลิศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความเรืองปัญญาและคุณธรรม เอ้ืออ่านวย
ต่อความเจริญของสังคมและมนุษยชาติ มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง โดยมีการบูรณาการผสมผสาน
และเชื่อมโยงองค์ความรู้ ศาสตร์ต่าง ๆ และเทคโนโลยีเข้ากับการจัดการศึกษา  
  ซ่ึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีภาระกิจหลัก 4 ประการ ดังนี้  

1. ผลิตและพัฒนาก่าลังคนระดับสูง ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา  
เศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้และของประเทศ 
2. ด่าเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถน่าไปใช้ในการผลิตให้มี 
คุณภาพและ ประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้ค่าปรึกษา และ 
แนะน่าการวิจัย และพัฒนา การทดสอบ การส่ารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันก่อให้เกิด 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จ่าเป็น และเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค 
และประเทศชาติ 
4. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะ- 
ประยุกต์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของ สังคม 

 
4. การด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร 
 มหาวิทยาลัยลักษณ์ โดยส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ได้ท่าการออกแบบส่ารวจความเสี่ยงโอกาสการ
ทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน และกลไก/มาตรการ/แนวทางการป้องกันทุจริต ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เพ่ือให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจ่านวน 50 หน่วยงาน ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรของตนเอง โดยเป็นการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อน การประเมิน “โอกาสที่จะเกิด” “ผลกระทบ” และกลไก มาตรการ แนวทางป้องกัน
ความเสี่ยงโอกาสการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ด่าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า   
มีหน่วยงานทั้งหมด 13 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
เนื่องจากมีการด่าเนินงานตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน 
ก่ากับติดตาม อย่างสม่่าเสมอจนท่าให้ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  
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 ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนที่อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงสูงจ่านวน 3 เหตุการณ์ ประกอบด้วย ผู้ควบคุมงานอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับเหมางานก่อสร้าง 
เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการทุกชิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้
เสนองาน และการจัดซื้อจัดจ้างกรณีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท (มีการเอ้ือประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้จัดซื้อจัด
จ้างกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน) นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในระดับปานกลาง จ่านวน 3 เหตุการณ์ 
ประกอบด้วย การใช้ทรัพย์สินหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน การใช้เวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และการ
ยืมเงินทดรองเพ่ือด่าเนินกิจกรรม/โครงการ แล้วคืนเงินไม่ตรงเวลาที่ก่าหนด มีโอกาสที่ผู้ยืมเงินทดรองจะน่าไปใช้
ในภาระกิจส่วนตัว โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรได้
ดังนี้ 

 
การวิเคราะห์ความเส่ียงโอการการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ เหตุการณ์ความเส่ียง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
1 ผู้ควบคุมงานอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับ

ผู้รับเหมางานก่อสร้าง 
1 4 16H 

สูง 

2 เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการทุกชุดที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วน
เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนองาน 

1 4 16H 
สูง 

3 การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินไม่เกิน 
300,000 บาท   
- มีการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้รับซื้อ
จัดจ้างกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

1 4 16H 
สูง 

4 การใช้ทรัพย์สินหน่วยงานเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว  

1 3 8M 
ปานกลาง 

5 การใช้เวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  1 3 8M 
ปานกลาง 
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ล าดับ เหตุการณ์ความเส่ียง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
6 การคืนเงินยืมทดรองเพ่ือด่าเนินกิจกรรม/

โครงการแล้วคืนเงินไม่ตรงตามเวลาที่
ก่าหนด มีโอกาสที่ผู้ยืมเงินทดรองจะน่าเงิน
ไปใช้ในภาระกิจส่วนตัว 

1 3 8M 
ปานกลาง 

 
ส่าหรับแนวทางในการด่าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะน่าเสนอในหัวข้อถัดไป  
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