คู่มือ
แนวทางการตรวจสอบ ป้องกันการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อน
ของ สตน.ทหาร

บทนำ
การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเป็นปัญหาที่เกิดมายาวนาน และมีการรณรงค์แก้ไขมาโดย
ตลอด แต่ที่ผ่านมาปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ลดน้อยลงกว่าที่ควร
แม้จะเป็นวาระแห่งชาติของทุกรัฐบาลทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ตามซึ่งจะเห็นได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์
ต่างๆ และจากผลการสารวจการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI)
ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ซึ่ง เป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้ง ขึ้น
ในประเทศเยอรมนีเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยมีเครือข่ายกว่า ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก โดยผลการสารวจดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ ประเทศไทยอยู่ในอันดับเฉลี่ยที่ ๘๐ จากประเทศทั้งหมดกว่า
๑๘๐ ประเทศทั่วโลก ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๔ - ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๑๐ในปี ๒๕๕๕ ประเทศไทยได้คะแนน ๓.๗
แต่อยู่ในอันดับที่ ๘๘ จากประเทศทั้งหมด ๑๗๖ ประเทศอย่างไรก็ตาม จากคะแนนผลสารวจประจาปี เกี่ยวกับ
การคอร์รัปชั่นใน ๑๔ เขตเศรษฐกิจทั่วเอเชียของบริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองหรือ
PERC ในปี ๒๕๕๕ ได้ให้คะแนนประเทศไทย ๖.๕๗ ซึ่งดีกว่าปี ๒๕๕๔ โดยได้คะแนนที่ ๗.๕๕ จากข้อมูลและ
ดัชนีตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึง สภาพปัญ หาการทุจริตคอร์รัปชั่นของไทยได้อย่างดี
อันจะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริหารประเทศและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้หันมาเอาใจใส่เรื่องการลดและป้องกัน
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ให้ ม ากขึ้ น และก าหนดแนวทางแก้ ปั ญ หานี้ อ ย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ข อง
หน่วยงาน การสร้างกระบวนการที่โปร่งใสของหน่วยงาน สานักงานตรวจสอบภายในทหาร เห็นถึงความจาเป็น
ในการสนับสนุน เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสในการปฏิบัติงานราชการ โดยนอกจากดาเนินการ
ในเรื่องของการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อบังคับใช้สาหรับการปฏิบัติงานโดยทั่วไปแล้ว เพื่อสนับสนุน
ประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กรและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ตระหนักถึงภัยของการ
ทุจริตหรือการประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทาแนวทางการตรวจสอบและการป้องกันทุจริตขึ้น เพื่อเป็นสื่อสัญญาณ
เตือนภัยและเป็นเครื่องมือสาหรับผู้ตรวจสอบใช้ในการช่วยผู้บริหารในการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในองค์กร ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ด้วยความโปร่งใส และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยเนื้อหาสาระสาคัญจะประกอบด้วย
บทที่ ๑ สภาพแวดล้อมการทุจริต
บทที่ ๒ บทบาทการตรวจสอบภายในกับการตรวจสอบการทุจริต
บทที่ ๓ การวางแผนและเทคนิคการตรวจสอบการทุจริต
บทที่ ๔ กลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐ
ซึ่งหวัง ว่าแนวทางการตรวจสอบและป้องกั นการทุจริต นี้ จะเป็ นประโยชน์ ในการนาไป
ประยุ กต์ ใช้ ในการตรวจสอบของผู้ ตรวจสอบภายในของหน่ วยงานและผู้ สนใจที่ เกี่ ยวข้ องอั นจะเป็ นการช่ วย
เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้บริหารและองค์กรมากขึ้น
สานักงานตรวจสอบภายในทหาร
กรกฎาคม ๒๕๕๙
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บทบาทการตรวจสอบภายใน
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบในการสืบสวนการทุจริต
สัญญาณเตือนภัยที่พึงให้ความสนใจ
บทที่ ๓ การวางแผนและเทคนิคการตรวจสอบการทุจริต
ปัจจัยสาคัญที่ต้องคานึงถึงในการตรวจสอบ
กระบวนการตรวจสอบ
เทคนิคการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี
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การตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ ๔ กลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐ
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การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ
การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในองค์กร
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บทที่ ๑
สภำพแวดล้อมกำรทุจริต
เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันทุกหน่วยงานทั่วโลก ต่างให้ความสาคัญกับการขจัดและการป้องกัน
การทุจริตมิให้เกิดขึ้นในองค์กรหรือให้ลดน้อยลงมากที่สุด เนื่องจากทุกภาคส่วนล้วนตระหนักถึงภัยร้ายแรง
ที่เกิดขึ้นจากการทุจริต การทุจริตเป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่ง ที่ทาให้ต้นทุนของหน่วยงานเพิ่มสูง ขึ้นโดย
ไม่ จ าเป็ น และสามารถบ่ อ นทาลายองค์ ก รจนล้ ม ละลายได้ ซึ่ง ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนไม่ อาจมองข้ า มได้
ผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการซึ่งเป็นกลไกหนึ่ง ในการช่วยป้องกันการทุจริตและช่วยให้เกิดความโปร่ง ใส
ในการปฏิบัติงานในองค์กร ควรให้ความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมและสัญญาณการทุจริตที่อาจเกิดขึ้ นในการ
ดาเนินงานขององค์กร และหาทางป้องกันผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรนั้น ๆ
กำรทุจริต
เป็นการกระทาผิดกฎหมายโดยจงใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ในลักษณะการฉ้อฉลหลอกลวง
ปกปิด หรือใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ และเป็นการกระทาที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการข่มขู่บังคับจากผู้อื่น
เพื่อให้ไ ด้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองหรือบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินหรือค่าตอบแทน หรือเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความได้เปรียบทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบายและการทับซ้อนกันในทาง
ผลประโยชน์ด้วย
องค์ประกอบสภำพแวดล้อมของกำรทุจริต
องค์ประกอบสภาพแวดล้อมของการทุจริต ได้แก่ โอกาส (Opportunities) ความคาดหวังที่จะถูก
จับผิดต่า หรือการอ้างเหตุผลในการก่อการทุจริตที่เข้าข้างตัวเองและแรงจูงใจ ยิ่งมีโอกาสมากเท่าไรและความ
เป็นไปได้ในการยากที่จะจับผิดได้มีน้อยเท่าไร การทุจริตก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นในทางตรงกันข้าม หากมีโอกาส
น้อยและถูกเพ่งเล็งหรือมีการจับผิดมาก การทุจริตก็จะน้อยลง ฉะนั้น การทุจริตไม่ได้หมายความว่าจะเกิดใน
หมู่คน (พาล) ด้อยโอกาสเสมอไป แม้แต่คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและน่าเชื่อถือก็ยังสามารถทาการทุจริตได้
ถ้ามีแรงจูงใจและโอกาสเอื้ออานวยให้ ดังนั้น สิ่งสาคัญคือต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ มีระบบการสอบทาน เพื่อลดโอกาสการทุจริตลง การสร้างกลยุทธ์ป้องปรามระบบ
พันธมิตรในการช่วยลดทุจริต เป็นต้น
สภำพแวดล้อมโดยทั่วไปที่ทำให้เกิดกำรทุจริต
๑. กระแสโลกาภิวัฒณ์และการบริโภคนิยม
๒. ค่านิยมและความเหลื่อมล้าในสังคม
๓. ระบบธรรมาภิบาลอ่อนแอ
๔. ระบบการตรวจสอบไม่เข้มแข็งและระบบการลงโทษไม่มีประสิทธิภาพ
๕. ขาดระบบการควบคุมและระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
๖. การขัดกันในผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
๗. สังคมในระบบอุปถัมภ์
๘. ผู้บริหารไม่เป็นตัวอย่างที่ดี
๙. โอกาสเอื้ออานวยและไม่มีมาตรการลงโทษที่เหมาะสม

-

๒-

ลักษณะที่ปรำกฏเกี่ยวกับกำรทุจริต (Typical Profile)
• เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในตาแหน่งเดิมนาน ๆ โดยเฉพาะตาแหน่งที่มีผลประโยชน์หรือสามารถให้คุณ
ให้โทษกับผู้อื่นได้
• อยู่ในสถานะที่ปกติคนก็ต้องเชื่อถืออยู่แล้ว เช่น ปฏิบัติงานประจาตาแหน่งตามที่กฎหมาย
หรือระเบียบกาหนดให้มีอานาจหน้าที่เช่นนั้น เช่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินภาษี /ค่าธรรมเนียม
เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต ฯลฯ
• ปฏิบัติงานตลอดเป็นเวลานานโดยไม่เคยลาพัก หรือลาหยุด
• การมอบหมายความรับผิดชอบและอานาจการควบคุมที่มากเกินไปแก่บุคคลคนเดียว
โดยขาดระบบการตรวจสอบกลับ
• การกระจายอานาจโดยไม่มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
สิ่งจูงใจให้เกิดกำรทุจริต
โดยปกติสามารถแบ่งแยกสิ่งจูงใจที่ก่อให้เกิดการทุจริต ได้ดังนี้
๑. แรงจูงใจ/ความกดดันสภาวะทางเศรษฐกิจ
๒. การเห็นแก่ตัว และ ประโยชน์ส่วนตน
๓. โอกาสเอื้ออานวย
๔. การอ้างความสมเหตุผลในการก่อการทุจริต
๕. ระบบการตรวจสอบอ่อนแอทั้งจากภายในและภายนอก
แรงจูงใจ/ควำมกดดันทำงเศรษฐกิจ
เป็นแรงจูงใจที่เรามักพบเห็นบ่อยที่สุดในการก่อให้เกิดการทุจริต เพราะทุกคนย่อมต้องการมี
ชีวิตที่อยู่ดีกินดี มีเงินทองใช้อย่างสุขสบาย มักจะพบเห็นเสมอที่ผู้กระทาทุจริตมักจะอ้างว่าที่ทาไปเพราะมี
ปัญหาทางการเงิน ไม่สามารถดารงชีวิตเยี่ยงมนุษย์ปกติได้ และไม่มีเงินทุนในการดาเนินการ
กำรเห็นแก่ตัว/เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
กลุ่มนี้จะสืบหาได้ง่ายจากกลุ่มคนที่เคยเป็นคนของสังคมชั้นสูง กลุ่มนักการเมืองหรือกลุ่มคนที่
เคยได้รับความสาเร็จในหน้าที่การงานมาก่อน แนวคิดกลุ่มนี้มักจะมีแนวคิดของความโลภ ความเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน ความอยากเอาชนะ กลัวการไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น หากมีโอกาสกลุ่มนี้จะทาหรือหา
ช่องทางการทาทุจริตเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนปรารถนา บางครั้งกลุ่มคนเหล่านี้จะนึกว่าสิ่งที่ตนทาลงไปนั้นไม่ใช่สิ่งผิด
หรือทุจริต เช่น การยืมทรัพย์สินของทางราชการหรือผู้อื่นไปใช้แล้วไม่คืน ยืมเงินแล้วไม่ชาระคืนเมื่อครบ
กาหนดตามสัญญา หรือการพยายามวิ่งเต้นขอให้ผู้มีอานาจพิจารณาเลื่อนตาแหน่งหรือเงินเดือนให้สูงขึ้นทันที
โดยไม่สนใจว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกอย่างไร นาสิ่งของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น
โอกำสเอือ้ อำนวย
บางกรณีผู้ทุจริตอาศัยตาแหน่งหน้าที่หาช่องทางการทุจริตโดยอาศัยจุดบกพร่องของระบบงาน/
ช่องว่างของกฎหมาย จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในองค์กร หรือการขาดการกากับดูแลและระบบ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพจากผู้บังคับบัญชา เป็นช่องทางในการก่อการทุจริต ดังนั้นโอกาสจึงเป็นปัจจัยหนึ่ง

-๓ที่ผู้บริหารองค์กรพึงให้ความสาคัญที่ต้องกาหนดมาตรการหรือขั้นตอนการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ไม่ทาให้
เจ้าหน้าที่อยู่ในฐานะที่จะดาเนินการทุจริตได้โดยง่าย
ตัวอย่ำงโอกำส/ช่องทำงก่อให้เกิดกำรทุจริต
• นโยบาย/กฎระเบียบไม่ชัดเจน คลุมเครือ
• การมอบหมายความรับผิดชอบหลายหน้าที่ให้กับผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวโดยขาดระบบ
ตรวจสอบและการกากับที่ดี
• การกระจายอานาจไม่เป็นธรรม และการขาดระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
• ขาดระบบการควบคุมที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
• มาตรการการลงโทษผู้กระทาการทุจริตไม่เข้มแข็งและเด็ดขาด และเลือกปฏิบัติ
• คณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหาร ขาดการบริหารจัดการที่ดี
• บริหารงานโดยระบบรวมศูนย์
• มีระบบนายหน้าและที่ปรึกษา
• การรับช่วงงานต่อกันเป็นทอดๆ (มักปรากฏในภาคธุรกิจ)
• ขาดผู้ตรวจสอบที่มีความรู้ ความชานาญ
• การย่อหย่อนทางศีลธรรม/จรรยาบรรณ
กำรอ้ำงควำมสมเหตุผลในกำรทุจริต
กลุ่มคนเหล่านี้มักอยู่ในกระแสบริโภคนิยม ทาการทุจริตโดยอ้างเหตุผลต่างๆนาๆ เช่น
การทาทุจริตเพราะต้องจุนเจือกิจการของตนไม่ให้ต้องปลดพนักงานออกอันจะทาให้พนักงานเดือดร้อน หรือ
ใครๆเขาก็ทากัน เชื่อว่าการกระทาการทุจริตนั้นเป็นการกระทาที่ถูกต้องแล้วไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ผู้อื่น ผู้กระทาการทุจริตจะพยายามหาเหตุผลที่ทาให้พฤติกรรมของตนเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบายที่ปรากฏมากขึ้นในปัจจุบันและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตามลาดับ
ระบบกำรตรวจสอบอ่อนแอ
ศักยภาพระบบตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกอ่อนแอหรือไม่เพียงพอ ล้วนเป็นช่องทาง
ให้เกิดโอกาสในการกระทาทุจริต เพราะขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องโดยเฉพาะปัจจุบัน
ประสิทธิ ภาพของเทคนิ คการตรวจสอบมักตามหลัง เทคนิคการทุจริ ต ซึ่ง นับวันเทคนิคการทุจริ ตมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น
กำรลดแรงจูงใจและโอกำส
• การดูแลผลตอบแทน / เงินเดือน / ค่าจ้าง ให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
• มีสวัสดิการที่ดี เหมาะสมกับตัวชี้วัดของเจ้าหน้าที่
• การสร้างหลักธรรมาภิบาลในองค์กร
• ผู้นาทาตนเป็นตัวอย่างที่ดี
• การแบ่งแยกหน้าที่
• วางระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

-๔• การควบคุมในระบบคอมพิวเตอร์
• การเน้นความซื่อสัตย์ การปฏิบัติทางจริยธรรม
• การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี
• การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
• การกาหนดกฎระเบียบในทางปฏิบัติที่เป็นธรรมชัดเจน
• มีมาตรการลงโทษผู้กระทาผิดชัดเจน
ประเภทของกำรทุจริต
• กำรทุจริตรำยงำนทำงกำรเงิน
เป็นการบิดเบือนข้อมูลในรายงานทางการเงินโดยการบันทึกไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือ
เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จงใจละเลยหรือตกแต่งการบันทึกรายการนั้นๆ โดยเจตนาให้ผู้อื่นหลงผิดจากการ
อ่านรายงานการเงินดังกล่าวเช่นไม่บันทึกภาระหนี้สินหรือค่าใช้จ่าย การสร้างยอดรายได้ การปลอมแปลง
เอกสาร ฯลฯ
• กำรยักยอกทรัพย์สิน
กรณีการทุจริตประเภทนี้เป็นการเบียดบัง/ฉ้อโกงทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน
ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่มีตัวตนจับต้องได้และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้
• กำรคอร์รัปชั่น
กรณีนี้เป็นการใช้อานาจหน้าที่ในตาแหน่งที่มีอยู่ในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่น อันเป็นการกระทาไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมถึงการใช้สิทธิต่างๆโดยไม่สุจริตเช่นการเบิกค่าเช่าบ้าน
ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเท็จ ฯลฯ
• กำรทุจริตเชิงนโยบำย
การทุจริตกรณีนี้เป็นวิธีการที่ซับซ้อนกว่าวิธีอื่นๆดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้ที่จะกระทาการ
ทุจริตได้มักเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือมีอานาจหน้าที่และมีอิทธิพลสูง โดยโอกาสเอื้ออานวยให้ เช่นการทุจริตทาง
ภาษีอากร การทุจริตการให้สัมปทาน หรือการแทรกแซงองค์กรการตรวจสอบอานาจรัฐ เป็นต้น
ตัวชี้วัดสภำพแวดล้อมของกำรทุจริต
ปกติการทุจริตสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระดับชั้นของการปฏิบัติงานทั้งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการ ทั้งนี้ขึ้นกับจริยธรรมและมโนธรรมแต่ละบุคคล ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยให้ในที่นี้จะ
แสดงตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมของการทุจริตโดยแยกเป็น ๒ กลุ่มดังนี้
กลุ่มผู้บริหำร
ตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมของการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร มักเป็นในเรื่องของกระบวนการบริหารงาน
ในอานาจหน้าที่ที่ผู้บริหารมีอยู่ เช่น การกระจายอานาจหรือรวมศูนย์อานาจไว้ที่คนๆเดียว การวางแผน การควบคุม
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เป็นต้น ซึ่งจะแสดงข้อบ่งชี้พฤติกรรมต่างๆ ดังภาพต่อไปนี้

-๕ภำพบ่งชี้พฤติกรรมกำรทุจริต
๑. การราบรวมศู น ย์อ านาจและ
บริ ห ารโดยผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
โดยเฉพาะ
๒. มี ร ะบบควบคุ ม อ านาจหน้ า ที่
ของการบริ ห ารอย่ า งเคร่ ง ครั ด
แต่ ข าดการติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ
ตามกฎระเบียบที่วางไว้
๓. ไม่มีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ต ามร ะ บบก าร ควบคุ ม
ภายในที่วางไว้

๕. การวางแผนงานเป็นแบบรวม
ศูนย์และเฉพาะกลุ่ม

ตัวชี้วัด
สภำพแวดล้อม
ของกำรทุจริต
ในกลุ่มผู้บริหำร

๖. การสื่ อ สารเป็ น ไปแบบทาง
เดียว ไม่ใช่สองทาง

๗. ขั ด แย้ ง ทาง ผลปร ะ โ ยชน์
(Conflict of interest

๔. ก ร ะบว นก าร บริ ห ารง าน
๘. เกิ ดทัศ นคติที่ไ ม่ดี ระหว่า งกั น
ไม่โปร่ง ใสและถูกครอบงาโดยผู้มี
ในหมู่ผู้บริหาร
อานาจ
นอกจากนี้การจัดโครงสร้างองค์กรที่สลับซับซ้อน การไม่มีฝ่ายงานตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง
กระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่โปร่งใส การตกแต่งบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้
สัญญาณเหล่านี้ล้วนเป็นตัวชี้วัดที่ผู้ตรวจสอบฯควรให้ความสาคัญ
กลุ่มผู้ปฏิบัติกำร
๑. การตรวจสอบงานและติดตามผลการดาเนินงานและพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ ไม่สม่าเสมอ
๒. ผลย้อนกลับ/สะท้อนกลับ ถึงผลการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปทางลบ
๓. ไม่มีการปฏิบัติตามข้อบังคับหรือบทลงโทษผู้กระทาผิด/ทุจริตอย่างจริงจัง
๔. ไม่ยอมรับรู้นโยบายของฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคคล
๕. ระบบการให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ไม่ยุติธรรม และเลือกปฏิบัติ
๖. เงินเดือนและระบบตอบแทนไม่เหมาะสม เมื่อเทียบกับกิจการธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
๗. มีความกดดันสูงในการทางาน ทาให้มีเจ้าหน้าที่เข้าออกงานบ่อย มาทางานสายไม่กระตือรือร้น
ในการทางาน
๘. การมอบความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งทางการเงินมากเกินไป
๙. การถูกครอบงาโดยผู้บริหารมากเกินไป
๑๐. ไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตาแหน่งงานของเจ้าหน้าที่
๑๑. ขาดมาตรการ/ระบบ ป้องกัน ดูแลทรัพย์สิน
๑๒. ขาดมาตรการลงโทษที่เหมาะสม

-๖กลไกกำรแก้ไขกำรทุจริต
กำรป้องกันกำรทุจริตและกำรตรวจสอบกำรทุจริต เป็นกลไกที่เราใช้กับเรื่องที่ทุจริตในสิ่ง
ที่เราสามารถมองเห็น ค้นพบได้ หรือเกี่ยวกับเอกสาร การจับโจรผู้ร้ายหรือการทุจริตทางการค้า ฯลฯ เพราะ
เป็นการป้องกันสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบย้อนหลังเมื่อเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน
หรือตรวจสอบทุจริต ผู้ตรวจสอบต้องรู้ถึงสมมุติฐานและเจาะตรงไปเรื่องนั้นๆ
กำรใช้วิจำรณญำณหรือกำรคำดเหตุกำรณ์โดยตนเอง กลไกนี้ยากที่จะอธิบายขบวนการได้
ต้องอาศัยประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การฝึกฝนอบรม การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ การทุจริตและ
กฎหมายอาชญากรรม ระบบศาล หลักการพื้นฐาน พยานหลักฐานการฝึกอบรม สาเหตุแห่งการเกิดทุจริตเรื่อง
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการวิเคราะห์เรื่อง รวมทั้งจะสามารถสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ตรวจสอบนักสืบสวน ในการพัฒนาความเข้มแข็งและทักษะในการใช้วิจารณญาณของบุคคล
เหล่านั้นการใช้วิจารณญาณนั้นต้องเริ่มจากการเข้าใจว่าการทุจริตนั้นเป็นเรื่องการทุจริตประเภทใด ทาไมจึงเกิด
การทุจริต ต้องเข้าใจคนหรือองค์ประกอบ สิ่งจูงใจ และเข้าใจถึงองค์ประกอบสภาพแวดล้อมด้วยต้องสะสม
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเกิดทุจริตในภาคธุรกิจเอกชน และภาคราชการเป็นเวลานานหลายปี เจาะเฉพาะเรื่อง
ที่สาคัญ และรู้ว่าเกิดจากองค์ประกอบสภาพแวดล้อมใด เพื่อให้สามารถบริหารและกระจายความเสี่ยง ซึ่งการ
ทุจริตนี้ผู้ตรวจสอบต้องพยายามศึกษาเข้าถึงเหตุแห่งการทุจริตเพื่อวางแผน การประเมินความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบต่อไปและจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นถ้าผู้ตรวจสอบ ฝ่ายสืบสวน จะได้ออกแบบหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่
ได้ตระหนักถึงสัญญาณอันก่อให้ เกิดการทุจริต โดยดูจากตัวอย่างการทุจริต เหตุการณ์ การทุจริตที่เกิดขึ้น
ในอดีต นอกจากนี้ยังมีวิธีการ/กระบวนการป้องกันการทุจริตอื่นๆ เช่น
• การสร้างกรอบการป้องกัน (Screening)
• พัฒนาระบบการบริหารงานในองค์กรที่เน้นความเสมอภาคและโปร่งใส
• คอยติดตามสอดส่องดูแลใกล้ชิด ติดตามพฤติกรรมส่วนตัวพนักงาน/เจ้าหน้าที่ (Scrutinizing)
• ตรวจสอบในเชิงลึกและการพิสูจน์ยอดอย่างอิสระ
• การรายงาน และการจัดทางบกระทบยอด (Reconciliation)
• การจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
• การกากับดูแลอย่างใกล้ชิดและมีระบบการติดตามประเมินผลสม่าเสมอ
• การบริหารความเสี่ยงและการหมุนเวียนการปฏิบัติงานในตาแหน่งต่างๆ
• การเปิดเผยข้อมูลและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมมากขึ้น
• เสริมสร้างจริยธรรมในองค์กรให้เข้มแข็ง
• การควบคุมโดยระบบข้อมูลสารสนเทศ
• การควบคุมการปฏิบัติงานโดยสองฝ่าย (Dual Control)
• การควบคุมโดยรหัส (Code Control)
• การควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน (Procedure Control)
• มีมาตรการลงโทษที่ชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างจริงจังและเที่ยงธรรม

-๗กำรกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภำพเครื่องมือป้องกันกำรทุจริต ซึ่งอาจวัดในเรื่องต่างๆ ดังนี้
• การมี Audit Committee ที่เข้มแข็งในองค์กร
• นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมกากับโดยระเบียบ/จรรยาบรรณ
• การกาหนดจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร
• ประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน
• การกากับดูแล ติดตามอย่างใกล้ชิด เพียงพอในการปฏิบัติงานของพนักงาน
• การมีคู่มือปฏิบัติงาน
• การจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน
• มีผู้ตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง/มืออาชีพ และมีอิสระเพียงพอ
• มีผู้ตรวจสอบภายนอกที่เข้มแข็ง/มืออาชีพ
• มีมาตรการป้องกันการทุจริตเพียงพอ และเหมาะสม

-๘บทที่ ๒
บทบำทกำรตรวจสอบภำยในกับกำรตรวจสอบกำรทุจริต
โดยที่สภาพแวดล้อมในการบริหารจัดการภาครัฐจะแวดล้อมไปด้วยนโยบาย กฎหมาย/ระเบียบ
ข้อบังคับ การรายงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารสั่งการและกากับการปฏิบัติงานเพื่อให้ความเชื่อมั่นได้ว่า
การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ จะสาเร็จบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งาน สามารถลดความเสี่ยง
จากการทุจริตประพฤติมิชอบลงได้ซึ่งหลักสาคัญๆ ของการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ ความถูกต้อง (Integrity)
ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) การมีส่วนร่วม (Participation) จริยธรรม
ผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่กาหนด ความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต หากผู้ตรวจสอบ
สามารถตรวจสอบครอบคลุมเรื่องต่างๆ ในองค์ประกอบการบริหารจัดการที่ดีดังกล่าวแล้ว ก็จะเป็นวิถีทางหนึ่ง
ที่จะช่วยป้องกันการทุจริต
กำรตรวจสอบช่วยสนับสนุนกำรบริหำรงำนในองค์กร
การตรวจสอบในภาคราชการไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายในหรือการตรวจสอบภายนอก
เป็ นปั จจั ย สาคัญ ปั จจั ยหนึ่ งในการสนับ สนุ น ให้ เกิ ด การบริ หารกิ จ การที่ ดีใ นส่ว นราชการโดยการประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เปรียบเทียบกับ
ทรั พ ยากรที่ รั ฐ บาลได้ ล งทุ น ไปกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ไ ด้ รั บ บทบาทของผู้ ต รวจสอบอาจสามารถสนั บ สนุ น
การบริหารงานของส่วนราชการได้ใน ๓ มิติ กล่าวคือ
มิติภำยใน
ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน/นโยบายต่างๆ ว่ามีความเหมาะสม
เพียงใด ผลสัมฤทธิ์ตลอดจนผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการตัดสินใจ
ของผู้บริหารได้
มิติภำยนอก
ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรในภาพรวมว่าบรรลุตามแผนและ
เป้าหมายที่วางไว้หรือมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่วางไว้เพียงใดมีความโปร่ง ใส
ปราศจากการทุจริตและการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลเพียงใด สามารถชี้แจงตอบ
ข้อสงสัยของสังคมได้
มิติกำรคำดกำรณ์ในอนำคต
ผู้ตรวจสอบต้องมีความรู้ความสามารถในการพิจารณาวิเคราะห์ดูแนวโน้มหรือความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต ซึ่งผู้ตรวจสอบสามารถใช้กลไกหรือเครื่องมือของการตรวจสอบเช่น การ
ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) การตรวจสอบ
การสืบสวน (investigation Audit) รวมทั้งการให้บริการคาปรึกษาต่างๆ กลไกเหล่านี้จะเป็นปัจจัยเสริมให้ผู้
ตรวจสอบสามารถวิเคราะห์ถึงแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของการดาเนินงาน

-๙บทบำทกำรตรวจสอบภำยใน
หน่วยตรวจสอบภายในย่อมได้รับการคาดหวังจากผู้บริหารขององค์กรในการให้ข้อเสนอแนะ
หรือจัดหาหลักประกันหรือมาตรการการควบคุม ป้องกันการก่อการทุจริตที่มีประสิท ธิผ ล แก่อ งค์ก รโดย
ผู้ตรวจสอบภายในต้อ งสามารถระบุค วามเสี่ย งในการเกิ ดการทุจริ ตขององค์ก ร และสร้ างความเชื่ อมั่ น
แก่ผู้บริหารหรื อคณะกรรมการบริ หารขององค์กรว่าองค์กรมีระบบการควบคุ มหรื อมาตรการที่สามารถบริหาร
ความเสี่ยงนั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรทบทวน/สอบทานความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กรว่าสามารถหรืออยู่ในความพร้อมที่จะบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรได้
ผู้ตรวจสอบภายในควรให้ความสาคัญในการประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบประจาปีด้วย และสอบทานขบวนการการบริหารจัดการไม่ให้
เกิดการทุจริตขึ้นได้อย่างสม่าเสมอ โดยการสื่อสาร ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในองค์กรทราบอย่ างทั่วถึง
ในหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่ใช้ในการกากับการประเมินหลักการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรให้ความสาคัญในการวางระบบควบคุมภายในในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กร ซึ่งรวมถึง
การบริหารจัดการความเสี่ย งเกี่ย วกับการทุจ ริตอย่ างมือ อาชีพ และให้การสนับ สนุนองค์กรในการสร้า ง
จริยธรรมและวัฒนธรรมการบริหารกิจการที่ดี เนื่องจากการสร้างระบบป้องกันการทุจริต และการติดตามดูแล
ระบบให้มีการปฏิบัติตามนั้นเป็นหน้าที่หนึ่งของผู้ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในเป็นตัวจักรสาคัญ
ตัวหนึ่งขององค์กร ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร เนื่องจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร
เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในกฎ ระเบียบ หน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมทั้ง
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจาปีด้วย ดัง นั้น ผู้บริหารหรือคณะกรรมการผู้บริหารพึง ตระหนักและ
กาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในให้ความสาคัญในการสอบทานการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงอันจะเกิด
จากการทุจริตในองค์กร และรายงานให้ผู้บริหารทราบทันที อย่างไรก็ตามผู้บริหารต้องกาหนดนโยบายในการ
กากับดูแลเรื่องการเกิดทุจริตในองค์กรให้ชัดเจนและให้การสนับสนุนในการเสริมสร้า งความรู้ ทักษะ และ
เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งงบประมาณในการช่วยปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในด้วย
คำจำกัดควำมของกำรตรวจสอบภำยใน
“Internal auditing is an independent , objective assurance and consulting
activitydesigned to add value and improve an organization’s operations. It helps an
organization accomplish its objectives by bringing a systematic , disciplined approach
to evaluate and improve the effectiveness of risk management ,control , and governance
processes” (The Institute of Internal Auditors, ๑๙๙๙)
“การตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็น
อิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในจะช่วยให้
องค์ก รบรรลุ ถึง เป้ า หมายและวัต ถุป ระสงค์ ที่ กาหนดไว้ ด้ ว ยการประเมิ นและปรับ ปรุง ประสิ ท ธิผ ลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ” โดยที่งานภาครัฐมีมากมาย
หลากหลาย ผู้ตรวจสอบควรคัดเลือกเรื่องที่จะประเมินให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ
องค์กรโดยทั่วๆ ไปมักจะประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้

-๑๐ประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำน เพื่อประเมินว่าในการดาเนินงานนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์
เพียงใด ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร
ประสิทธิผล เป็นการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิต กระบวนการ ตลอดจนความคุ้มค่า
ในการลงทุน ในการดาเนินงานในแต่ละเรื่อง
ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ เป็นการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของรัฐไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ
บุคคล สินทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับผลงานหรือคุณภาพของงานที่ได้เพียงใด มีระบบ
การควบคุมดีเพียงพอเหมาะสมหรือไม่
กำรปฏิบัติถูกต้องกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานว่าเป็นไป
โดยถูกต้องเพียงใด
ควำมเชื่อถือได้ของข้อมูลและรำยงำนต่ำงๆ ซึ่งอาจเป็นการประเมินความเหมาะสมของ
ระบบควบคุมภายใน และการดาเนินงานในด้านอื่นๆ นอกเหนือการเงินและบัญชีประกอบ
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนในอนำคต เป็นการประเมินผลได้ผลเสียของโครงการหรือ
นโยบายต่างๆ ที่หน่วยงานจะดาเนินการในอนาคต รวมทั้งการเปรียบเทียบการดาเนินงานในเรื่องเดียวกันกับ
หน่วยงานอื่นๆ
กำรประเมินควำมเสี่ยง เป็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกระทบถึงผลสาเร็จ
ในการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ ขององค์กร/หน่ว ยงานหรืออาจท าให้ง านนั้นไม่บ รรลุวัตถุประสงค์
ซึ่งรวมทั้งความเสี่ยงในทางที่จะก่อให้เกิดการทุจริต การเมือง และสภาพแวดล้อมทางสังคมด้วย
นอกจากการตรวจสอบจะช่วยในการบริหารจัดการที่ดีต่อองค์กรดังได้กล่าวแล้วยังสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรในเรื่องอื่นๆ ได้ อาทิเช่น
• ความเป็นธรรมในเรื่องต่าง ๆ ในองค์กร
• การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
• การหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหาของงาน
• การทางานได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป
• การเป็นที่ปรึกษาในงานต่างๆขององค์กร
อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ
ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยในการปฏิบัติงานด้วย
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ผู้ ต รวจสอบภายในควรเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ แ ละใช้ วิ จ ารณญาณในการสั ง เกตและสงสั ย เยี่ ย ง
ผู้ ประกอบวิชาชีพที่จะสามารถบ่งชี้ร่องรอยการทุจริต แต่ทั้งนี้ไม่จาเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้มี
หน้าที่ในการสืบสวนและสอบสวนการทุจริตโดยตรง
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น กาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้
มีทักษะ ในการตรวจสอบแบบสืบสวนสอบสวน เพื่อให้สามารถบ่งชี้ร่องรอยการทุจริตได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจาก
ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ใกล้ชิดข้อมูลและเหตุการณ์ในองค์กร ดัง นั้น นอกจากจะตรวจสอบด้ านการเงิน
การบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ หากผู้ตรวจสอบภายในสามารถสืบทราบร่องรอย
การก่อการทุจริตได้ก่อนก็เป็นประโยชน์ในการหาทางป้องกันการทุจริตนั้นๆได้

-๑๑หน้ำที่ของผู้ตรวจสอบในกำรสืบสวนกำรทุจริต
ดังได้กล่าวแล้วว่า หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในเป็นการควบคุมและติดตามประเมินความ
มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยผู้บริหารในการบริหารจัดการงานในองค์กรและหากมีความจาเป็น
ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการทุจริต ผู้ตรวจสอบภายใน จึงมีหน้าที่ดาเนินการดังนี้
• ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดทุจริตและวิธีการป้องกันการทุจริตเพราะการทุจริต
ถือเป็น Business Risk ที่สาคัญอย่างหนึ่งขององค์กร
• รวบรวมข้อมูลเพื่อจะนาไปสู่การประเมินที่น่าเชื่อถือได้เกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้น
• วิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยและการตรวจพบตัวชี้วัดการทุจริต
• ฝึกทักษะ ศึกษาหาความรู้และกาหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม
• การสอบทานเกี่ยวกับการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตอย่างสม่าเสมอ
• การประเมินระดับความเสี่ยงของการเกิดทุจริตจากตัวชี้วัด
• พิจารณาหามาตรการเพื่อลดโอกาสในการทุจริต/หรือปรับปรุงระบบควบคุมที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ
• ศึกษาการเกิดทุจริตในองค์กรอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและหาแนวทางป้องกันแก้ไข
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กำรปฏิบัติในกำรร่วมเป็นคณะกรรมกำรสอบสวน
• ฝ่ายตรวจสอบไม่ควรเป็นผู้ชี้ขาดลงโทษ
• กรรมการสอบสวนไม่ควรประกอบด้วยคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรณีนั้นๆ
• กรรมการสอบสวนควรเป็นผู้มีตาแหน่งสูงกว่าผู้ถูกสอบ
• การสอบสวนควรกระทาด้วยความรวดเร็วไม่เบี่ยงเบน
• กรรมการฯควรมีการประชุมกาหนดประเด็นและกาหนดแนวทางในการสอบสวน
• การใช้คาถามควรเป็นคาถามเปิดและสังเกตพฤติกรรมของผู้ถูกสอบ
• จัดให้มีการบันทึกถ้อยคาและให้ผู้สอบสวนลงนามทุกครั้ง
กำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยในองค์กร
• ให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยที่เกิดขึ้น
• ตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกาหนดว่าเพียงพอและมีประสิทธิผล
ที่จะลดโอกาสและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับอย่าง
ระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
• ผู้ตรวจสอบควรพิจารณาว่าสภาพแวดล้อมขององค์กร การส่งเสริมบรรยากาศของการ
ควบคุมในองค์กรเป็นอย่างไร
• ตรวจสอบการกาหนดนโยบายและจรรยาบรรณขององค์กรว่าได้มีการกาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่
• มีการกาหนดระดับการอนุมัติอย่างเหมาะสม
• มีการวางแผน วิธีการปฏิบัติงาน การรายงาน และมาตรการต่างๆ อย่างเป็นระบบ
• มีระบบสื่อสารและการรายงานต่อผู้บริหารอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

-๑๒สัญญำณเตือนภัยที่พึงให้ควำมสนใจ
 บุคลิกลักษณะ/นิสัยของผู้ปฏิบัติงานเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก
 ร่ารวยผิดปกติ
 สนิทสนมกับลูกค้ามากเกินควร
 มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 มีความเป็นอยู่เกินฐานะ
 เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี
 เกิดค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนที่ผิดปกติในทางปฏิบัติ
 การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้อิทธิผลของคนคนเดียว หรือเป็นลักษณะรวมอานาจ
 ไม่มี ระบบที่ดีในการคัดสรรบุคคลเข้าทางาน
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปใช้โดยไม่มีเหตุผล หรือเอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินสูญหาย
 การเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาเป็นจานวนมาก
 การสั่งจ่ายเช็คโดยไม่มีการอนุมัติรายการใช้จ่ายเงินจากผู้มีอานาจอนุมัติ
 ขาดระบบการควบคุมและระบบการตรวจสอบ
 มีอัตราการสูญหายของทรัพย์สินทางราชการสูงหรือบ่อยครั้ง
 การละเลยระบบควบคุม password ส่วนบุคคล
ผู้ตรวจสอบภายใน ควรทาหน้าที่ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดขึ้นของการทุจริตในองค์กร
ซึ่งการประเมินความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดทุจริตขึ้นมากน้อยเพียงใดนั้น จะมีผลกระทบต่อเรื่องของขอบเขต
การตรวจสอบและความถี่ในการตรวจสอบ
การตรวจสอบภายใน เป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมภายใน โดยที่ผู้ตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่
เป็นกลไกสาคัญให้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทางานด้านการป้องกันทรัพย์สินของ
องค์กรให้ปลอดภัย ในทิศทางให้เกิดประสิทธิภาพ ประหยัด และเกิดประสิทธิผลนั้น ผู้ตรวจสอบภายในต้องทา
ความเข้าใจถึงกลไกของระบบควบคุมภายในแต่ละตัวว่าจะนามาใช้อย่างไร จึงจะเกิดผลและเพียงพอต่อการ
ป้องกันการทุจริตได้ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องรู้จักวางกลยุทธ์ การตรวจสอบของงานให้เหมาะสมกับโอกาส
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้และควรพิจารณาถึงระดับความรุนแรงของปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริตด้วย เพราะในแต่ละ
องค์กรย่อมผิดแผกแตกต่างกัน

-๑๓บทที่ ๓
กำรวำงแผนและเทคนิคกำรตรวจสอบกำรทุจริต
การตรวจสอบการทุจริตนั้นเป็นกระบวนงานที่ซับซ้อนกว่ากระบวนงานที่เราปฏิบัติอยู่
กัน เป็นประจา ในมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลก็ได้กล่าวไว้ว่าผู้ตรวจสอบภายในไม่ใช่ผู้ทาหน้าที่สืบสวน
การทุจริต แต่ผู้ตรวจสอบต้องมีความตระหนักรู้ว่าการทุจริตนั้นๆ สามารถเกิดขึ้นได้อย่างใด เวลาใด หรือ
สถานที่ใด หรือพฤติกรรมใดที่ส่งให้เห็นว่าน่าจะมีการก่อการทุจริตเกิดขึ้นแล้ว รวมทั้งการตรวจสอบด้านการ
จัดการ การปฏิบัติการใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ สิ่งเหล่านี้ต้องติดตามเก็บรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อ
ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ การตรวจสอบจึงเป็นงานที่ต้องทาอย่างระมัดระวังและครอบคลุม
จากข้อตรวจพบการทุจริตที่ผ่านมามักพบว่า การทุจริตมักเป็นเรื่องทุจริตทางการเงินการปฏิบัติ
ที่ไม่สอดคล้องตามกฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนด เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองและ
ผู้อื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ตรวจสอบต้องตระหนักและให้ความสนใจแต่ก็มิได้หมายความว่าหากมีพฤติกรรมเช่นนี้แล้ว
บุคลากรในองค์กรจะต้องทุจริตเสมอไป ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบ
ต้องตรวจดูว่ามีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยไม่ควรปล่อยให้เหตุการณ์ทุจริตเกิดขึ้นก่อน
แล้วค่อยเข้าไปทาการตรวจสอบตามปกติ
ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในกำรตรวจสอบ
ปัจจัยสาคัญที่นาไปประกอบการวางแผนการตรวจสอบการทุจริต อาจได้แก่
ความเหมาะสมของกาลเวลา (วัน/สัปดาห์/เดือน/ปีหรือฤดูกาล)
สถานที่
ความถี่ของรายการผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบในงานและความสัมพันธ์ต่องานสังคมมากน้อยเพียงใด
พยาน หลักฐาน (พยานเอกสาร/วัตถุ/บุคคล) ชัดเจนเพียงใด
ข้อเท็จจริง/สัญญาณเตือนภัยต่างๆ
ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สามารถนาไปเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ทาแผนการตรวจสอบ
โดยผู ้ตรวจสอบควรให้ ความสาคัญและรู้ว่ าควรใช้ ปัจจั ยเหล่านั้ นในโอกาสใด และเพียงใด ทั้ง นี้ ขึ้นกั บ
ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบด้วย งานตรวจสอบการทุจริตเป็นงานที่ซับซ้อนและบางครั้งขอบเขตการทุจริต
ขยายในวงกว้าง แต่ผู้ตรวจสอบจาเป็นต้องตรวจพบในระยะเวลาอันสั้นเพื่อรายงานผู้บริหารได้ทัน กาล ดังนั้น
ผู้ตรวจสอบควรให้ความสาคัญกับการให้องค์กรมีการจัดการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรด้วย
เมื่อเกิดทุจริตขึ้นหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับการสืบค้นหาหลักฐาน
ประกอบการทุจริตจะเป็นสิ่งสาคัญ วิธีการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบก็จะแตกต่า งจากการตรวจสอบตามปกติ
การตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและหลักฐานจะไม่ใช่การตรวจสอบบนพื้นฐาน ข้อมูลสมมติฐาน และ
ต้องให้ความสาคัญกับทุกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นๆ

-๑๔กระบวนกำรตรวจสอบ
เมื่อผู้ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนแล้วควรดาเนินการ ดังนี้
๑. วิเคราะห์และสรุปหลักฐานหรือข้อบ่งชี้ของการทุจริตที่เกิดขึ้น
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานที่ที่เกิดการทุจริตขึ้น
๓. สรุปและอธิบายถึงระบบการบริหาร การควบคุม การเบิกจ่ายเงินและระบบงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๔. แสดงให้เห็นถึงตาแหน่งที่รับผิดชอบและจัดระบบการควบคุมภายใน ในระบบงานต่างๆ
และอธิบายถึงภาพ (chart) ที่ใช้ในการดูแลป้องกันการทุจริต
๕. พิจารณา/สังเกตบุคลากรตาแหน่งอื่นในองค์กรที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับการทุจริตนี้
๖. สรุปผลจากการวิเคราะห์หลักฐานพยานต่างๆ เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
กำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบ (Audit Program) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดและความชัดเจนของงานว่าจะตรวจสอบเรื่องอะไรและตรวจสอบอย่างใด ใช้ระยะเวลา
เท่าไร และใครรับผิดชอบ เรื่องใด ผู้ตรวจสอบต้องจัดทาแผนการตรวจสอบ โดยแผนการตรวจสอบที่ใช้ในการ
ตรวจสอบการทุจริตก็จะคล้ายกับแผนการตรวจสอบ (Audit program) โดยทั่วไป แต่จะเน้นในเชิงบรรยายความ
ในเรื่องที่ตรวจมากกว่าปกติซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย
๑) การกาหนดประเด็นหรือเรื่องที่จะตรวจสอบเรียงลาดับก่อนหลัง
๒) กาหนดวัน เวลาและวิธีการตรวจสอบในแต่ละเรื่อง และการอ้างอิงเอกสารที่ใช้ตรวจสอบ
ประเด็นสาคัญในการตรวจสอบการทุจริตจะต่างจากการตรวจสอบเรื่องทั่วๆ ไป กล่าวคือ
ไม่อาจวางแผนการตรวจสอบไว้ล่วงหน้าได้ โดยผู้รับตรวจจะไม่ทราบล่วงหน้าว่าผู้ตรวจสอบจะเข้าไปตรวจ
เมื่อใด ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจึงต้องรักษาความลับของ Audit Program ด้วยและการจัดทา Audit program
เพื่อจับทุจริตนั้นจะต้องเป็นการจัดทาเฉพาะกรณี ในขอบเขตจากัดที่ต้องการจะตรวจสอบการทุจริตเท่านั้น
เช่น จะตรวจสอบเรื่องเงินสดและรายการที่เทียบเท่าเงินสด (ตั๋วเงิน ลูกหนี้สินเชื่อ) รายการใช้จ่ายต่างๆ
รายการรับเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
๓) กาหนดผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและการรายงานผล
เทคนิค/วิธีกำรต่ำงๆ ที่นำมำใช้ในกำรตรวจสอบกำรทุจริต ซึ่งบางเรื่องอาจต้องใช้หลายวิธี
ประกอบกัน อาทิเช่น
• การ Scanning
• การตรวจนับของจริง
• การกระทบยอด (Reconciliation) และการยืนยันยอด (Confirmation)
• การตรวจสอบส่วนสาคัญ การบันทึกรายการบัญชี
• การวิเคราะห์ทางการเงินและบัญชี และหลักฐานต่างๆ
• ตรวจสอบเส้นทางการเงินและบัญชี
• ตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ

-๑๕• การสอบถามและสังเกตการณ์
• การสุ่มตรวจในช่วงใดช่วงหนึ่งโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
• ตรวจสอบรายการที่ผิดปกติ
เทคนิคในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
• กาหนดกรอบของสิ่งผิดปกติและจัดกลุ่มสิ่งผิดปกติ
• ตรวจสอบจานวนที่แปลกปลอม/มูลค่าที่ผิดปกติ/เอกสารสูญหาย
• ตรวจสอบหาความซ้าซ้อน การทดสอบ/จับคู่รายการที่ทุจริต
• วิเคราะห์ช่วงเวลาที่อาจเกิดการทุจริตหรือสิ่งผิดปกติ
สิ่งที่ควรคำนึงถึงในกำรกำหนดหัวข้อกำรตรวจสอบ
ปัจจัยที่ควรคานึงถึงในการกาหนดหัวข้อการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบการทุจริต ได้แก่
๑. ลักษณะของทรัพย์สิน/กิจกรรมที่ง่ายต่อการเกิดการทุจริต อาทิเช่น การสารองเงินสด
จานวนมากในมือหัวหน้าฝ่ายการเงินสาหรับบริการลูกค้า ซึ่ง เป็นปัจจัยเสี่ยงสูง ที่พึง ตระหนักถึง เนื่องจาก
ง่ายต่อการกระทาการทุจริต การกาหนดให้บุคคลคนเดียวกันทางานหลายหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชี
๒. ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน การประเมินความเสี่ยงของระบบ
การควบคุมภายในในหน่วยงาน ซึ่งจะบอกถึงจุดอ่อนจุดแข็งของหน่วยงานนั้นๆ จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถ
ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและนามาใช้ในการกาหนดแผนการตรวจสอบต่อไป
๓. คุณลักษณะของบุคลากรในหน่วยงาน หน่วยงานที่มีบุคลากรที่ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมาภิบาล
และความพอเพียง หน่วยงานนั้นจะเป็นหน่วยงานที่มีภูมิคุ้มกันเข้มแข็ง การเกิดทุจริตจะเกิดได้น้อย การวางแผน
การตรวจสอบจะไม่ยุ่งยาก แต่หากเป็นไปในทางกลับกัน การวางแผนการตรวจสอบจะต้องกาหนดในเชิงลึก
มากขึ้นเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงสูงกว่า
กำรจัดทำกระดำษทำกำรในกำรตรวจสอบ
๑. เขียนสั้นๆ ให้อ่านง่าย ย่อให้สั้นแต่ต้องให้คนอื่นอ่านแล้วเข้าใจได้ด้วย สามารถ
นาไปจัดเก็บได้โดยสะดวก
๒. ไม่ควรใช้คาย่อต่างๆ ถ้าใช้ต้องเป็นคาย่อที่คนทั่วไปรู้ความหมาย หรือมีการเขียนคาเต็ม
กากับไว้ด้วย และต้องไม่จดบันทึกในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องเรื่องที่ตรวจ
๓. การใช้สมุดจดบันทึก (Record Notes) แบบสมุดฉีก หรือสมุดแบบเติมกระดาษ
ได้นั้น ให้ความสะดวกในการเพิ่มเติมกระดาษ เมื่อต้องการจะเพิ่มเติมเนื้อหาข้อมูลที่ได้รับมาภายหลัง และง่าย
ต่อการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้เขียนเลขหน้าที่กระดาษทุกแผ่นตามวันที่ตามลาดับ
๔. การจดบันทึกให้ใช้ปากกาน้าหมึกแบบถาวรและใช้ดินสอสาหรับการร่างภาพคร่าวๆ ใน
สถานที่เกิดเหตุ

-๑๖กำรเขียนรำยงำน (Reports)
มีขั้นตอนพื้นฐานในการเขียนรายงานผล ดังนี้
๑. การรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งจาการสืบสวน การสัมภาษณ์ การตรวจสถานที่ นาข้อเท็จจริง
มาจัดเรียงให้เป็นระบบ
๒. รายงานผล
๒.๑ รายงานส่วนแรกให้บรรยายข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับแจ้ง ได้แก่ วัน เวลาที่ได้รับแจ้ง
และไปถึงสถานที่เกิดเหตุ ตลอดจนรูปแบบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องได้อย่างไร
๒.๒ รายงานส่วนที่สองให้บรรยายถึงสิ่งที่ได้ปฏิบัติหลังจากที่ได้รับข้อมูล โดยควรอธิบาย
ด้วยว่ามีข้อมูลอะไรที่ได้รับจากในสถานที่เกิดเหตุ เช่น คาบอกเล่าของพยาน และควรจะอธิบายด้วยว่าหลังจาก
มีข้อมูลในที่เกิดเหตุแล้ว ได้ทาอะไรต่อไปกับข้อมูลที่ได้รับมา
๒.๓ รายงานส่วนสุดท้าย ให้บรรยายว่าได้ดาเนินการในการสืบสวนเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
ได้ผลเป็นอย่างไร รวมทั้ง สรุปและให้ความเห็น
ประเภทของพยำนหลักฐำน
ปกติผู้ตรวจสอบจะมีพยานหลักฐานที่แตกต่างกันจากแหล่งต่างๆ ที่ตรวจพบ อย่างไรก็ตาม
ทีมงานที่ตรวจสอบจะต้องมีวิธีการที่จะคัดเลือกความเหมาะสมของพยานหลักฐานเหล่านั้นด้วย ซึ่งประเภทของ
พยานหรือหลักฐานที่สาคัญอาจแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ พยานหลักฐานที่เป็นเอกสาร พยานวัตถุและรายงาน
การเงินที่ตรวจสอบ/รับรองแล้ว หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ใช้พิสูจน์การทุจริตต้องเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เชื่อถือได้ หากจาเป็นต้องถ่ายภาพหลักฐานดังกล่าวไว้ด้วย
นอกจากนี้ กรณีทุจริตเกิดโดยอาศัยช่องทางระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีหลักฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย ซึ่งประกอบด้วยหลายส่วน เช่น
๑. การออกแบบ Hardware และเครือข่าย
๒. การดาเนินงานระบบ Software
๓. เครือข่ายการสื่อสารระบบ Software
๔. การติดต่อองค์กรภายนอกและการบริการ
๕. การบันทึกข้อมูลและการออกรายงาน
๖. การบันทึกเวลาผู้ใช้บริการ
๗. ระบบงานในคอมพิวเตอร์
๘. สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการตรวจสอบหลังจากมีเอกสาร หลักฐาน สงสัยว่ามีการทุจริต เป็นการตรวจสอบแบบสืบสวน
และวิเคราะห์หลักฐานทางการเงิน โดยผู้ตรวจสอบทุจริตควรมีความสามารถดาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. ประเมินจุดอ่อน-จุดแข็ง การควบคุมภายใน
๒. ประเมินสถานการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้น
๓. ระบุสถานการณ์ที่น่าสงสัย
๔. แยกความแตกต่างระหว่างบกพร่องกับเจตนาทุจริต
๕. ตามรอยความเคลื่อนไหวของเอกสารและเก็บรักษาอย่างระมัดระวัง

-๑๗๖. ทดสอบบรรยากาศองค์กรและแรงจูงใจในการทาผิด
๗. ระบุประเด็นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
๘. มีความรู้ทางเทคนิคการสอบสวน
๙. มีความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐาน
๑๐. ตีความเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเงิน
๑๑. นาเสนอที่ค้นพบอย่างเป็นระบบ
สัญญำณบ่งชี้ในกำรทุจริตที่เกี่ยวกับกำรเงินและบัญชี
๑. การจ่ายเงินซ้าซ้อน เช่น ส่งเอกสารตัวจริงมาเบิกเงิน แล้วยังส่งสาเนามาเป็นหลักฐานการ
เบิกเงินอีก (โดยการถ่ายเอกสารเหมือนฉบับจริง)
๒. แก้ไขตัวเลข ราคา และปริมาณในเอกสารใบสาคัญคู่จ่าย
๓. ทาสัญญาสั่งซื้อว่าจ้างอย่างหนึ่ง แต่ได้รับของอีกอย่างหนึ่ง หรือคุณภาพไม่เท่าเทียมกันกับ
ที่สั่งซื้อ
๔. พนักงานปลอมแปลงเอกสารใบแจ้งหนี้มาเบิกเงินซ้า/ปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน
๕. สั่งซื้อของอย่างหนึ่งแล้วเปลี่ยนสิ่งของมาเป็นของที่ตนเองอยากได้แทน แต่รายการยังคงเดิม
๖. ขโมยข้อมูลสารสนเทศไปให้กับบุคคลที่ ๓
๗. ซื้อสินค้า/สั่งของที่ไม่จาเป็น (ฟุ่มเฟือย) ซื้อของแพงเกินสมควร โดยไม่จาเป็น
๘. ส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินทั้งที่ยังไม่ได้ส่งสินค้า หรือองค์กรจ่ายเงินให้ทั้งที่ยังไม่ได้รับสินค้า
สัญญำณที่บ่งชี้ในกำรทุจริตกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ผู้ตรวจสอบภายในพึงให้ความสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
• ผู้ตรวจรับงานรับเงินสินบนจากผู้รับงานจ้าง เพื่อให้ตรวจรับงานให้
• เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญในสัญญา ทาให้ราคาสูงเกินสมควร
• การฮั้วประมูลราคา
• ในหนึ่งสัญญาประกอบด้วยหลายสัญญารายย่อย (Co-Mingling of Contracts)
• ผลประโยชน์ขัดกัน หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
• การตั้งผู้ขายที่ไม่มีตัวตน เพื่อให้มีขั้นตอนการเปรียบเทียบราคาจานวนรายของผู้ขาย
ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯกาหนด
• แบ่งส่วนการจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ในอานาจตน
• มีร่องรอยการแก้ไขเอกสารการเปรียบเทียบราคา

-๑๘เทคนิคกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินและบัญชี
วิธีที่ ๑ กำรสุ่มตรวจโดยไม่บอกล่วงหน้ำ
เป็นเทคนิคสาคัญอย่างหนึ่ง ที่ผู้ตรวจสอบนิยมใช้ ในการตรวจสอบทุจริตทางการเงิน ซึ่งทา
ให้ได้ข้อเท็จจริงตามปกติที่เป็นอยู่ โดยผู้รับตรวจไม่มีโอกาสกลบเกลื่อนเปลี่ยนแปลงได้ทันแต่วิธีนี้มีข้อจากัด
เฉพาะการตรวจทรัพย์สินเฉพาะเท่านั้น
วิธีที่ ๒ กำรเปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูลฝ่ำยอื่นที่มีหน้ำที่งำนสัมพันธ์กันในองค์กรเดียวกัน
การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี เป็นการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินที่เทียบเท่าว่ามีอยู่จริง ถูกต้องตรงตามที่ปรากฏในบัญชีหรือรายงานการเงินที่จัดทาเสนอผู้บริหารและ
เผยแพร่สู่สาธารณะ
ตัวอย่ำงกำรทุจริตด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี
๑) เจ้าหน้าที่รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ไม่บันทึกบัญชี ไม่นาเงินที่ได้รับแสดงไว้ในรายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน และไม่นาเงินส่งคลัง และเจ้าหน้าที่ได้นาเงินไปใช้ส่วนตัว
๒) เจ้าหน้าที่ทาเรื่องเบิกเงินโดยไม่มีสัญญาการยืมเงินและไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินประกอบการ
เดินทางไปราชการให้ตรวจสอบ แต่เจ้าหน้าที่บันทึกในทะเบียนจ่ายเงินรายการนี้ว่าได้รับเอกสารสรุปค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการไว้เรียบร้อยแล้ว
๓) การขอยืมเงินไปราชการ โดยประมาณการค่าใช้จ่ายเกินความจาเป็นและส่งชดใช้เงินยืม
ล่าช้าเกินกาหนดเป็นเวลานาน และฝ่ายการคลังฯ ไม่ได้ติดตามทวงถามและเรียกชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในใบยืม
๔) อนุมัติเงินยืมไปราชการให้แก่ผู้ยืมเงินซึ่งไม่ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการจริง
๕) เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ค. รับเงินค่าบารุงจากผู้มาขอใช้บริการและนาเงินส่งต่ากว่าที่รับจริง
โดยมีพฤติการณ์แก้ไขยอดเงินตามสาเนาใบเสร็จรับเงินให้ยอดเงินต่าลง และได้นาเงินตามสาเนาใบเสร็จรับเงิน
ที่แก้ไขดังกล่าวส่งเป็นเงินบารุงสถาบัน อีกทั้งมีกรณีไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า ทาให้เงินขาดบัญชีเป็น
จานวนมาก และทุจริตเงินไปใช้ส่วนตนซึ่งเป็นการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
กรณีนี้ผู้ตรวจสอบ ตรวจพบได้โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบกับข้อมูลกับฝ่ายอื่นที่มีหน้าที่งานสัมพันธ์
กับงานของหน่วยงาน ค และตรวจสอบกับอัตราค่าบารุงที่หน่วยงานกาหนด รวมทั้งร่องรอยการแก้ไขสาเนา
ใบเสร็จรับเงิน
๖) พนักงานของหน่วยงาน ข ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมวัตถุโบราณของประเทศ และมีหน้าที่ในการ
ออกใบอนุญาตนาเข้าโบราณวัตถุหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยมี นายเอฟ ๔ เป็นหัวหน้างานควบคุม
มีนายเอฟ ๗ เป็นผู้บังคับบัญชา นายเอฟ ๔ โดยสายงานนี้มีพนักงานอื่นๆ อีก ๑๐ คน ขั้นตอนการทางานของ
นายเอฟ ๔ มีดังนี้
๑. ผู้ขออนุญาตแจ้งความประสงค์ขอนา โบราณวัตถุออกนอกราชอาณาจักรกรอกแบบฟอร์ม
เอกสารแนบหลักฐานและภาพถ่าย พร้อมทั้งนาโบราณวัตถุเหล่านั้นมาให้นายเอฟ ๔ ทาการตรวจสอบ
๒. นายเอฟ ๔ ตรวจสอบเอกสาร และประสานกับหน่วยตรวจสอบวัตถุโบราณ เพื่อทาการ
ตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุ

-๑๙๓. นายเอฟ ๔ จะจัดทาบัญชีรายการโบราณวัตถุที่ขออนุญาตนาออกนอกราชอาณาจักร
และนาเสนอเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบวัตถุโบราณลงนามเพื่อเสนอความเห็นว่าสมควรอนุญาตหรือไม่ หากวัตถุ
ชิ้นใดได้รับการอนุญาต นายเอฟ ๔ จะดาเนินการประทับตรา
๕. นายเอฟ ๔ จะรวบรวมหลักฐานเอกสารนาเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามในใบอนุญาตฯ
เมื่อลงนามแล้ว เอกสารทั้งหมดจะส่งกลับมา โดย นายเอฟ ๔ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บเอกสารทั้งหมด
ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายเอฟ ๗ และจะถ่ายสาเนาอนุญาตส่งกรมศุลกากร
๕. เมื่อผู้ขออนุญาต มาขอรับใบอนุญาต ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามขนาดและจานวนของ
โดยเจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารที่มีเลขที่กากับให้ผู้ขออนุญาตฯ และประทับตราไว้กับวัตถุทุกชิ้นและออกใบเสร็จรับเงิน
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ พร้อมนาเงินค่าธรรมเนียมส่งงานการเงินทุกวัน
นายเอฟ ๔ อาศัยโอกาสที่ตนได้รับมอบหมายจากนายเอฟ ๗ ให้เป็นผู้รับผิดชอบงานออก
ใบอนุญาตฯ ดังกล่าวข้างต้นแทน กระทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายการโบราณวัตถุที่มีผู้ขออนุญาตส่งออก
นอกราชอาณาจักร ในสาเนาใบอนุญาตหรือนาโบราณวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ปลอมลายมือชื่อนายเอฟ ๗
ในฐานะผู้อนุมัติ ออกรายการในใบเสร็จรับเงินตัวจริงไม่ตรงกับสาเนาใบเสร็จ แล้วยักยอกเงินค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวไปใช้ส่วนตน
ข้อตรวจพบของผู้ตรวจสอบในกรณีนี้คือ
๑) มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้องในการส่งหรือนาโบราณวัตถุออกนอก
ราชอาณาจักร เช่น คาขอรับใบอนุญาต บัญชีรายการโบราณวัตถุ โดยลบจานวนชิ้นแล้วเขียนใหม่ (ลบเพื่อให้
เหลือจานวนชิ้นน้อยลง เช่น ผู้ขออนุญาตขอส่งจานวน ๒๐๑ ชิ้น ลบเลข ๑ ตัวหลังออกเหลือเพียงจานวน ๒๐ ชิ้น)
๒) การรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม โดยระบุขนาด จานวนชิ้น และจานวนเงิน
ตามจริงให้กับผู้ขออนุญาต แต่ในสาเนาใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับต้นฉบับ
๓) พนักงานฝ่ายบัญชีไม่จัดทาบัญชีให้เป็นปัจจุบัน จะบันทึกบัญชีตามหลักฐานที่แต่ละฝ่าย
ส่งมาให้เท่านั้นไม่มีการกระทบยอดหรือสอบยัน และไม่จัดทารายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ
กรณีนี้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรทุจริตได้แก่
• การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้แก่พนักงานไม่เหมาะสม
• ไม่มีระบบการควบคุม กากับงานที่ดี
• ขาดการติดตามผลอย่างสม่าเสมอ
• ขาดระบบการตรวจสอบ
กำรตรวจสอบกำรทุจริตที่เกี่ยวกับกฎและระเบียบ และสัญญำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
การตรวจสอบการทุจริตเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการตรวจสอบ
โดยเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติกับกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่กาหนดว่ามีพฤติการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการ
ที่ควรจะเป็นอย่างไรกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบจะเป็นการตรวจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง
สอดคล้อง กับที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ เพียงใด หรือการทานิติกรรมสัญญาใดๆ หน่วยงานหรือองค์กรสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดในสัญญานั้นๆ หรือไม่ ซึ่งเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบจะต้องศึกษากฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเอกสาร นอกจากการตรวจนับทรัพย์สินแล้ว หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจใช้

-๒๐เครื่องมือหรือเทคนิคการประเมินและบริหารความเสี่ยงเข้ามาช่วยด้วยตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบ
ควรให้ความสาคัญในการสอบทานสัญญาต่างๆ ในเรื่องดังต่อไปนี้
• จุดเสี่ยงต่างๆของสัญญา
• ข้อกาหนด เงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญา การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือวัสดุที่ต้องการ
• การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการดาเนินงาน รวมทั้งเทคนิคที่ใช้ในการดาเนินงาน
• ภูมิหลังของบริษัทผู้ขาย เทคนิคและขั้นตอนการ Bidding
• การอนุมัติของผู้มีอานาจ และกรณีมีผลประโยชน์ขัดกัน
• การรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของงาน
• บันทึกรายงานการประชุม
• การไม่เลือกซื้อ/จ้างรายที่เสนอราคาต่าสุด ซึ่งถูกต้องตามคุณลักษณะและเงื่อนไขที่ทาง
ราชการกาหนด
• การเบิกจ่ายเงินตามสัญญา และผลการตรวจรับงานสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร
• การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญา มีการดาเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่
• ราคาสินค้าที่เสนอเหมาะสมเพียงใด ถูกต้องหรือไม่ สามารถเทียบเคียงกับสินค้าอื่นที่
เหมือนกันหรือไม่
• สัญญามีความยืดหยุ่นหรือซับซ้อนเพียงใด
ตัวอย่ำงกำรทุจริต กรณีกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบของทำงรำชกำร
ตัวอย่ำงที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ องค์การ A จัดซื้อ วัสดุอุปโภคบริโภคอื่นๆ รวมเป็นเงิน
จานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการจัดซื้อถุงยังชีพโดยวิธีสอบราคา และจัดจ้างตัดเย็บเสื้อและทาผ้าห่มโดยวิธี
ตกลงราคา เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าแก่ประชาชนในท้องถิ่นการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวได้ดาเนินการ
โดยมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในแต่ละครั้งให้อยู่ในวงเงินที่ตนเองมีอานาจอนุมัติการ
จัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายกาหนด ทาให้วิธีการในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนไป อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการกาหนด
ตัวอย่ำงที่ ๒ หน่วยงาน ก. ดาเนินการจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะ วงเงินตามสัญญา ๑๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท
โดยแบ่งงานออกเป็น ๔ งวด ปรากฏว่า การตรวจงานงวดที่ ๓ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับ
และลงชื่อตรวจรับการจ้างระบุว่าผู้รับจ้างดาเนินการงานจ้างงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จทั้ง ที่ส่ง ปริมาณงานไม่
ครบถ้วนตามสัญญา และเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ ให้ผู้รับจ้างไป ในการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีในฐานะผู้ทาและผู้ตรวจฎีกาได้ทาบันทึกแย้งไว้แล้ว รวมทั้งคณะกรรมการควบคุมงานได้ทาบันทึกเสนอ
ผู้บริหารให้ระงับการเบิกจ่ายเงินเนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จตามงวดงานที่กาหนดไว้ แต่ผู้บริหารสูงสุดหน่วยงาน
ก. กลับ ลงชื่ออนุมัติให้เบิกเงินได้และลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คให้ สาหรับงานงวดที่ ๔ ไม่ได้มีการทางานจริง
เนื่องจากผู้รับจ้างทิ้งงาน จากการตรวจสอบสังเกตการณ์ของผู้ตรวจสอบ ได้ประเมินความเสียหายของผลงานที่
ผู้รับจ้างดาเนินการไม่ครบถ้วนตามสัญญาในงานงวดที่ ๓ และ ๔ เป็นเงินจานวนหกล้านบาทเศษจาก
พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระทาที่เอื้ อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นและจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่กาหนด

-๒๑ตัวอย่ำงที่ ๓ เทศบาล จ.จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่กาจัดขยะโดยวิธีพิเศษ นายกเทศมนตรี
ดังกล่าวได้สั่งการให้ดาเนินการจัดซื้อที่ดินและเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายโดยอ้างว่าผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินเป็นของเทศบาลฯ แล้ว ทั้งที่คณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน มีความเห็นว่าก่อนการจัดซื้อที่ดินควรดาเนินการใน
ขั้นตอนการศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการและผลกระทบต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม และขอรับความเห็นชอบ
จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
ตัวอย่ำงกำรทุจริต กรณีกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบของทำงรำชกำร
กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรับฟังประชาพิจารณ์ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่า
ที่ดินที่จะจัดซื้อเป็นที่ลาดชันมีพื้นที่ป่ายังอุดมสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลฯ ได้บันทึกความเห็นแย้งว่าการจัดซื้อที่ดิน
แปลงดังกล่าวไม่ได้ดาเนินการถูกต้องตามขั้นตอนของกฎระเบียบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไม่ไ ด้
ตรวจรับพัสดุและมีความเห็นแย้งว่าไม่สามารถตรวจรับที่ดินแปลงดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่สามารถยืนยันได้ว่า
จานวนพื้นที่จะตรงตามโฉนดที่ดินหรือไม่ อีกทั้ง การจัดซื้อที่ดินแปลงดัง กล่าวครั้ง นี้ยัง ไม่ไ ด้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจให้ดาเนินการได้ตามระเบียบ
จากการดาเนินการจัดซื้อที่ดินและการเบิกจ่ายเงินครั้งนี้ เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีการทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม
และไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้
กำรตรวจสอบกำรทุจริตที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานโดยขาดความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมเพียงพอ
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญและก่อให้เกิดการทุจริตโดยใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการ
กระทาของผู้มีความรู้ จะทาให้การค้นพบข้อผิดพลาดได้ยากนอกจากนี้ปัญหาการลักลอบเข้าระบบ และทา
ความเสียหายให้กับระบบ รวมทั้งทาให้สามารถนาเงินออกจากระบบได้ไปสู่การเบิกจ่าย อันทาให้หน่วยงาน
ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบจาเป็นต้องเรียนรู้วิธีการทุจริตระบบสารสนเทศที่เคยเกิดขึ้ น เพื่อจะได้หา
วิธีการป้องกัน บางประการไว้
อย่างไรก็ตาม ผู้ทุจริตย่อมหาช่องทางทุจริตใหม่ๆ ได้เร็วกว่าวิธีการตรวจพบการทุจริต ดังนั้น
สิ่ง ที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องควรดาเนินการ คือ หาวิธีการป้องกัน ลดโอกาสการเกิดการทุจริต การใช้
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการทาการทุจริต มีหลายวิธีเช่น
การใช้ การเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลง การสาเนาคัดลอก และการทาลายโปรแกรมหรือข้อมูล
โดยมิชอบ
การลักหรือยักยอกเงินโดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือการลักใช้เวลาในระบบ
คอมพิวเตอร์
การลักหรือทาลายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การใช้หรือมอบหมายให้ใช้ทรัพยากรอย่างหนึ่งอย่างใดทางคอมพิวเตอร์เพื่อกระทาอาชญากรรม
การจงใจกระทาอย่างผิดกฎหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือทรัพย์สินใดๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์

-๒๒ตัวอย่ำงกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในระบบสำรสนเทศ
• การขโมยฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ รวมทั้งการจารกรรมและการทาให้ข้อมูลสาคัญของธุรกิจรั่วไหล
• การพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมโดยไม่ชอบ ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือไม่มีวิธีการควบคุมที่ดี
• การนาเข้าข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือเป็นรายการที่ไม่ได้รับอนุมัติทั้งการกระทาโดย
ไม่เจตนา และเจตนา
• การใช้หรือแก้ไขแฟ้มข้อมูลโดยไม่ชอบ เช่น การทาลายแฟ้มข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การนาข้อมูลไปเผยแพร่
• การขาดการดูแลรวมทั้งการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ไปในงานที่ไม่ได้รับอนุญาต
• ภัยธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ น้าท่วม และเหตุการณ์ที่ทาให้ระบบงานเสียหาย
หยุดชะงัก
เทคนิควิธีกำรทุจริตด้ำนคอมพิวเตอร์
ในที่นี้จะกล่าวถึงเทคนิควิธีการทุจริตบางวิธีที่สาคัญที่มักพบเห็น ซึ่งกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นอาจใช้
เทคนิควิธีการทุจริตหนึ่งวิธีหรือหลายวิธีรวมกัน
วิธีที่ ๑ กำรเปลี่ยนแปลง/ปลอมปนข้อมูล
วิธีนี้เป็นวิธีการทุจริตที่ง่ายและพบมากที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิมก่อนนาเข้าหรือ
ระหว่างนาเข้าในคอมพิวเตอร์ เช่น กระบวนการสร้าง บันทึก การรับ - ส่ง การใส่รหัสการทดสอบ การตรวจสอบ
การเปลี่ยนและการแปลงข้อมูลก่อนนาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น การปลอมเอกสาร การเปลี่ยน
เทป การ์ด แผ่นบันทึกข้อมูล ด้วยการปลอมปน หรือการทาลายหลักฐานเก่า สร้างหลักฐานใหม่แทนที่ หรือ
การล่วงละเมิดแหล่งข้อมูลนาเข้า หรือการหลีกเลี่ยงวิธีการควบคุมด้วยมือที่ใช้ในการนา เข้าข้อมูล การค้นพบ
ทุจริตโดยวิธีการปลอมปน (Data diddling) ส่วนใหญ่จะพบว่าข้อมูลนาเข้าไม่มีหลักฐานที่ควรจะเป็น หรือหลักฐาน
ไม่เหมือนกับที่ได้จากแหล่งข้อมูลต้นกาเนิด (Source Document) โดยตรง
ตัวอย่ำงกำรทุจริตกรณีกำรปลอมปนข้อมูล
เสมียนจับเวลาจดบันทึกเวลาของลูกจ้าง ๓๐๐ คน ในแผนกบริษัททาทางรถไฟแห่งหนึ่ง
ในต่างประเทศ พบจุดอ่อนการควบคุมข้อมูลนาเข้าทั้งหมดว่าเป็นการควบคุมด้วยมือ แต่ไม่มีการแบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ดี และเสมียนผู้นี้ได้รับมอบหมายให้บันทึกข้อมูลดังกล่าว เขาจึงเพิ่มจานวนชั่วโมง
ล่วงเวลาโดยใช้ชื่อพนักงานคนอื่น แต่สั่งจ่ายในบัญชีของตน
พฤติกรรมรายนี้ ตรวจพบโดยมีผู้ตรวจสอบได้สังเกตเห็นรายได้ประจาปี ที่สูงผิดปกติ ดังกล่าว
จึงทดสอบรายการบันทึกและจ่ายค่าล่วงเวลาจากแฟ้มการบันทึกเวลาในคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมา รวมทั้งการ
ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาของเสมียนผู้นี้เพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ในที่สุดเสมียนคนดังกล่าว
ยอมรับสารภาพในการกระทาทุจริต
กรณีดังกล่าวทาให้บริษัทต้องมีการแก้ไขโปรแกรมในการบันทึก เช่น ตรวจสอบรหัสพนักงาน
ให้ตรงกับรหัสพนักงานจริง การตรวจสอบจานวนชั่วโมงการทางาน โดยมีการยืนยันระหว่างผู้ควบคุมจานวน
ชั่วโมงกับผู้ควบคุมข้อมูลในการบันทึกเข้าระบบ เพื่อลดการทุจริตลง

-๒๓วิธีกำรค้นหำข้อทุจริตและหลักฐำนกำรทุจริตแบบกำรปลอมปนข้อมูลได้ ดังนี้
 การเปรียบเทียบข้อมูลดิบ
 ความถูกต้องของเอกสาร
 วิเคราะห์ประสิทธิผลการควบคุมด้วยมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
 สอบทานความผิดปกติของข้อมูลนาเข้า
 วิเคราะห์รายงาน และผลลัพธ์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์ รวมทั้งรายงานสิ่งผิดปกติ หรือ
ข้อยกเว้นต่างๆ
ข้อสังเกตของหลักฐำนกำรทุจริตในกรณีนี้คือ
 เอกสารต้นฉบับไม่เรียบร้อย ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ได้รับอนุมัติและการทาให้หลักฐาน
ที่ซับซ้อน ยากต่อการตรวจสอบ
 การตรวจนับของจริงแล้วไม่ตรงกับที่ระบุในเอกสาร
วิธีที่ ๒ กำรซ่อนคำสั่งโปรมแกรมระบบงำน
การซ่อนหรือแทรกคาสั่งที่ไม่ถูกต้องลงในโปรแกรมระบบงานจริง วิธีการนี้จะเกิดขึ้นกับระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มีการควบคุมระมัดระวังอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในขั้นตอนการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง
ระบบงาน ผู้ที่จะกระทาความผิดนี้ได้จะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านโปรแกรมสามารถซ่อนคาสั่งบางคาสั่ง
โดยยากที่จะตรวจพบ และแม้ค้นพบความผิดแล้วมักจะไม่สามารถค้นหาผู้กระทาผิดได้
วิธีนี้ ส่วนมากจะพบโดยการเปรียบเทียบรหัสโปรแกรมต้นฉบับกับโปรแกรมปฏิบัติงานอย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติแล้ว ยากที่จะค้นพบ เพราะโปรแกรมมักประกอบด้วยคาสั่งหลายล้านคาสั่ง นอกจากผู้ตรวจสอบรู้
จุดประสงค์ของผู้กระทาผิด และค้นหาคาสั่ง ในบริเวณที่สงสัยอย่างถี่ถ้วนเป็นกรณีพิเศษ ด้วยเหตุนี้ความสาเร็จ
ในการค้นพบจึงต่ามาก
การป้องกันทุจริตกรณีนี้ จึงต้องป้องกันโดยมีการควบคุมในขั้นตอนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ระบบงานอย่างเคร่งครัด เช่นการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างโปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ
ผู้บันทึกและเข้าถึงข้อมูล ฯลฯ
ในการทดสอบโปรแกรม (Test Run) จะต้องแน่ใจว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ทดสอบหรืออยู่ระหว่าง
การพัฒนาการแก้ไข (Test Run) ต้องแยกต่างหากจากโปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง (Production Run)
โปรแกรมเมอร์ควรพัฒนาหรือแก้ไขในโปรแกรมที่ใช้แก้ไขเท่านั้น เมื่อแก้ไขเสร็จและนามาใช้จริงแล้วต้องส่งมอบ
ให้กิจการโดยมีพนักงานเป็นผู้ดูแล ไม่ควรอนุญาตให้โปรแกรมเมอร์แก้ไขโปรแกรมระหว่างปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การเก็บแฟ้มข้อมูลต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและทาการสารองข้อมูลไว้เสมอ การค้นหาข้อทุจริตและหลักฐาน
การทุจริตแบบซ่อนคาสั่ง โดยการวิเคราะห์รหัสโปรแกรมหรือการตรวจสอบโปรแกรมที่สงสัยและติดตามรายการ
ผิดปกติน่าสงสัย
หลักฐำนที่ตรวจพบในกรณีนี้ได้แก่
• พบรหัสคาสั่งที่ผิดปกติ
• พบผลลัพธ์ที่ผิดปกติ/ไม่น่าจะเป็น

-๒๔วิธีที่ ๓ กำรปัดเศษ
เทคนิคนี้มักรู้จักในชื่อของวิธีการปัดเศษทศนิยมจานวนน้อยๆ โดยไม่ผิดสังเกต ตัวอย่างเช่น
ในระบบเงินฝากธนาคารซึ่งมีข้อมูลเงินฝากจานวนมาก และการคานวณมักจะได้ตัวเลขที่มีทศนิยมแบบไม่รู้จบ
แต่ในสมุดบัญชีจะต้องแสดงจานวนตัวเลขที่เป็นทศนิยม ๒ ตาแหน่งเท่านั้น การทุจริตนี้มักกระทาโดยโปรแกรมเมอร์
ที่เกี่ยวกับระบบการเงิน เขียนคาสั่งให้สะสมตัวเลขที่อยู่หลัง ทศนิยมแล้วโอนเข้าไปยังบัญชี และให้โอนไปยัง
บัญชีพิเศษ ซึ่งตนสามารถถอนมาใช้ในภายหลังได้ นอกจากนี้โปรแกรมเมอร์มักจะเปิดบัญชีปลอมขึ้นมาโดย
ใช้ชื่อสมมุติและจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อย ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบที่อาจพบข้อผิดพลาดได้ จากประสบการณ์
ของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีพบว่า วิธีการปัดเศษ เป็นวิธีทุจริตที่รู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้วก่อนที่จะมีการนา
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เสียอีก
วิธีกำรตรวจสอบข้อทุจริต
๑. ตรวจสอบโปรแกรมคานวณดอกเบี้ย
๒. ตรวจสอบโครงสร้างของโปรแกรมที่มีคาสั่งโอนพิเศษ
๓. การวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียด
๔. การเปรียบเทียบโปรแกรมที่สงสัย
๕. การตรวจสอบรายการการเงิน
๖. การติดตามรายการผิดปกติน่าสงสัย
หลักฐำนที่พบในกำรทุจริตกรณีนี้ได้แก่
 การสูญหายจานวนมากของเงินในบัญชีดอกเบี้ย
 ข้อมูลทางการบัญชีที่สร้างขึ้นโดยไม่มีใครรับรอง
 ข้อสงสัยในการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินที่ไม่สม่าเสมอ
วิธีที่ ๔ กำรสร้ำงรหัสลับ
เทคนิคในการสร้างรหัสนาเข้าข้อมูลที่ลัดขั้นตอนปกติ โดยปกติในการพัฒนาระบบงานขนาดใหญ่
โปรแกรมเมอร์มักสร้างรหัสดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการแก้ไขโปรแกรม ซึ่งเมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว โปรแกรมเมอร์
จะต้องลบรหัสดังกล่าวออกจากโปรแกรม แต่โปรแกรมเมอร์บางรายอาจจะหลงลืมหรือตั้งใจไม่ลบรหัสนาเข้า
ดังกล่าว และใช้เป็นช่องทางทุจริตในการนาเข้าข้อมูลผิดปกติในภายหลัง
ตัวอย่าง การทุจริตทางคอมพิวเตอร์โดยใช้รหัสลับ
โปรแกรมเมอร์ได้สมรู้ร่วมคิดกับผู้ใช้บริการไทม์แชริ่ง (Tim - Sharing) ของคอมพิวเตอร์
โดยใช้รหัสนาเข้าพิเศษที่ตนสร้างขึ้น โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ อีกตัวอย่างหนึ่งที่ได้พบ คือ โปรแกรมเมอร์
ในเมือง DD ได้ดักรหัสนาเข้าของประธานบริษัทฯ แห่งหนึ่ง เพื่อได้คัดลอกข้อมูลความลับทางการค้า รวมทั้ง
การใช้บริการคอมพิวเตอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

-๒๕วิธีที่ ๕ กำรดักเข้ำระบบและไวรัสต่ำงๆ
ปัจจุบันมีวิธีการกระทาความผิดโดยคอมพิวเตอร์อีกนานัปการ เช่น การดักเข้าระบบการจารกรรม
ข้อมูล การส่งอีเมล์ขนาดใหญ่จานวนมากเพื่อทาลายระบบ ที่เรียกว่า เมล์บอมบ์(mail bomb) โดยกลุ่มคนที่มี
ความสามารถเข้าระบบ เรียกว่าแฮกเกอร์ (Hacker) สามารถเจาะระบบเพื่อหาจุดอ่อนและหาทางแก้ไข ผู้เจาะ
เข้าระบบโดยวัตถุประสงค์ร้าย เพื่อจารกรรมข้อมูลหรือทาลายข้อมูล ซึ่งเรียกว่าแครกเกอร์ (Cracker) และ
เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย
วิธีการป้องกันนอกจากการป้องกันความปลอดภัยตามมาตรฐาน เช่น การใช้รหัสพิเศษ
สาหรับข้อมูลพิเศษ การเข้มงวดกับการควบคุมการเข้า-ออกระบบ (Sing-on Sing-off System) การไม่เปิดโมเด็ม
ทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน การใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ติดตามวิธีการป้องกันไวรัสชนิดใหม่ที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ
ตัวอย่ำงที่ ๑ กำรทุจริตเกี่ยวกับลูกหนี้โดยใช้คอมพิวเตอร์
กรณีการทุจริตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ New york Government โดยในคดีนี้ เป็นการ
ที่เจ้าหน้าที่เก็บภาษีของ New York City รับสินบนจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จานวนประมาณ ๒๐๐ คน
เพื่อลดจานวนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดินที่แต่ละคนเป็นหนี้อยู่ สาหรับความเสียหายของภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ที่ถูกโกงไปทั้งหมดเป็นจานวน ๒๐ ล้านเหรียญสหรัฐโดยในจานวนนี้เป็นจานวนเงินภาษี ๑๓ ล้านเหรียญและ
ดอกเบี้ยของภาษีดังกล่าวอีก ๗ ล้านเหรียญ จานวนเงินภาษีที่ผู้ให้สินบนแต่ละคนได้รับการแก้ยอดให้ลดลงมี
ตั้งแต่เพียง ๑๐% ของภาษีจนถึงที่ลดเต็มจานวนภาษีที่ค้างอยู่ ซึ่งบางรายเป็นจานวนเงินถึง ๕๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ
ในการทุจริตนี้เจ้าหน้าที่ผู้ทุจริตได้ทาการ hack ระบบ แล้วอาศัยจุดอ่อนของโปรแกรมแก้ไขข้อมูลใน Database
โดยนาเช็คค่าภาษีที่ได้รับจากผู้เสียภาษีที่มีจานวนสูงอย่างเช่น Donald Trump ไปบันทึกเป็นการรับชาระภาษี
ของผู้ให้สินบนหลาย ๆ คน และทาการแก้ไข record ของเจ้าของเช็คที่แท้จริงให้แสดงการรับภาษีให้ถูกต้อง
เพื่อจะได้ไม่มีการทวงหนี้ไปยังผู้ที่เสียภาษีแล้วและเป็นการป้องกันไม่ให้การทุจริตถูกเปิดเผย การทุจริตนี้
ดาเนินอยู่เป็นเวลาเกือบ ๔ ปี
ตัวอย่ำงที่ ๒ ทุจริตด้ำนข้อมูล
สานักงานมีชื่อแห่งสหรัฐอเมริกาประจาเขตเหนื อของรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ประกาศว่าอดีต
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทผู้จาหน่ายอะไหล่รถยนต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองดัลลัสได้ไปขึ้นศาลในคดีที่เขาและบุคคลอื่น
ในบริษัทอีก ๒ คน ซึ่งได้แก่ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี และที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ได้เจาะเข้าไปยังฐานข้อมูล
ในคอมพิวเตอร์ของบริษัทคู่แข่งเพื่อผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ และการขโมยเอารหัสผ่านคอมพิวเตอร์ของ
บริษัทคู่แข่งมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
บุคคลทั้ง ๓ ได้แก่ นายโรกานี่ นายฮาโรนลด์ นายเจฟฟรี่ย์ เกลซ ถูกฟ้องร้องในข้อหาสมคบคิดกัน
กระทาการโดยผิดกฎหมาย โดยที่นายโรกานี่อดีตประธาน และผู้บริหารสูงสุดนายฮาโรนลด์ หัวหน้าฝ่าย
เทคโนโลยี นายเกลซ อดีตที่ปรึกษาทางคอมพิวเตอร์ของบริษัทดัลลัส ยูโรเปี้ยน พาร์ทส ดิสตริบิวเตอร์ จากัด
ซึ่งเป็นบริษัทผู้ค้าส่งชิ้นส่วนประกอบรถยนต์โดยเป็นตัวแทนในรัฐเท็กซัสของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ บริษัท ดัลลัส
ยูโรเปี้ยน นั้นเป็นบริษัทคู่แข่งกับบริษัท เอส เอส เอฟ ออโต้ อิมพอร์ต ซึ่งอยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโก และเป็น
บริษัทค้าส่งและจาหน่ายอะไหล่สาหรับรถยนต์เช่นเดียวกัน

-๒๖ในปี ค.ศ.๒๐๐๐ ทางบริษัท เอส เอส เอฟ ได้สร้างเว็บไซด์ซึ่ง มีการกาหนดให้เฉพาะ
ผู้ใ ช้ซึ่งได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าดูฐานข้อมูลที่เชื่อมกับเว็บไซด์นี้ได้ ในเว๊บไซต์นี้ มีแคตตาล็อค
สินค้า ซึ่งมีข้อมูลของสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนประกอบรถยนต์มากกว่า ๒๐,๐๐๐ รายการ โดยมีทั้งรายละเอียด
คาอธิบาย และภาพ ซึ่งทางบริษัท เอส เอส เอฟ เป็นผู้สร้างข้อมูลเหล่านั้นขึ้นเองระบบฐานข้อมูลของทาง
บริษัทจะให้ลูกค้ากรอกเลขหมายของชิ้นส่วนประกอบรถยนต์เพื่อหาข้อมูลด้านต้น ทุน สถานะของสินค้า
ในสต๊อก ชื่อผู้ผลิต ราคา และการใช้งาน แล้วค่อยสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทางบริษัทจากัดการเข้าถึง
ฐานข้อมูลโดยอาศัย ชื่อผู้ใช้ (usernames) และรหัสผ่าน (Passwords)
นับตั้งแต่ปี ๒๐๐๑ เป็นต้นมา จาเลยทั้งหมดได้สมคบคิดกันเพื่อที่จะเข้าถึงฐานข้อมูลของ
บริษัท เอส เอส เอฟ โดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยการใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านจากลูกค้าของบริษัท เอส เอส
กำรทุจริตเชิงนโยบำย
การทุจริตเชิงนโยบาย มักเป็นการกระทาในระดับผู้บริหารระดับสูง ที่สามารถอาศัยอานาจ
หน้าที่ที่ตนมีอยู่ในการบริหารราชการ กระทาการให้เกิดการเอื้อประโยชน์โดยมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผู้อื่น ดังตัวอย่างการตรวจสอบของ ป.ป.ช. เช่นโครงการบ่อบาบัดน้าเสียคลองด่าน การตราพระราชกาหนด
เพื่อแปลงค่าสัมปทานกิจการโทรคมนาคมเป็นภาษีกรมสรรพสามิต เป็นต้น
การทุจริตเชิงนโยบายดังกล่าวจะสาเร็จได้ส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง ๓ ฝ่าย
คือ ฝ่ายกลุ่มทุน ข้าราชการ และนักการเมืองสาหรับแนวทางแก้ไขป้องกัน ควรดาเนินการดังนี้
• พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นมาตรฐานสากล
• การบังคับใช้กฎหมาย ต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง
• ขจัดการ ครอบงาจากผู้มีอิทธิพล
• กาหนดมาตรการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

-๒๗บทที่ ๔
กลไกกำรป้องกันกำรทุจริตภำครัฐ
ดังที่กล่าวแล้วการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่ง ที่สั่ง สมกันมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการทุจริต
ในภาครัฐหรือเอกชน นับวันจะมีเทคนิคหรือกลไกที่ซับซ้อนมากขึ้น จึง เป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่าย
จะต้องพยายามสร้างกลไกขึ้นเพื่อหาวิธีช่วยลดหรือป้องกันการทุจรติให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่ง นอกจากจะใช้
มาตรการด้านกฎหมายในการปราบปรามและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้ว ต้องนากลไกทางการบริหาร
มาช่วยในการบริหารงานด้วย โดยทั้งนี้ใคร่ขอเสนอกลไกที่มีอยู่แล้วในภาคราชการแต่ยังมิได้นาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจังมาเป็นเครื่องมือช่วยในการป้องกันการทุจริต ดังนี้
๑. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
๒. ระบบการควบคุมภายใน( Internal Control)
๓. การตรวจสอบภายใน ( Internal Audit)
๔. การติดตามประเมินผล
๕. การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
๖. การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในองค์กร
๗. แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action)
ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์
เป็นระบบการจัดการงบประมาณที่เริ่มจากการระบุพันธกิจขององค์กร เป้าหมายและวัตถุประสงค์
และมีการประเมินผลสาเร็จอย่างสม่าเสมอโดยการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้เพื่อให้ได้ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันกับเป้าหมายวัตถุประสงค์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เป็นระบบที่มีการบริหารจัดการทรัพยากร
การเงิน และการพัสดุสะท้อนให้เห็นผลสาเร็จของงานหรือพันธกิจต่าง ๆ ขององค์กรหรือของรัฐภายใต้ระบบ
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และทาให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง และพึ่งตนเองได้ โดยสิ่งสาคัญในการจัดทางบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน
คือ การวัดผลการดาเนินงาน โดยกาหนดหน่วยนับในการตรวจวัด และประเมินผลการดาเนินงาน ซึ่งการวัดผล
การดาเนินงานแบบนี้ สามารถนาไปใช้ในการวัดประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยหลักการสาคัญของ
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑. การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result - Based Management : RBM) ให้ความสาคัญ
ผลงานมากกว่าทรัพยากรที่ใช้ไป
๒. ผู้บริหารมีอิสระมากขึ้นในการบริหารการเงินควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อผลสาเร็จ
ของงานตามข้อตกลงการทางาน
๓. รัฐหรือประชาชนได้รับผลประโยชน์จากความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ

-๒๘โครงสร้ำงงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์
วัตถุประสงค์เชิงนโยบาย
ของรัฐบาล

ผลผลิตที่คาดหวัง

พันธกิจหน่วยปฏิบัติ
ความต้องการ
ของประชาชน

ผลลัพธ์

แผนงาน
งาน/โครงการ

ผลผลิต

ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อสังคมและชุมชน
การวัดคุณภาพ : ปริมาณ ราคา
คุณภาพ ระยะเวลา ฯลฯ

ประสิทธิภาพ : ต้นทุนการผลิต
ทรัพยากรที่ใช้ไป
แนวคิดของระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์
๑. รัฐบาลสามารถใช้วิธีการและกระบวนการงบประมาณให้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร
ให้เกิดผลสาเร็จตามนโยบายและให้เห็นผลที่ประชาชนได้รับจากรัฐบาล
๒. มุ่งเน้นให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคานึงถึงความโปร่งใส
๓. สร้างความคล่องตัวในการจัดทาและบริหารงบประมาณให้กับผู้ปฏิบัติ (Devolution)
ในขณะเดียวกันหน่วยปฏิบัติจะต้องแสดงถึงความรับผิดชอบ (Accountability) จากการนางบประมาณไปใช้
ให้เ กิด ผลตามยุ ทธศาสตร์ และสอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชนโดยผ่ านระบบตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานและผลทางการเงินที่รวดเร็ว ทันสมัย
กระบวนกำรงบประมำณในระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๓ ภาค คือ
๑. ภาคการจัดทางบประมาณ
๒. ภาคการบริหารงบประมาณ
๓. ภาคการติดตามประเมินผล
เพื่อเป็นการประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่หน่วยงานภาครัฐจะนางบประมาณ
ไปใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิผล

-๒๙การจัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เป็นแนวทางที่ครบวงจรตั้งแต่การวางแผน
การจัดสรรงบประมาณ การจัดการที่เน้นผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นโดยที่ผลผลิต
คือ สิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้จากการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในขณะที่ผลลัพธ์
หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตและผลกระทบ(ทั้งเชิงบวกและ/หรือเชิงลบ) ที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ กระบวนการจัดทางบประมาณ ยังสามารถเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการทางการเงินได้ด้วย ดังภาพ
แสดงข้างล่างนี้
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกระบวนกำรงบประมำณ กับมำตรฐำนกำรจัดกำรทำงกำรเงิน
การวางแผนงบประมาณ
การจัดทา
งบประมาณ

การคานวณต้นทุนการผลิต

การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหาร
งบประมาณ

การบริหารงานการเงินและควบคุมงบประมาณ

การบริหารทรัพย์สิน

การวางแผนงบประมาณ
การติดตาม
การคานวณต้นทุนการผลิต

โดยสรุปจะเห็นว่าหากทุกหน่วยงานนาระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากจะสามารถวัดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยกลไก
ของระบบเองจะเป็นตัวสอบยันความโปร่งใสและวินัยในการใช้จ่ายเงิน อันเป็นการช่วยป้องกันการทุจริตได้
ในทางหนึ่ง

-๓๐ระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control System)
การควบคุมเป็นเครื่องมือซึ่งองค์กรกาหนดขึ้นเพื่อให้ความมั่นใจว่า กิจกรรมในการดาเนินการ
ของหน่วยงานจะประสบความสาเร็จและได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การควบคุมภายในเป็นกระบวนการ
การตรวจสอบกิจกรรมในการดาเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ระบบของ COSO ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก
ของการควบคุม ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการตรวจสอบ (Control Environment) การประเมิน
ความเสี่ ย ง (Risk Assessment) กิ จกรรมการควบคุม (Control Activities)สารสนเทศและการสื่ อสาร
(Information and Communication) และการติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม
หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ซึ่ง ร่วมกันส่ง ผลให้บุคลากรขององค์กรหันมาให้ความสาคัญ กับการ
ควบคุมภายในมากขึ้น สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นรากฐานที่มีผลต่อองค์ประกอบอื่นๆ ของการควบคุมภายใน
ทาให้เกิดนโยบาย ระเบียบ วินัย ที่บุคลากรในองค์กรต้องยอมรับและปฏิบัติตาม
กำรประเมินควำมเสี่ยง
การปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งความเสี่ยง
เหล่านั้นอาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอก จึงมีความจาเป็นที่องค์กรจะต้องดาเนินการประเมินความเสี่ยง
และจัดการหรือหาวิธีควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือระดับที่องค์กรรับได้
การประเมินความเสี่ยงเป็นการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่จะทาให้องค์กร
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ องค์กรจึงต้องไปกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ
กิจกรรมกำรควบคุม
ได้แก่ นโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกาหนดขึ้นใช้ในองค์กรเพื่อให้การดาเนินงาน
ต่างๆ ขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการควบคุมต้องมีอยู่ในทุกระดับงาน
ในองค์กร เช่น การกาหนดอานาจในการอนุมัติ การมอบอานาจการสอบทานผลการดาเนินงาน ฯลฯ
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สารสนเทศมีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรทุกระดับองค์กรต้องระบุ
สารสนเทศที่จาเป็นต้องใช้และสื่อสารในรูปแบบที่เหมาะสม ในช่วงเวลาที่ทันกาลเพื่อให้บุคลากรต่างๆ สามารถ
ปฏิบัติงานสาเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ระบบสารสนเทศนอกจากจะเกี่ยวข้องกับที่เกิดภายในองค์กรแล้ว ยังมี
ข้อมูลภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กรด้วย นอกจากนี้การมีระบบการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งควรเป็นการสื่อสารสองทางจะทาให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ชัดเจน ทาให้เกิดการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์
ดังนั้น การมีระบบควบคุมภายในที่ดีจึงเป็นกลไกที่สาคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานระบบ
ควบคุมเป็นเครื่องมือสาคัญในการกาหนดแผนและดาเนินการตามแผนและประเมินผล

-๓๑รูปแบบกำรควบคุม การควบคุมอาจกาหนดให้มีขึ้นในรูปแบบแตกต่างกันได้แก่
๑. การป้องกัน (Preventive) เป็นการควบคุมล่วงหน้า (ก่อนที่จะเกิดความเสี่ยง)
๒. การตรวจสอบเส้นทาง (Detective) เป็นการติดตามความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น
แม้จะป้องกันไว้แล้วก็ตาม
๓. การกากับ (Directive) เป็นการกาหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นการเฉพาะเพื่อให้ติดตาม
ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และป้องกันความเสี่ยง
กำรติดตำมประเมินผล เป็นกระบวนการหนึ่งของระบบควบคุมภายในที่สาคัญ เป็นการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานในช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งอาจติดตามประเมินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดโครงการหรือกระทาเป็นครั้งคราว
โดยเป็นการดูแลกากับงานของผู้บริหาร/ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
การเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
จะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในองค์กรได้ดีขึ้น ดังนั้น การมีระบบควบคุมภายในที่ดี
จึงเป็นกลไกที่สาคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน ระบบควบคุมเป็นเครื่องมือสาคัญในการกาหนดแผนและ
ดาเนินการตามแผนประเมินผลและยังเป็นเครื่องมือในการช่วยลดการทุจริตได้ด้วย
กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)
การตรวจสอบภายในเป็นกลไกลหนึ่ง ที่สาคัญ ของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์
และความโปร่งใสของการดาเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายใน
เป็นการให้บริการด้านข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานเพื่อเสริมสร้าง
ความโปร่งใส การบริหารจัดการที่ดีในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการ
เสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้ง การเป็นผู้ให้คาปรึกษาฝ่ายบริหารในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและดูแลการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า
ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความสาเร็จดังกล่าว ดังนี้
๑. เสริมสร้างกระบวนการกา กับที่ดี(Good Governance)และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
(Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทาให้
เกิดการดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
๒. ส่งเสริมการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) ทาให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานการปฏิบัติในองค์กร และเป็นพื้นฐานของหลักความโปร่งใส
(Transparency) และความสามารถตรวจสอบได้ (Audibility)
๓. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากผล
การตรวจสอบภายในทาให้ผู้บริหารได้ข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อลดกระบวนการ
ที่ซ้าซ้อน ลดค่าใช้จ่าย ฯลฯ
๔. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอานาจ ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กร
เป็นไปอย่างเหมาะสม ตามลาดับความสาคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

-๓๒๕. เป็นเครื่องมือส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร
ลดโอกาสความร้ายแรง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสความสาเร็จของงาน
ในปัจจุบันงานตรวจสอบภายในมีบทบาทสาคัญในการบริหารงานขององค์กรมากขึ้น ในการ
สร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลในผลการดาเนินงานขององค์กร แต่อย่างไรก็ตามงานตรวจสอบภายใน
จะประสบผลส าเร็จเพีย งใดขึ้น กับ การสนั บสนุนจากฝ่า ยบริ หารและหน่ว ยรับ ตรวจทุกฝ่ ายรวมทั้ง ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายในเป็นสาคัญ
ระบบกำรติดตำมประเมินผล
กำรติดตำมประเมินผล เป็นกลไกที่ใช้ประเมินผลในภาพรวมทาให้ทุกฝ่ายได้ทราบถึงคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานในองค์กร ว่าได้มีการปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามแผนและกฎระเบียบ
ที่ วางไว้หรือไม่ ไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ และมีข้อบกพร่องจุดใดและได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้ว
หรือไม่ ประการใด จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณภาพและคุณค่าของงานว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
เพียงใดซึ่งรวมตลอดถึงความโปร่งใส ในการดาเนินงานด้วย ทาให้ผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมในการดาเนินงาน
ขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการกระทาอย่างต่อเนื่องและเป็นการวัดผล
ไม่เฉพาะด้านการเงินเท่านั้นแต่รวมถึงกระบวนการบริหารงานด้านอื่นๆด้วย ทั้งนี้ การกาหนดวิธีติดตามประเมินผล
ควรกาหนดวิธีที่เหมาะสมโดยคานึงถึงระบบที่ถูกต้อง (Accuracy) น่าเชื่อถือได้ ความรวดเร็วทันเวลา ประหยัด
และคุ้มค่า เป็นต้น มิใช่วิธีการตาน้าพริกละลายแม่น้าหรือขี่ช้างจับตั๊กแตน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปอย่างเหมาะสม ประหยัดและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งระยะเวลาที่ใช้ไปเพื่อการนี้เหมาะสมสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานในการติดตามประเมินผลอาจใช้บุคคลภายนอกดาเนินการหรือบุคลากรภายในองค์กร เช่น
ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายแผนและประเมินผลงานฯ ให้ดาเนินการโดยผู้มีหน้าที่ติดตามประเมินผลไม่ควร
เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนั้นๆ เพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างโปร่งใสและเสนอข้อคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ การมีระบบการติดตามและประเมินผลที่เข้มแข็ง จะสามารถช่วยป้องกัน การทุจริตได้ทางหนึ่ง รวมทั้ง
ช่วยป้องกันมิให้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
นอกจากนี้ การกาหนดให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาผู้บริหาร และต่อบุคคลภายนอกอย่างสม่าเสมอ ก็เป็น
วิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันการทุจริต
อย่างไรก็ตามหากมีการจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบขึ้นในองค์กร จะเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ที่สาคัญในการช่วยให้เกิดการกากับดูแลที่ดีในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันหน่วยธุรกิจใหญ่ๆ ภาคเอกชน
มักจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นในองค์กร ทั้ง นี้สืบเนื่องมาจากปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ตลาดหลักทรัพย์
แห่ง ประเทศไทย ได้ออกข้อบังคับและประกาศตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับระบบการกากับดูแลกิจการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีระบบการกากับ
ดูแลที่ดี (Good Corporategovernance) และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ขึ้น
เพื่อกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไปสาหรับบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนใหม่กับตลาดหลักทรัพย์
ส่วนบริษัทที่จดทะเบียนมาก่อนแล้วจะต้องดาเนินการให้มีคณะกรรมการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ.
๒๕๔๒ ซึ่งตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๑ พอสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้

-๓๓๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการของบริษัท
ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทแต่งตั้งอย่างน้อย ๓ คน เป็นกรรมการตรวจสอบและในกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
๑ คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการบัญชีหรือการเงิน
๒. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังนี้
• เป็นผู้มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้าน
การเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในระยะเวลา ๑ ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
เห็นว่าความสัมพันธ์นั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการ
ตรวจสอบ
• ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
• ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัททั้งนี้ ลักษณะของกิจกรรมที่ไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการยกตัวอย่างไว้ในประกาศดังกล่าว เช่น คณะกรรมการตรวจสอบมีการซื้อหรือขายบริการ
ให้แก่กิจการบนพื้นฐานของการดาเนินธุรกิจปกติ โดยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ เป็นต้น
๓. หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการกากับดูแลกิจการ ดังนี้
• ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
• ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
• พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
• ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
• จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
๔. การทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีการ
ประชุมเฉลี่ยปีละ ๔ ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
• การพิจารณางบการเงิน และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชี และวิธีปฏิบัติ
ทางบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สาคัญก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษั ท เพื่อเผยแพร่แก่
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
• การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน แผนงานตรวจสอบ และการประเมินผลการตรวจสอบ
• การประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
• การปฏิบัติตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• การพิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
• การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ
ผู้ใด มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมพิจารณาในเรื่องนั้นๆ

-๓๔การมีคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเป็นกลุ่มงานอิสระนั้น เป็นที่คาดหวังว่า คณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร ในการช่วยการกากับดูแลให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรนั้นๆ โดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและใกล้ชิดกับสถานการณ์ในองค์กร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นผู้สอบทานผลการตรวจสอบ และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน แก่ผู้ตรวจสอบภายใน และ
โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลุ่มงานอิสระ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ปฏิบัติงานได้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ขององค์กรโดยรวม จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยป้องกัน
การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง ซึ่งในภาคราชการบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบยังไม่
เด่นชัดเหมือนกับภาคเอกชน จึงจาเป็นต้องพัฒนาบทบาทให้ชัดเจนต่อไป
กำรบริหำรควำมเสี่ยงเชิงบูรณำกำร
โดยที่การบริหารความเสี่ยงขององค์กร มักจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานต่างๆ ในองค์กร
การเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนงานต่างๆ โดยอาศัยโอกาสที่มีอยู่ ก็เป็นการก่อให้เกิดความเสี่ยงในการ
บริหารงานเนื่องจากจะก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น
ผู้บริหารองค์กรจึงควรนาหลักการบริหารความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้กั บการป้องกันการทุจริตในเชิงบูรณาการได้
เช่น การป้องกัน การค้นหา และวิธีการแก้ไข ซึ่งปกติความเสี่ยงในองค์กร อาจแยกเป็น ๒ กรณีกล่าวคือกรณี
ความเสี่ยงที่อยู่ตามธรรมชาติในตัว/เรื่องนั้นๆ เอง (Inherent Risk ) ต้องอาศัยการบริหารความเสี่ยงให้ความเสี่ยง
ลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้กับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ ( Residual Risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลังมีการ
บริหารความเสี่ยงแล้ว แต่ยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่เล็กน้อยที่ยอมรับได้ ในหลักการบริหารความเสี่ยงจะมี
แนวทางในการปฏิบัติหลายวิธีการ โดยแต่ละวิธีจะส่งผลในการป้องกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงไปสู่ระดับ
ที่ยอมรับได้แตกต่างกัน ขึ้นกับผลการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงรวมทั้งดุลยพินิจของผู้บริหารในการ
ที่จะเลือกเทคนิค/วิธีการบริหารความเสี่ยงใดมาใช้ในองค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงโดยทั่วไปมีวิธีการดังนี้ คือ
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การลดความเสี่ยง
การกระจายความเสี่ยง
การยอมรับความเสี่ยง
ในแต่ละวิธีการก็จะมีเทคนิค/แนวทางปฏิบัติปลีกย่อย ในแต่ละวิธีการแตกต่างกันไป สาหรับ
แนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง อาจประยุกต์ใช้จากแนวคิดการบริหารความเสี่ยงของ The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ( COSO) กาหนด “ หนังสือ Enterprise
Risk Management - Integrated Framework “ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวไว้ว่าการบริหารความเสี่ยงให้
คานึงถึง ๘ องค์ประกอบหลักที่เกี่ยวเนื่องกันคือ
• สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเช่นปรัชญาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในระดับที่ยอมรับได้
โครงสร้างองค์กร มาตรฐานบุคลากร ฯลฯ
• การกาหนดวัตถุประสงค์ ในการบริหารความเสี่ยง ระดับใดที่ยอมรับได้
• การระบุเหตุการณ์ - ปัจจัยที่มีผลกระทบ
• การประเมินความเสี่ยง
• การตอบสนองต่อความเสี่ยง

-๓๕• กิจกรรมการควบคุม
• สารสนเทศและการสื่อสาร
• การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กระบวนการโดยทั่วไปในเรื่องการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยกระบวนการ
ดังนี้
• กาหนดวัตถุประสงค์
• ระบุเหตุการณ์/ความเสี่ยง
• ประเมินความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง
• จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงกิจกรรมการควบคุมด้วย
• ดาเนินการและติดตามผลเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไป
สาหรับกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในของ COSO ที่ได้นามาใช้ในการบริหารความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการทุจริต มักจะประกอบด้วยกระบวนงานดังนี้
กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดทุจริต เป็นขั้นตอนของการระบุและประเมินปัจจัยต่างๆ
สามารถก่อให้เกิดการทุจริตได้ในหน่วยงาน ซึ่งปัจจัยที่กล่าวถึงอาจเกิดขึ้นทั้งจากสภาวะแวดล้อมภายนอกและ
ภายใน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการดาเนินงานของหน่วยงาน ทีมงานบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานตั้งขึ้นรวมทั้ง
ผู้บริหารพึงตระหนักถึงความสาคัญในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต ควรประเมินโอกาสที่จะเกิดและระดับ
ผลกระทบของความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุไว้เพื่อให้สามารถจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อ มของหน่วยงำนในกำรควบคุมกำรเกิดทุจริต ซึ่ง องค์ประกอบ
สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่สาคัญๆ ที่พึงมี ได้แก่ หลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมด้านจริยธรรม
ความรู้ความสามารถของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งปัจจัยการควบคุมเหล่านี้สามารถเริ่มจากผู้บริหาร
ในหน่วยงานในการกาหนดนโยบาย/ทิศทางที่เหมาะสมสาหรับการปฏิบัติงานในหน่วยงานซึ่งจะส่งผลถึงวิธีการ
กาหนดโครงสร้างและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน
กำรออกแบบและกำรนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดทุจริตไปปฏิบัติ จากการที่
เราสามารถระบุความเสี่ยงของการทุจริต และมีการสร้างสภาพแวดล้อมในการควบคุมการทุจริตแล้ว ผู้บริหาร
ควรดาเนินการให้มีการออกแบบและนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูลและกำรสื่อสำร บุคลากรในหน่วยงานควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน
เข้าใจในนโยบายการบริหารความเสี่ยง และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังนั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสาคัญที่หน่วยงานจะมองข้ามไม่ได้
กำรติดตำมและประเมินผล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตในหน่วยงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผู้บริหารงานควรจัดให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตในหน่วยงาน โดยหน่วยงานอาจนา
เทคโนโลยีหรือโปรแกรมซอฟแวร์ต่างๆ มาช่วยในการติดตามประเมินผลด้วย

-๓๖เหตุที่นาเอาวิธีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมาใช้กับการป้องกันการทุจริตในองค์กรนั้นๆ
เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานในด้านต่างๆขององค์กร และความเสี่ยง
ในกระบวนการบริหารงานดังกล่าว มักจะเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากร (People Risk)
กระบวนการปฏิบัติงาน (Process Risk) และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk) จะเห็นว่า
กระบวนการทุจริตก็ล้วนเกี่ยวข้องกับการกระทาของบุคคล ช่องทาง หรือโอกาสของกระบวนการปฏิบัติ และ
เทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติงานจึงเห็นว่าองค์กรสามารถบูรณาการ เทคนิคการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการป้องกัน
การทุจริตในองค์กรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงได้รวมเอาระบบการควบคุมภายในไว้ด้วยกัน
ซึ่งอาจอธิบายความเกี่ยวโยงของการบริหารความเสี่ยงกับการป้องกันการทุจริต ได้ดังนี้

Process Risk

People Risk

ความเสี่ยงในการ
ป้องกันการทุจริต
Risk
Regulation Risk
Risk

Risk
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๑. ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากร (People Risk) ในการก่อการทุจริต อาจเกิดขึ้นได้จากจุดอ่อน
ขององค์กร ในการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานทาให้เจ้าหน้าที่ใน
องค์กรกระทาผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพหรือทุจริตขึ้น หรืออาจประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงาน และจงใจ
กระทาทุจริต อีกทั้งอาจเกิดจากการมอบหมายงาน หรือมอบอานาจที่ไม่เหมาะสม การละเลยในการกากับงาน
อย่างสม่าเสมอ เป็นต้น
๒. ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Risk) และนาพาไปสู่การทุจริต
เช่น การกาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่รัดกุม เปิดช่อง หรือโอกาสให้ก่อการทุจริตได้ การผูกขาด
อานาจ การทางานในลักษณะกลุ่ม/คณะมีน้อย ฯลฯ
๓. การกาหนดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน (Regulation Risk) ก่อให้ความเสี่ยงในการ
ใช้ดุลยพินิจที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติการทุจริต การขาดระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ก็เป็นความเสี่ยง
ที่ก่อเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานได้

-๓๗๔. ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี (Technology Risk) ซึ่งสามารถนาไปสู่การทุจริตได้
หากผู้ใช้นาไปใช้ในเชิงลบ โดยเห็นช่องทางจากการขาดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล หรือระบบคอมพิวเตอร์
ขาดมาตรฐานการควบคุมและตรวจสอบระบบที่มีประสิทธิภาพความไม่สมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลนาเข้า เป็นต้น
จะเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงกับการป้องกันการทุจริตมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิด
ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติง านทุกภาคส่วนต้องร่วมมือให้ความสาคัญในการกาหนดมาตรการ
เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตขึ้น หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์กร เพื่อช่วยลดการทุจริตหรือการปฏิบัติ
ที่ไม่ถูกต้องในองค์กรได้
ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
• การมีส่วนร่วมในเป้าหมาย และการรับรู้ในเรื่องความเสี่ยงและแนวทางแก้ปัญหาตรงกัน
ในทุกระดับของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
• ผู้บริหารให้ความสาคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
• ภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการดาเนินการในเรื่องความเสี่ยงควรเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจของคนทั่วไป
• มีกระบวนการปรับเปลี่ยนการบริหารให้ทันสมัยตามสภาวการณ์
• การบริหารความเสี่ยงในองค์กรมีความต่อเนื่อง
• การสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ
• การสร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจร่วมกันของบุคลากร
• การติดตามและประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
แต่อย่างไรก็ตาม ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ผู้บริหารในองค์กร
ต้องมีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเภทการเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบให้ชัดเจนโดยการทบทวนมาตรการ
การควบคุม การประเมินโอกาสที่จะเกิด และความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงจะหาวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใช้ในการป้องกันการทุจริตต่อไป
อาจกล่าวโดยสรุป การบริหารความเสี่ยงเรื่องของการทุจริตที่มีประสิทธิผลอย่างน้อยควรประกอบด้วย
เรื่องต่างๆ คือ
๑. โดยผู้บริหารระดับสูงต้องทาตนให้เป็นตัวอย่าง โครงสร้างการกากับดูแล และแนวปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน
๒. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองโดยในภาคเอกชน
จะมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ร่วมสนับสนุนด้วย
๓. บุคลากรในองค์กรมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเรื่องของทุจริต
๔. การปฏิบัติงานร่วมกันในหลายๆ ฝ่าย
กำรเสริมสร้ำงหลักธรรมำภิบำลและจริยธรรมในองค์กร
การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในองค์กร เป็นการสร้างกลไกและสร้างจิตสานึก
เกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในภาคราชการ เป็นการจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกคน หลักธรรมาภิบาล โดยทั่วไปจะพิจารณาถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้
• หลักนิติธรรม
• กระบวนการยุติธรรม
• หลักความโปร่งใส
• หลักการมีส่วนร่วม

-๓๘• หลักการถ่วงดุล
• การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ
นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นผู้นาและตัวอย่างที่ดี ดูแลความประพฤติและตักเตือน เมื่อเห็นเหตุ
ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยป้องกันพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
และการทุจริต
ความโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของการกากับดูแลที่ดีและการป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะ
การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือได้รวมทั้งให้รายละเอียดที่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
และยังใช้ประเมินผลการทางานของฝ่ายต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้ด้วย
ซึ่งในภาคธุรกิจเอกชน ในกรณีของการเสริมสร้างความโปร่งใส สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ก็ได้ออกข้อกาหนดให้บรรดา
บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนเปิดเผยข้อมูลทั้งทางเงินและไม่ใช่ทางการเงิน โดยข้อกาหนดนั้นจะกาหนด
ในเรื่องข้อมูลพื้นฐาน รูปแบบ และระยะเวลาในการยื่นเรื่องในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงินนั้น และเนื้อหา
ในรายงานทางการเงิ น จะต้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ย บของหลั ก การบั ญ ชี ที่ ย อมรั บ กั น ทั่ ว ไปและต้ อ งผ่ า น
การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบรับรองที่ผ่านความเห็นชอบของ กลต. แล้ว รวมทั้งหลักการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่
ทางการเงินด้วย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถทราบข้อมูลและนาไปใช้ได้ถูกต้อง
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรกำกับดูแลที่ดีในภำครัฐ
ในภาครัฐได้กาหนดให้มีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
๑. สร้างกฎเกณฑ์และกลไกที่ดีในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสังคม
๒. พัฒนาศักยภาพของนักวิชาการให้สามารถศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่จาเป็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมือง
๓. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของภาครัฐให้รวดเร็ว ชัดเจน และเป็นธรรม
๔. ขยายโอกาสของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ
๕. ขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบและการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
ทั้งกับภาครัฐและเอกชน
นอกจากนี้ภาครัฐโดย สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนยังได้กาหนดจรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือนเป็นข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๓๗ สาหรับให้
ข้าราชการถือเป็นแนวปฏิบัติ และปัจจุบันสานักงาน ก.พ. ได้มีการประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งการมีหลักธรรมาภิบาลในองค์กรเป็นปัจจัยสาคัญที่ให้ทุกคน
ในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุข ถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม อันจะเป็นเกราะป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในวงราชการต่อไปในกรณีขององค์กรที่มีค ณะกรรมการบริหารงาน คณะบริหารฯ ดังกล่าวก็จะรับบทบาท
ในการช่วยกาหนดระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรนั้น ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการวางระบบการกากับและ
ระบบการควบคุมที่ดีที่จะทาให้การดาเนินงานในองค์กรนั้น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

-๓๙ควำมจำเป็นในกำรกำหนดจรรยำบรรณ
• จรรยาบรรณเปรียบเสมือนเป็นมาตรฐานของความประพฤติที่ใช้ในการกากับดูแลพฤติกรรม
ของบุคคลหรือคณะบุคคล
• ในองค์กรหนึ่งๆ ประกอบด้วยคนจานวนมากและกิจกรรมของบุคคลเหล่านั้นอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสังคมหรือสาธารณะ
• แรงผลักดันจากภายนอก เช่น กระแสสังคม สมาคมวิชาชีพ
• ความต้องการของผู้บริหารในการกาหนดเครื่องมือเพื่อใช้ในการกากับดูแล
• เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้วัดการมีธรรมาภิบาลในองค์กร
กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในอนำคตของประเทศ
๑. สร้างมาตรการในการป้องกันการคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน เช่น วางระบบสื่อสารแจ้งเตือนภายใน
หรือเป่านกหวีดให้ชัดเจน สร้างมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์จัดการกรณีละเมิดจริยธรรมโดยเร็ว
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
๒. สร้างแรงจูงใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น สร้างบรรยากาศการทางานอย่างมีจริยธรรม
ส่งเสริมผู้บริหารมีจิตสานึกในจริยธรรมและความเป็นผู้นาปรับปรุงบริหารงานต่างๆ สร้างตัวชี้วัดที่ชัดเจนและ
เป็นธรรม สร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบให้ชัดเจน เช่น กฎหมาย
การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน การรับของขวัญ ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรอง ยกเลิกขั้นตอน/งานที่ซ้าซ้อน
๔. การป้องกันการทุจริต โดยเผยแพร่จริยธรรม มีจรรยาข้าราชการ แนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง กล่อมเกลาผ่านสื่อที่หลากหลาย
๕. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ และข้าราชการ โดยดาเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน
กลไกกำรควบคุมและป้องกันกำรทุจริตอื่นๆ
• ผู้บริหารควรกาหนดโครงสร้างการควบคุมให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างชัดเจน นับแต่การกาหนด
นโยบายการควบคุม การกวดขันให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาปฏิบัติตามวิธีการควบคุมนั้น
อย่างเข้มงวด ทั้งการควบคุมทั่วไปและการควบคุมระบบงาน มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจในนโยบาย
และความจาเป็นที่ต้องทา มีการประเมินผลเป็นระยะรวมทั้งหามาตรการจูงใจให้ปฏิบัติตามหรือมีมากกว่า
องค์กรที่ละเลยการควบคุม
• ผู้บริหารทาตนให้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามระบบ
• การกาหนดกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และการบังคับใช้ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
และเป็นลายลักษณ์อักษร
• การอบรม ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับทราบถึงความสาคัญที่ต้องปฏิบัติตามระบบการควบคุม
มูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และผลเสียที่เกิดจากการหยุดชะงักของระบบ
• กาหนดและส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีการกาหนดหลักจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นหลักการ โดยผู้บริหารระดับสูงต้องทาตนให้เป็นตัวอย่าง รวมทั้ง การให้รางวัลพนักงานที่มีความ
รับผิดชอบด้านจริยธรรม ตัวอย่างจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การปฏิบัติตามการรักษา
ชั้นความลับของข้อมูล การปฏิบัติตามสิทธิและความรับผิดชอบในหน้าที่ การระวังไม่ให้เกิดการขัดกันของ
ผลประโยชน์

-๔๐กระบวนกำรขับเคลื่อนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีขององค์กร
กระบวนการขับเคลื่อนการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ให้เกิดเป็นรูปธรรม บรรทัดฐาน
(Norm) วัฒนธรรม (Culture) และจิตวิญญาณ (Spiritual) นั้นประกอบด้วย
๑. กาหนดโครงสร้าง
รูปแบบของการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารองค์กร พร้อม
ทั้งจัดทาเส้นทางขับเคลื่อน (Roadmap) จากคณะผู้บริหารองค์กร โดยมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิด
การกากับดูแลกิจกรรมที่ดี
๒. ระบบการวัดผล
คณะผู้บริหารและคณะทางานฯ ขององค์กร ร่วมกันกาหนดวิธีการวัดผลการขับเคลื่อน
การกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร และมีการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ผู้ตรวจสอบภายใน มีการ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรว่าผลการปฏิบัติการเป็นอย่างไร
๓. การวิเคราะห์
คณะผู้บริหารองค์กร วิเคราะห์ถึงเหตุและปัจจัยที่ทาให้การขับเคลื่อนการกากับดูแลกิจการที่ดี
ขององค์กร คลาดเคลื่อนจากเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
๔. การพัฒนา
คณะผู้บริหาร นาการพัฒนากระบวนการปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
ให้บังเกิดผลดีอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีขีดความสามารถในการสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
สภาพแวดล้อม
๕. การควบคุม
คณะผู้บริหารองค์กรมีกลไกและกระบวนการที่จะเกิดความแน่ใจว่ากระบวนการควบคุม
ยังเกิดประสิทธิผลอยู่ เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ดีในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๖. การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ข้อมูลสามารถส่งผ่านถึงผู้รับ
ได้อย่างรวดเร็วโดยปราศจากข้อจากัดด้านเวลา ระยะทางและความรวดเร็ว องค์กรที่มีการปฏิบัติงานในระบบ
อัตโนมัติจาเป็นต้องมีกลไกในการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการควบคุมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่าย ทั้งในด้านของ Hardwareและ Software ซึ่งกระบวนการควบคุมจาเป็นต้องพัฒนาไปพร้อมกับ
การพัฒนาของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นไปแบบก้าวกระโดด จึงจาเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยง
ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับข้อมูลที่เปิดเผย และข้อมูลที่เป็นความลับ
รวมทั้งการนาข้อมูลไปใช้กระทาการที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ซึ่งกิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกอบด้วย
๑.) การกาหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร
๒.) กาหนด IT Master Plan วิธีการปฏิบัติงานใหม่ที่ใช้ IT และผลกระทบทางด้าน IT ที่มีต่อ
องค์กรและวิธีทางานใหม่ โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง

-๔๑๓.) การกาหนดความคาดหวังและผลตอบแทนจากการใช้ IT อย่างคุ้มค่าและวัดผลสัมฤทธิ์ได้
๔.) การกาหนดด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเช่น Physical Security Information
Security ต่างๆ ให้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม
๕.) กาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การประสานงาน การใช้ IT ของแต่ละสายงานทั่วทั้งองค์กร
๖.) การพิจารณาใช้ IT สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งภายในภายนอกอย่างสอดคล้อง
และต่อเนื่อง ทั่วถึงกันทุกระบบที่สาคัญขององค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจที่ดี ทันเวลา
๗.) กาหนดจุดควบคุม กระบวนการสอบทาน ติดตามในกระบวนการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
ที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับหลักสากล
๘.) บูรณาการและบริหารอย่างผสมผสาน ตั้งแต่ การวางแผน การจัดองค์กรการบริหารบุคลากร
การดาเนินงานไปจนถึงการติดตามผล
๙.) การบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กรโดยใช้ IT เป็นเครื่องมือ
๑๐.) จัดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานทุกสายงานในภาพรวมขององค์กรและสอบทานคุณภาพ
ของผลการปฏิบัติงานโดยรวมจากการใช้และการบริหารจัดการด้าน IT เป็นแนวคิดที่สถาบันธนาคารโลก
(World Bank Institute) นามาพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริต โดยดึงทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาสังคม รวมถึงหน่วยงานอิสระทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตโดยเฉพาะการทุจริตที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนในกำรพัฒนำแนวร่วมปฏิบัติ พอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
๑. เริ่มจากภายในองค์กร โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี
รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันการทุจริต
๒. แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการต่อต้านและป้องกันการทุจริตกับหน่วยงานนอกองค์กร
๓. สร้างเครือข่าย หาแนวร่วมพันธมิตร กับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
ที่ประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน มีหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อร่วมกันสร้าง
กิจกรรม/โครงการต่อต้านและป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างสนับสนุนหลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กร
รูปแบบของแนวร่วมปฏิบัติ
๑. คาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เป็นความตกลงในหลักการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
และเป็นการให้คามั่นต่อสาธารณะที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
๒. ข้อตกลงที่เน้นการยอมรับในหลักการ เป็นข้อตกลงที่มักใช้ในภาคเอกชนที่จะดารงไว้
ซึ่งจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ โดยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
๓. การรับรองแนวร่วมธุรกิจ เป็นการรับรองจากภาครัฐหรือสถาบันภาคเอกชน ซึ่ง เป็น
หน่วยงานภายนอกองค์กรในเบื้องต้นว่า หน่วยงานธุรกิจนั้น มีการดาเนินงานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์จาก
การทุจริต โดยแนวร่วมปฏิบัติเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและสร้างสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มีการทุจริตลดลงตามลาดับอย่างยั่ง ยืนทุกภาคส่วน ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
๔. ข้อตกลงทางคุณธรรม เป็นการทาสัญญาแบบเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างกัน มักใช้
ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าร่วมประมูล

-๔๒อย่างไรก็ดี ฝ่ายตรวจสอบควรมีบทบาทในฐานะเป็นผู้ให้คาแนะนาและสร้างคุณค่าเพิ่มในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของทุกสายงาน และในฐานะผู้ประเมินคุณภาพการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายในทางด้านต่างๆ อาทิเช่น
- คุณภาพของการปฏิบัติงาน (Operational)
- คุณภาพทางด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คาสั่ง (Compliance)
- คุณภาพด้านการเงิน และการรายงาน (Financial) รวมทั้งการให้คาแนะนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ IT Governance
- การตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามระเบียบขององค์กร/ส่วนราชการ รวมทั้ง
การใช้ Outsource เพื่อเป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งมุมมองที่กว้างกว่า ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ควรวางกรอบความต้องการ
ของตนให้ชัดเจน เพื่อความคุ้มค่าในการดาเนินงานเพราะการตรวจสอบด้านความเสี่ยงเกี่ยวกับเทคโนโลยี
มักจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง การมีระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรนั้น จะเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่น
แก่บุคคลภายนอกที่จะให้ความเชื่อถือต่อองค์กรว่ามีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสาคัญ โปร่งใส ครบถ้วน
ทันกาล มีการวางระบบการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีการวัดผล การดาเนินงานในทุกระดับ การบริหาร
จัดการที่ดีจึงเป็นรากฐานที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะทาให้องค์กรเจริญก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป
-------------------------------------------------

