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คํานํา 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นการทุจริตรูปแบบหน่ึงที่เรียกว่า 

การทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีปรากฏในการทุจริตภาครัฐ อันมีผลต่อการพัฒนาองค์และภาพลักษณ์ของประเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรได้ดําเนินงานในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2559 โดยกําหนดไว้ในคู่มือประมวลจริยธรรมสําหรับข้าราชการและ
บุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. 2559 และได้มีการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความ
เสี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ในปี พ.ศ. 2560 – 2561 มาในปี พ.ศ 2562 น้ี จึงได้
กําหนดเป็นมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมีการ
ดําเนินงานบางส่วนไปบ้าง 
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1. บทนํา 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นรูปแบบหน่ึงของการทุจริตซึ่งมี

โอกาสเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ อันจะก่อให้เกิดความผลเสียต่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดและหาแนวทางจัดการความเส่ียงมาต้ังแต่ปี 2561 ต่อมาในปี 2562 จึงได้
กําหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในหน่วยงานต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดการขดักันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชรปงีบประมาณ 2561 
 2.1 นิยามศัพท์ 

 ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และมี
ผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล ความ
สูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทําให้การดําเนินงานขององค์กรไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้จึงจําเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์และผลกระทบ (Impact)  ที่จะได้รับความ
เสี่ยงตามแนว COSO จําแนกได้เป็น 4 ลักษณะ ดังน้ี 

 - ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่ เ กิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์                  
แผนดําเนินงานท่ีนําไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม.สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อัน
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร 

 - ด้านการดําเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ 
ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน  

 - ด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม.
เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปทําให้การจัดสรรไม่เพียงพอ 

 - ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event 
Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้องไดๆหรือ
กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน (กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารความเสี่ยง) 

ระดับความเสี่ยง กําหนดเป็นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงการเกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แบ่งออกเป็น โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง  
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 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  
ระดับ     โอกาส  
1 (น้อยมาก)   มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก  
2 (น้อย)   มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
3 (ปานกลาง)   มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง  
4 (มาก)   มีโอกาสเกิดขึ้นมาก  
5 (มากที่สุด)   มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด  

 ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร  
ระดับ     ความรุนแรง  
1 (น้อยมาก)   สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน  
2 (น้อย)   ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยคร้ัง  
3 (ปานกลาง)   บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม  
4 (สูง)    ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง  
5 (สูงมาก)   ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  

  ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึง ความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง กับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละ
สาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ 4 ระดับ ดังน้ี  

 ผลคูณ  ระดับความเสี่ยง              มาตรการควบคมุ 
 1 - 3   ตํ่า  ยอมรับความเสี่ยงได้ 
 4 - 9   ปานกลาง  ควรมีมาตรการควบคุม 
 10 - 16  สูง  ต้องมีมาตรการควบคุม  
 17 - 25  สูงมาก   หลีกเลี่ยงโดยการหยุด ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งทําให้ตัดสินใจได้ยากใน
อันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจากอคติ จัดเป็นความผิดเชิงจริยธรรมนําไปสู่การทุจริตที่
อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 

รูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ที่อาจเกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มี 6 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การรับผลประโยชน์ ต่างๆ  (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ หน่วยงานราชการ
รับเงินบริจาคสร้างสํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณของ
รัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อ่ืนตอบแทน  

2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานท่ีตนสังกัด ได้แก่ การใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ทําให้
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หน่วยงานทําสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของ
ตนเองในการจัดสร้างสํานักงาน  

3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง 
การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับที่ตนเอง
เคยมีอํานาจควบคุม กํากับ ดูแล 

4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) หมายถึงการที่บุคลากรไปทํางานที่
ไม่ใช่งานของหน่วยงานที่สังกัด อันก่อให้เกิดผลเสียหายแก่หน่วยงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้ังบริษัทดําเนิน
ธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดย
อาศัยตําแหน่งในราชการสร้างความน่าเช่ือถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจาก
หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่  

5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะใช้
ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อ
ที่ดินโดยใส่ช่ือภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือทําโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งกําไรและขาย
ให้กับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น 

6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของส่วนตัว (Using your employer’s property 
for private advantage) หมายถึง การที่บุคลากรใช้หรือนําทรัพย์สินของหน่วยงานในการทํากิจกรรมส่วนตน
เช่น การนําเครื่องใช้สํานักงานต่างๆกลับไปใช้ที่ บ้าน การนํารถยนต์ในราชการไปใช้เพ่ืองานส่วนตัว                   
การใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานในงานส่วนตัว เป็นต้น 
 ความเสี่ยงการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง โอกาส
ที่จะเกิดการกระทําหรือการดําเนินการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
อันเป็นความผิดเชิงจริยธรรมนําไปสู่การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 

 ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หมายถึง หน้าที่ของมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต (รวมถึงการผลิตครู) การวิจัย (รวมถึงการผลิต
เทคโนโลยีและนวัตกรรม) การบริการวิชาการแก่ชุมชน (รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม) และ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ประเด็นความเสี่ยงการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง 
สาเหตุหรือองค์ประกอบที่อาจก่อให้เกิดการกระทําหรือการดําเนินการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ผลที่มีต่อมหาวิทยาลัยอันเกิดจากปัจจัยความเสี่ยง 
 บุคลากร หมายถึง บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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2.2 วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม               
มีการดําเนินงานดังต่อไปน้ี 

1. จัดอบรมบุคลากร เพ่ือสร้างแนวคิดร่วมกันเก่ียวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยเชิญผู้เช่ียวชาญจากสํานักงานปราบปรามละจัดการการทุจริตแห่งชาติ 

2. ให้บุคลากรแต่ละหน่วยงาน ระบุประเด็นความเสี่ยงและแนวทางจัดการการเกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมมากที่สุดหน่วยงานละไม่น้อยกว่า 5 ประเด็น 

3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีมีหน่วยงานมีความเสี่ยงมากที่สุด 

4. สังเคราะห์แนวทางจัดการการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ที่แต่ละหน่วยงานเสนอ 

5. เสนอผลการวิเคราะห์ต่ออธิการบดีทราบและสั่งการ 
 

ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีดังตารางต่อไปน้ี 

ก. ความเช่ือมโยงระหว่างรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ส่วนรวมกับประเด็นความเสี่ยงการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 

รูปแบบพฤติกรรม 
ที่เปน็การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชนส์ว่นตนกับ
ผลประโยชนส์ว่นรวม 

 
ประเด็นความเสี่ยงการเกิด       

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

 
 

ภารกิจ 

1. การรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ 
 
 
 
 
 

1.1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอน 

การดําเนินงาน การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่
ชุมชน การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1.2 การหลีกเลี่ยง ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ 

การดําเนินงาน 

1.2 การจัดหาวัสดุ เลือกเฉพาะห้าง
ร้านที่เสนอผลประโยชน์ 

การดําเนินงาน 
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รูปแบบพฤติกรรม 
ที่เปน็การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชนส์ว่นตนกับ
ผลประโยชนส์ว่นรวม 

 
ประเด็นความเสี่ยงการเกิด       

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

 
 

ภารกิจ 

 
 
 
 
 

1.3 การจัดหาวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพแต่
มีราคาแพง 

การดําเนินงาน 

1.4 การเรียกรบัผลประโยชน์จาก
การปฏิบัติหน้าที่ 

การดําเนินงาน 

1.5 การรับค่าคอมมิชชัน การเงิน 

2. การหาผลประโยชน์
ให้กับตนเอง ครอบครัว
หรือพวกพ้อง 

2.1 ใช้ตําแหน่งหน้าที่เรียกร้อง
ประโยชน์ในการจัดซื้อ จัดจ้างจาก
บริษัทหรือหน่วยงานที่ทําธุรกรรมกับ
มหาวิทยาลัย 

การดําเนินงาน การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่
ชุมชน การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 2.2 การพิจารณาการเลื่อนขั้น ความ

ดีความชอบที่มีอคติ 
กฎระเบียบ 

2.3 การกํากับติดตามท่ีไม่โปร่งใส
และความย่อหย่อนในการตรวจสอบ 

การดําเนินงาน 

2.4 การจัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในโครงการที่ไม่เป็นไปตามจริง 

การเงิน 

2.5 การทําโครงการแล้วมีเงินทอน กลยุทธ์  

2.6 การเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง การดําเนินงาน 

3. การทํางานพิเศษ 3.1 การใช้เวลาราชการไปทํา
ประโยชน์ส่วนตน 

กฎระเบียบ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่
ชุมชน  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3.2 การเปิดบริษัทเพ่ือค้าขายวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานตัวเอง 

การดําเนินงาน 
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รูปแบบพฤติกรรม 
ที่เปน็การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชนส์ว่นตนกับ
ผลประโยชนส์ว่นรวม 

 
ประเด็นความเสี่ยงการเกิด       

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

 
 

ภารกิจ 

4. การรับรู้ข้อมูลภายใน 4. เปิดเผยข้อมูลลับที่เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือ
หน่วยงานที่จะทําธุรกรรมกับ
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่
ชุมชน  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5. การนําทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้ใน
กิจกรรมหรือกิจการ
ส่วนตัว 

5. นําทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัยใช้
ในงานหรือกิจกรรมส่วนตัว 

การดําเนินงาน การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่
ชุมชน  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

6.การทํางานหลังเกษียณ 6.1 เข้าทํางานในหน่วยงานหรือ
บริษัทที่ดําเนินการทําธุรกรรมกับ
มหาวิทยาลัยหลังจากออกจาก
มหาวิทยาลัย 

การดําเนินงาน การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่
ชุมชน  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จะเห็นว่า ประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงจากการดําเนินงาน โดยมี
โอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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ก. ความเสี่ยงการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในหน่วยงานต่างๆ 

 
 

ประเด็นความเสี่ยงการเกิด 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน                

กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

หน่วยงานระดับคณะและเทียบเท่า 

ครุศาสตร ์ มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร ์

วิทยาการ
จัดการ 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ 

1.1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน       

1.2 การหลีกเลี่ยง ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับหรือระเบียบ       

1.3 การจัดหาวัสดุ เลือกเฉพาะห้างร้านที่เสนอผลประโยชน์       

1.4 การจัดหาวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพแต่มีราคาแพง       

1.5 การเรียกรบัผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่       

1.6 การรับค่าคอมมิชชัน       

2.1 การพิจารณาการเลื่อนขั้น ความดีความชอบที่มีอคติ       

2.2 การกํากับติดตามที่ไม่โปร่งใสและความย่อหย่อนในการ
ตรวจสอบ 
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ประเด็นความเสี่ยงการเกิด 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน                

กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

หน่วยงานระดับคณะและเทียบเท่า 

ครุศาสตร ์ มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร ์

วิทยาการ
จัดการ 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ 

2.3 การจัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการที่ไม่เป็น             
ไปตามจริง 

      

2.4 การทําโครงการแล้วมีเงินทอน       

2.5 การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง       

3.1 การใช้เวลาราชการไปทําประโยชน์ส่วนตน       

3.2 การเปิดบริษัทเพื่อค้าขายวัสดุครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานตัวเอง       

4. เปิดเผยข้อมูลลับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือหน่วยงานที่จะทําธุรกรรม
กับมหาวิทยาลัย 

     
 

 
  

5. นําทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัยใช้ในงานหรือกิจกรรมส่วนตัว 
      

6. เข้าทํางานในหน่วยงานหรือบริษัทที่ดําเนินการทําธุรกรรมกับ
มหาวิทยาลัยหลังจากออกจากมหาวิทยาลัย 

- - - - - - 
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จะเห็นว่า  ประเด็นความเสี่ยงของการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  จะเป็น การนําทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ในงานหรือกิจกรรมส่วนตัว  ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นกับบุลากรทุกคน  รองลงมาได้แก่ การจัดหาวัสดุที่
เลือกเฉพาะห้างร้านที่เสนอผลประโยชน์ซึ่งจะเกิดกับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  รองลงมาคือ การพิจารณาเลื่อนขั้น ความดีความชอบ ซึ่งผู้ที่
เกี่ยวข้องคือผู้มีอํานาจในการพิจารณาได้แก่ผู้บริหาร  ส่วนประเด็นความเสี่ยงที่ทุกหน่วยงานไม่มองเห็นว่าจะเกิดขึ้น คือการทํางานหลังจากออกหรือเกษียณจาก
มหาวิทยาลัย 
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ข. ระดับความเสี่ยงการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
 

ประเด็นความเสี่ยงการเกิด 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์ว่นรวม 

 
ระดับความเสีย่ง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

1.1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน 1 5 
5 (ต่ํา)  

1.2 การหลีกเลี่ยง ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ 2 5 
10 (ปานกลาง) 

1.3 การจัดหาวัสดุ เลือกเฉพาะห้างร้านที่เสนอผลประโยชน์ 4 5 
20 (สูงมาก) 

1.4 การจัดหาวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพแต่มีราคาแพง 2 5 
10 (ปานกลาง 

1.5 การเรียกรบัผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ 2 5 
10 (ปานกลาง) 

1.6 การรับค่าคอมมิชชัน 1 5 
5 (ต่ํา) 

2.1 การพิจารณาการเลื่อนขั้น ความดีความชอบที่มีอคติ 3 4 
12 (ปานกลาง) 

2.2 การกํากับติดตามที่ไม่โปร่งใสและความย่อหย่อนในการตรวจสอบ 2 4 
8 (ปานกลาง) 
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ประเด็นความเสี่ยงการเกิด 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์ว่นรวม 

 
ระดับความเสีย่ง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

2.3 การจัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการที่ไม่เป็นไปตามจริง 2 5 
10 (ปานกลาง) 

2.4 การทําโครงการแล้วมีเงินทอน 1 5 
5(ต่ํา) 

2.5 การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 3 5 
15 (ปานกลาง) 

3.1 การใช้เวลาราชการไปทําประโยชน์ส่วนตน 3 4 
12 (ปานกลาง) 

3.2 การเปิดบริษัทเพื่อค้าขายวัสดุครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานตัวเอง 1 5 
5 (ต่ํา) 

4. เปิดเผยข้อมูลลับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์         
ต่อบริษัทหรือหน่วยงานที่จะทําธุรกรรมกับมหาวิทยาลัย 1 5 

5 (ต่ํา) 

5.นําทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยใช้ในงานหรอืกิจกรรมส่วนตัว 5 5 
25 (สูงมาก) 

6.1 เข้าทํางานในหน่วยงานหรือบริษัทที่ดําเนินการทําธุรกรรมกับมหาวิทยาลัยหลังจากออก
จากมหาวิทยาลัย 0 5 

0 (ต่ํา) 
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3. มาตรการปอ้งกันการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์ว่นรวม   

มีลําดับขั้นตอนตามแผนภาพดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกําหนดเป็นนโยบายและมีประกาศ
เจตนารมณ์ที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย ในการต่อต้านการทุจริต 

จัดอบรมสร้างจิตสํานึกของข้าราชการและบุคลากรมหาวิทาลัยต่อการต่อต้าน
และไม่ปฏิบัติการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรที่ระบุถึงการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานอันเป็น
ความเสี่ยงต่อการปฏิบัติการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับ

ผลประโยชน์สว่นรวมและรายงานต่อผู้บริหารรับทราบ 

จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการเกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

รับทราบ ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง        
และลงโทษ 

ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและบุคลากร    
ผู้ประพฤติปฏิบัติดี 
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โดยแต่ละมาตรการมีวิธีการดังน้ี 
 

1. การนําทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยใช้ในงานหรือกิจกรรมส่วนตัว มีวิธีการดังน้ี 
1.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกําหนดเป็นนโยบายและมีประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของ

มหาวิทยาลัย  
1.2 กําหนดระเบียบและระเบียนควบคุมการใช้อุปกรณ์และทรัพย์สินทางราชการที่

สามารถควบคมุและตรวจสอบได้ 
1.3 จัดอบรมสร้างความตระหนักและจิตสํานึกเรื่องผลเสียของการใช้ทรัพย์สนิของทาง

ราชการ 
1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สิน 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง ที่เก่ียวกับ การจัดหาวัสดุ เลือกเฉพาะห้างร้านที่เสนอผลประโยชน์  
จัดหาวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพแต่มีราคาแพงและจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน  การจัดทํารายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในโครงการที่ไม่เป็นไปตามจริง การเปิดบริษัทเพ่ือค้าขายวัสดุครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานตัวเอง มีวิธีการ
ดังน้ี 

2.1 จัดทําคู่มือและช้ีแจง ทําความเข้าใจ และจัดอบรมให้ความรู้ในการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบรวมถึงระบบการกรรมการเปิดซอง การตรวจรับ การ
ตรวจสอบรายการวัสดุครุภัณฑ์อย่างเคร่งครัดอย่างต่อเน่ือง 

2.2 ให้ระบบการประเมินความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการก่อนการอนุมัติ
โครงการ 

2.3 กําหนดระบบการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้างที่โปร่งใส 
2.2 กําหนดคุณลักษณะเฉพาะและมีรูปภาพที่ชัดเจนของวัสดุและประกาศในที่ 

สาธารณะโดยกําหนดวงเงินงบประมาณวิธีการจัดซื้อ/จ้างแบบตกลงราคา (เป็น
ช่องทางให้เกิดการทุจริต) ใหไ้ม่เกิน 500,000 บาท 

2.3 จัดทําฐานข้อมูลร้านค้า ห้างร้านที่น่าเช่ือถือ และคุณภาพวัสดุที่ได้จากการประเมิน
ในการใช้งานที่ผ่านมา 
2.4 กําหนดให้มีการเปรียบเทียบราคาวัสดุ และความคุ้มคา่ 
2.7 จัดทําช่องทางการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
2.8 สร้างจิตสํานึก คุณธรรม และจริยธรรมการปฏิบัติงาน 
2.9 มีการติดตามตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดการใช้จ่ายกับกิจกรรมที่จัด

ตามโครงการ 
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3. การพิจารณาการเลื่อนขั้น ความดีความชอบที่มีอคติ และการเอ้ือประโยชน์ให้กับ 
พวกพ้อง มีวิธีการดังน้ี 

3.1 จัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (เน้นผลงานเชิงประจักษ์) และ 
เที่ยงธรรม และให้มีระบบการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากทุกระดับ 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทกุระดับและจากบุคคลภายนอกในท้องถิ่น 

3.2 กําหนดช่องทางแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่เอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้อง 
3.3 รณรงค์สร้างจิตสํานึกให้มีความละอายและเกรงกลัวต่อการเอ้ือประโยชน์แก่            

พวกพ้อง 
4. การใช้เวลาราชการไปทําประโยชน์ส่วนตน มีวิธีการดังน้ี 

4.1 รณรงค์สร้างความตระหนักและจิตสํานึกใหบุ้คลากรเห็นคณุค่าของการทํางาน            
เพ่ือส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและเห็นคุณค่าของการทํางานที่ได้รับมอบหมาย 

4.2 กําหนด แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ 
4.3 จัดให้มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาราชการ 
4.4 ใช้เทคโนโลยีช่วยในการลงชื่อปฏิบัติราชการและตรวจสอบโดยผู้บริหาร 
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4. กิจกรรมการดําเนินงานการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

กิจกรรมที่ดําเนินงานไปแล้วในปี พ.ศ. 2562 

4.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกําหนดเป็นนโยบายและมีประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย
ในการต่อต้านการทุจริต 

(1) การประกาศเจตนารมภ์การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สจุริตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 
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 (2) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2562  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 
2562  ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญ
มาก อธิการบดีมหาวิทยาลัย  ราชภัฏกําแพงเพชรและทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมแสดง
เจตจํานง 

 

 

 

 

 (3) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การต่อต้านทุจริตด้วยคําขวัญ  

“ราชภัฏรวมพลัง ยับย้ังทุจริต”ภายในบรเิวณมหาวิทยาลัย 
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4.2 จัดอบรมสร้างจิตสาํนึกของข้าราชการและบคุลากรมหาวิทาลัยต่อการต่อต้านและไม่ปฏิบัติการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชนส์ว่นตนกับผลประโยชนส์่วนรวม 

 (1) การประเมินตนเองของคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ               
ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ ประเมินผลการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาช่ือเสียงเกียรติคุณ และสร้างภูมิคุ้มกันในการพัฒนาจิตใจให้เกิดการประพฤติปฏิบัติ
ตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  มีประเด็นที่ประเมินเก่ียวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมด้วย  สําหรับปี 2561 มีการประเมินตนเองตามจรรยาบรรณ 5 ด้าน ดังน้ี 
 

จรรยาบรรณ ประเด็น ค่าเฉลี่ย 

ต่อวิชาชีพและตนเอง ใช้วิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ ไม่แสวงหา
ประโยชน์ เรียกรับของขวัญไม่เป็นหุ้นส่วน/กรรมการของ
หน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์จากหน่วยงาน
ราชการ 

 
2.93 

(ดีเด่น) 

ต่อหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสมอภาคปราศจากอคติ 2.92 
(ดีเด่น) 

ต่อผู้ร่วมงาน ตระหนักถึงการไม่นําเอาผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 2.91 
(ดีเด่น) 

ต่อผู้รับบริการ ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือรับทรัพย์สินให้กับตนเอง 2.94 
(ดีเด่น) 

ความเป็นอาจารย์ 
สําหรับสายวิชาการ 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 2.89 
(ดีเด่น) 

   

 (2) ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ได้ทําการประเมินการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย และประกาศเชิดชู
เกียรติ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น โดยมีประเด็นด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
อยู่ในประเด็นการประเมิน และได้ประกอบพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตรแก่คณาจารย์และ
บุคลากรท่ีประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ร่วมกับการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์ ณ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์  โพธิแก้ว นายกสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบรางวัล  
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 (3) จัดอบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต
ในองค์กร คณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้จัดทําโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร และจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการและบุคลากร              
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และไม่ทนต่อการทุจริต โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ดร. จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อํานวยการสํานักต้านทุจริตศึกษา 
และ ดร. กาญจนาภรณ์ มุขดารา อดีตรองผู้อํานวยการสํานักติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ติดตาม ITA ) มาบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 140 คน  
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4.3 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของขา้ราชการและบุคลากรท่ีระบุถึงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรได้ดําเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาอย่างต่อเน่ือง โดยเริ่มจากการกําหนดเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ 
ต่อมาในปี 2561  - ปัจจุบัน ได้มีการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
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4.4 จัดให้มีชอ่งทางการแจง้เบาะแสการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

 (1) เว็บไซด์มหาวิทยาลัย  

https://www.kpru.ac.th/ 

 
https://www.kpru.ac.th/th/mailto-president/index.php 
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(2) เว็บไซด์หน่วยตรวจสอบภายใน http://ga.kpru.ac.th/audit/ 
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4.5 ต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานอันเปน็ความเสีย่งต่อการ
ปฏิบัติการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและรายงานต่อผู้บริหารรับทราบ 

การตรวจติดตามการปฏิบัติโครงการของหน่วยงานต่างๆ โดยคณะกรรมตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีคณะกรรมการ                
ทําการตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานรับตรวจทุกปี มีขอบเขตการตรวจสอบ ประกอบด้วย โดยมี เรื่อง
ที่ตรวจสอบ ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

5.1 ด้านการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน 
การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน 
ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถ สอบทานได้หรือเพียงพอท่ีจะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย 
ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้   

5.2 ด้านการดําเนินงาน ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการ                  
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือหลักการที่กําหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์  เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจาก
ตัวช้ีวัดที่เหมาะสม ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในขององค์กรประกอบด้วย ความมีประสิทธิภาพ คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการ
ใช้ทรัพยากร สําหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลให้องค์กรได้รับผลประโยชน์
อย่างคุ้มค่า ความมีประสิทธิผล คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซึ่งทําให้ผลที่เกิดจากการดําเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ความคุ้มค่า/ประหยัด คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง  
ไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุน หรือลดการใช้ทรัพยากรตํ่ากว่าที่กําหนดไว้   
โดยยังได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย 

5.3 ด้านการปฏิบัติงาน เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงาน 
ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของ แต่ละกิจกรรมตามท่ีฝ่ายบริหารกําหนดไว้ เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายใน 
และประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินงานว่าแต่ละหน่วยงานมรระบบการควบคุมภายในที่ดีและปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4 ด้านการปฏิบัติงานตามข้อกําหนด การตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรว่า
เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องที่กําหนดทั้งจากภายนอก
และภายในองค์กร  

5.5 ด้านสารสนเทศ พิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล การตรวจสอบประเภทน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่ีนําระบบคอมพิวเตอร์
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มาใช้ในการปฏิบัติงานไม่ว่า เป็นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน หรือการตรวจสอบ
การบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในจึงจําเป็นต้องมีความรู้ในระบบงานสารสนเทศน้ี เพ่ือให้สามารถดําเนินการ
ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6 ด้านการบริหาร ตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่ามีระบบการบริหารจัดการ
เก่ียวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไป
ตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลที่ดีในเรื่องความน่าเช่ือถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม 
และความโปร่งใส 

5.7 การตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร กรณีที่มีการ
ทุจริตหรือการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทําที่ส่อไป
ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจสอบเพ่ือค้นหาสาเหตุ 
ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะ มาตรการป้องกัน 
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