คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
กรมกิจการชายแดนทหาร

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ชด.ทหาร
การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเป็นปัญหาที่เกิดมาอย่างยาวนาน และมีการรณรงค์แก้ไ ข
มาโดยตลอด แต่ที่ผ่านมาปัญหาการทุจริตคอร์ รัปชั่นของประเทศไทย ยัง ไม่ไ ด้รั บการแก้ไ ขให้ลดน้อยลง
กว่าที่ควร แม้จะเป็นวาระแห่งชาติของทุกรัฐบาลทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ตาม ผู้บริหารประเทศและทุกฝุาย
ที่เ กี่ย วข้ องได้ หัน มาเอาใจใส่เ รื่อ งการลดและปู องกัน การทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น ให้ มากขึ้ นและกํา หนดแนวทาง
แก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงาน การสร้างกระบวนการที่โปร่งใสของหน่วยงาน
เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารงาน
ในองค์กรและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ตระหนักถึงภัยของการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบ
โดยเนื้อหาสาระสําคัญจะประกอบด้วย
๑. สภาพแวดล้อมการทุจริต
เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันทุ กหน่วยงานต่างให้ความสําคัญกับการขจัดและการปูองกันการ
ทุจริต มิให้ เกิดขึ้ นในองค์ก รหรือ ให้ลดน้อยลงมากที่สุด เนื่อ งจากทุกภาคส่วนล้วนตระหนักถึง ภัยร้า ยแรง
ที่เกิ ดขึ้น จากการทุจริ ต การทุ จริ ต เป็น ความเสี่ ยงประเภทหนึ่ง ที่ ทํา ให้ต้น ทุนของหน่วยงานเพิ่ม สูง ขึ้ นโดย
ไม่ จํ า เป็ น และสามารถบ่ อ นทํ า ลายองค์ ก รจนล้ ม ละลายได้ ซึ่ ง ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนไม่ อ าจมองข้ า มได้
ผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการซึ่งเป็นกลไกหนึ่ง ในการช่วยปูองกันการทุจริตและช่วยให้เกิดความโปร่ง ใส
ในการปฏิบัติงานในองค์กร ควรให้ความสํา คัญต่อสภาพแวดล้อมและสัญญาณการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในการ
ดําเนินงานขององค์กร และหาทางปูองกันผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
๒. การทุจริต
เป็ น การกระทํ า ผิ ด กฎหมายโดยจงใจของบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คล ในลั ก ษณะการฉ้ อ ฉล
หลอกลวง ปกปิด หรือใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ และเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการข่มขู่บังคับจาก
ผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองหรือบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินหรือค่าตอบแทน หรือเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความได้เปรียบทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบายและการทับซ้อนกันในทาง
ผลประโยชน์ด้วย
๓. องค์ประกอบสภาพแวดล้อมของการทุจริต
องค์ประกอบสภาพแวดล้อมของการทุจริต ได้แก่ โอกาส (Opportunities) ความคาดหวังที่
จะถูกจับผิดต่ํา หรือการอ้างเหตุผลในการก่อการทุจริตที่เข้าข้างตัวเองและแรงจูง ใจ ยิ่ง มีโอกาสมากเท่าไร
และความเป็นไปได้ในการยากที่จะจับผิดได้มีน้อยเท่าไร การทุจริตก็จะมี มากขึ้นเท่านั้นในทางตรงกันข้าม
หากมีโอกาสน้อยและถูกเพ่งเล็งหรือมีการจับผิดมาก การทุจริตก็จะน้อยลง ฉะนั้น การทุจริตไม่ได้ หมายความ
/ว่าจะเกิด...

-๒ว่าจะเกิดในหมู่คนด้อยโอกาสเสมอไป แม้แต่คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ดีและน่าเชื่อถือก็ยัง สามารถทํา การ
ทุจริตได้ถ้ามีแรงจูงใจและโอกาสเอื้ออํานวยให้ ดัง นั้น สิ่ง สํา คัญ คือต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ มีระบบการสอบทาน เพื่อลดโอกาสการทุจริตลง การสร้างกลยุทธ์
ปูองปรามระบบพันธมิตรในการช่วยลดทุจริต เป็นต้น
๔. สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปที่ทาให้เกิดการทุจริต
๔.๑ กระแสโลกาภิวัฒณ์และการบริโภคนิยม
๔.๒ ค่านิยมและความเหลื่อมล้ําในสังคม
๔.๓ ระบบธรรมาภิบาลอ่อนแอ
๔.๔ ระบบการตรวจสอบไม่เข้มแข็งและระบบการลงโทษไม่มีประสิทธิภาพ
๔.๕ ขาดระบบการควบคุมและระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
๔.๖ การขัดกันในผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
๔.๗ สังคมในระบบอุปถัมภ์
๔.๘ ผู้บริหารไม่เป็นตัวอย่างที่ดี
๔.๙ โอกาสเอื้ออํานวยและไม่มีมาตรการลงโทษที่เหมาะสม
๕. ลักษณะที่ปรากฏเกี่ยวกับการทุจริต
๕.๑ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในตําแหน่งเดิมนาน ๆ โดยเฉพาะตําแหน่งที่มีผลประโยชน์หรือสามารถให้
คุณให้โทษกับผู้อื่นได้
๕.๒ อยู่ในสถานะที่ปกติคนก็ต้องเชื่อถืออยู่แล้ว เช่น ปฏิบัติงานประจําตําแหน่งตามที่กฎหมาย
หรือระเบียบกําหนดให้มีอํานาจหน้าที่เช่นนั้น เช่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินภาษี/ค่าธรรมเนียม
เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต ฯลฯ
๕.๓ ปฏิบัติงานตลอดเป็นเวลานานโดยไม่เคยลาพัก หรือลาหยุด
๕.๔ การมอบหมายความรับผิ ดชอบและอํา นาจการควบคุมที่มากเกินไปแก่บุคคลคนเดียว
โดยขาดระบบการตรวจสอบกลับ
๕.๕ การกระจายอํานาจโดยไม่มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
๖. สิ่งจูงใจให้เกิดการทุจริต
โดยปกติสามารถแบ่งแยกสิ่งจูงใจที่ก่อให้เกิดการทุจริต ได้ดังนี้
๖.๑ แรงจูงใจ/ความกดดันสภาวะทางเศรษฐกิจ
เป็นแรงจูงใจที่เรามักพบเห็นบ่อยที่สุดในการก่อให้เกิดการทุจริต เพราะทุกคนย่อมต้องการ
/มีชีวิต...

-๓มีชีวิตที่อยู่ดีกินดี มีเงินทองใช้อย่างสุขสบาย มักจะพบเห็นเสมอที่ผู้กระทําทุจริตมักจะอ้างว่าที่ทําไปเพราะ
มีปัญหาทางการเงิน ไม่สามารถดํารงชีวิตเยี่ยงมนุษย์ปกติได้ และไม่มีเงินทุนในการดําเนินการ
๖.๒ การเห็นแก่ตัวและประโยชน์ส่วนตน
กลุ่มนี้จะสืบหาได้ง่ายจากกลุ่มคนที่เคยเป็นคนของสังคมชั้นสูง กลุ่มนักการเมืองหรือ
กลุ่มคนที่เคยได้รับความสําเร็จในหน้าที่การงานมาก่อน แนวคิดกลุ่มนี้มักจะมีแนวคิดของความโลภ ความเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตน ความอยากเอาชนะ กลัวการไม่ได้รับการยอมรั บจากผู้อื่น หากมีโอกาสกลุ่มนี้จะทําหรือ
หาช่องทางการทําทุจริตเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนปรารถนา บางครั้ง กลุ่มคนเหล่านี้จะนึกว่าสิ่งที่ตนทําลงไปนั้นไม่ใช่
สิ่งผิดหรือทุจริต เช่น การยืมทรัพย์สินของทางราชการหรือผู้อื่นไปใช้แล้วไม่คืน ยืมเงินแล้วไม่ชําระคืนเมื่อครบ
กําหนดตามสัญญา หรือการพยายามวิ่งเต้นขอให้ผู้มีอํานาจพิจารณาเลื่อนตําแหน่งหรือเงินเดือนให้สูงขึ้นทันที
โดยไม่สนใจว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกอย่างไร นําสิ่งของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น
๖.๓ โอกาสเอื้ออํานวย
บางกรณีผู้ทุจริตอาศัยตําแหน่ง หน้าที่หาช่องทางการทุจริตโดยอาศัยจุดบกพร่องของ
ระบบงาน/ช่องว่างของกฎหมาย จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในองค์กร หรือการขาดการกํากับดูแล
และระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพจากผู้บังคับบัญชา เป็นช่องทางในการก่อการทุจริต ดังนั้นโอกาสจึงเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ผู้บริหารองค์กรพึงให้ความสําคัญที่ต้องกําหนดมาตรการหรือขั้นตอนการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
ไม่ทําให้เจ้าหน้าที่อยู่ในฐานะที่จะดําเนินการทุจริตได้โดยง่าย
๖.๔ การอ้างความสมเหตุผลในการก่อการทุจริต
กลุ่มคนเหล่านี้มักอยู่ในกระแสบริโภคนิยม ทําการทุจริตโดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ นา ๆ เช่น
การทํา ทุจ ริต เพราะต้ องจุน เจื อกิ จการของตนไม่ ให้ ต้อ งปลดพนั กงานออกอัน จะทํา ให้ พนั กงานเดื อดร้อ น
หรือใคร ๆ เขาก็ทํากัน เชื่อว่าการกระทําการทุจริตนั้นเป็นการกระทําที่ถูกต้องแล้วไม่ได้สร้างความเดือดร้อน
ให้กับผู้อื่น ผู้กระทําการทุจริตจะพยายามหาเหตุผลที่ทําให้พฤติกรรมของตนเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบายที่ปรากฏมากขึ้นในปัจจุบันและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตามลําดับ
๖.๕ ระบบการตรวจสอบอ่อนแอทั้งจากภายในและภายนอก
ศักยภาพระบบตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกอ่อนแอหรือไม่เพียงพอ ล้วนเป็นช่องทาง
ให้เกิดโอกาสในการกระทํา ทุจริต เพราะขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องโดยเฉพาะปัจจุบัน
ประสิท ธิ ภาพของเทคนิ คการตรวจสอบมั ก ตามหลัง เทคนิ ค การทุจ ริ ต ซึ่ ง นับ วั นเทคนิ ค การทุ จริ ต มีค วาม
หลากหลายมากยิ่งขึ้น
๗. การลดแรงจูงใจและโอกาส
๗.๑ การดูแลผลตอบแทน/เงินเดือน/ค่าจ้าง ให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๗.๒ มีสวัสดิการที่ดี เหมาะสมกับตัวชี้วัดของเจ้าหน้าที่
/๗.๓ การสร้าง...

-๔๗.๓ การสร้างหลักธรรมาภิบาลในองค์กร
๗.๔ ผู้นําทําตนเป็นตัวอย่างที่ดี
๗.๕ การแบ่งแยกหน้าที่
๗.๖ วางระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
๗.๗ การควบคุมในระบบคอมพิวเตอร์
๗.๘ การเน้นความซื่อสัตย์ การปฏิบัติทางจริยธรรม
๗.๙ การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี
๗.๑๐ การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
๗.๑๑ การกําหนดกฎระเบียบในทางปฏิบัติที่เป็นธรรมชัดเจน
๗.๑๒ มีมาตรการลงโทษผู้กระทําผิดชัดเจน
๘. ประเภทของการทุจริต
๘.๑ การทุจริตรายงานทางการเงิน
เป็นการบิดเบือนข้อมู ลในรายงานทางการเงินโดยการบันทึกไม่ถูกต้องครบถ้วนหรื อ
เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จงใจละเลยหรือตกแต่งการบันทึกรายการนั้น ๆ โดยเจตนาให้ผู้อื่นหลงผิดจากการ
อ่านรายงานการเงินดังกล่าวเช่นไม่บันทึกภาระหนี้สินหรือค่าใช้จ่าย การสร้างยอดรายได้ การปลอมแปลง
เอกสาร ฯลฯ
๘.๒ การยักยอกทรัพย์สิน
กรณี การทุจ ริ ตประเภทนี้ เ ป็น การเบีย ดบั ง /ฉ้ อโกงทรั พย์ สิ นของผู้ อื่ นมาเป็ น ของตน
ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่มีตัวตนจับต้องได้และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้
๘.๓ การคอร์รัปชั่น
กรณีนี้ เป็น การใช้อํ านาจหน้ าที่ใ นตํา แหน่ ง ที่มีอ ยู่ในทางมิชอบเพื่ อประโยชน์ส่ วนตน
หรือผู้อื่น อันเป็นการกระทําไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมถึงการใช้สิทธิต่าง ๆ โดยไม่สุจริต เช่น การเบิกค่าเช่าบ้าน
ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเท็จ ฯลฯ
๘.๔ การทุจริตเชิงนโยบาย
การทุจริตกรณีนี้เป็นวิธีการที่ซับซ้อนกว่าวิธีอื่นๆดัง ที่กล่าวมาแล้ว ผู้ที่จะกระทํา การ
ทุจริตได้มักเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือมีอํานาจหน้าที่และมีอิทธิพลสูง โดยโอกาสเอื้ออํา นวยให้ เช่น การทุจริตทาง
ภาษีอากร การทุจริตการให้สัมปทาน เป็นต้น

/๙. ตัวชี้วัด...

-๕๙. ตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมของการทุจริต
ปกติการทุจริตสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระดับชั้นของการปฏิบัติงานทั้ง ในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ขึ้นกับจริยธรรมและมโนธรรมแต่ละบุคคล ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยให้ ในที่นี้
จะแสดงตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมของการทุจริตโดยแยกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๙.๑ กลุ่มผู้บริหาร
ตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมของการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร มักเป็นในเรื่องของกระบวนการ
บริห ารงานในอํ านาจหน้ าที่ ที่ผู้บ ริหารมีอ ยู่ เช่น การกระจายอํ านาจหรือรวมศู นย์ อํา นาจไว้ที่ คน ๆ เดีย ว
การวางแผน การควบคุม ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เป็นต้น ซึ่งจะแสดงข้อบ่งชี้พฤติกรรมต่าง ๆ
๙.๒ กลุ่มผู้ปฏิบัติการ
๙.๒.๑ การตรวจสอบงานและติดตามผลการดําเนินงานและพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ไม่สม่ําเสมอ
๙.๒.๒ ผลย้อนกลับ/สะท้อนกลับ ถึงผลการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปทางลบ
๙.๒.๓ ไม่มีการปฏิบัติตามข้อบังคับหรือบทลงโทษผู้กระทําผิด/ทุจริตอย่างจริงจัง
๙.๒.๔ ไม่ยอมรับรู้นโยบายของฝุายบริหารและฝุายบุคคล
๙.๒.๕ ระบบการให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ไม่ยุติธรรม และเลือกปฏิบัติ
๙.๒.๖ เงินเดือนและระบบตอบแทนไม่เหมาะสม เมื่อเทียบกับกิจการธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
๙.๒.๗ มีความกดดันสูงในการทํางาน ทําให้มีเจ้าหน้าที่เข้าออกงานบ่อย มาทํางานสาย
ไม่กระตือรือร้นในการทํางาน
๙.๒.๘ การมอบความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งทางการเงินมากเกินไป
๙.๒.๙ การถูกครอบงําโดยผู้บริหารมากเกินไป
๙.๒.๑๐ ไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตําแหน่งงานของเจ้าหน้าที่
๙.๒.๑๑ ขาดมาตรการ/ระบบ ปูองกัน ดูแลทรัพย์สิน
๙.๒.๑๒ ขาดมาตรการลงโทษที่เหมาะสม
๑๐. กลไกการแก้ไขการทุจริต
๑๐.๑ การปูองกันการทุจริตและการตรวจสอบการทุจริต
เป็นกลไกที่เราใช้กับเรื่องที่ทุจริตในสิ่ง ที่เราสามารถมองเห็น ค้นพบได้ หรือเกี่ยวกับ
เอกสาร การจับโจรผู้ร้ายหรือการทุจริตทางการค้า ฯลฯ เพราะเป็นการปูองกันสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบ
ย้อ นหลัง เมื่ อเหตุ การณ์ ได้ เกิ ดขึ้ นแล้ว ไม่ว่ าจะเป็น การปูอ งกั นหรือ ตรวจสอบทุ จริ ต ผู้ต รวจสอบต้อ งรู้ ถึ ง
สมมุติฐานและเจาะตรงไปเรื่องนั้น ๆ

-๖๑๐.๒ การใช้วิจารณญาณหรือการคาดเหตุการณ์โดยตนเอง
กลไกนี้ยากที่จะอธิบายขบวนการได้ต้องอาศัยประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การฝึกฝน
อบรม การศึ ก ษาหาความรู้ เ กี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และกฎหมายอาชญากรรม ระบบศาล หลั ก การพื้ น ฐาน
พยานหลั ก ฐานการฝึ ก อบรม สาเหตุ แ ห่ ง การเกิ ด ทุ จ ริ ต เรื่ อ งในด้ า นต่ า ง ๆ ซึ่ ง จะเป็ น ส่ ว นช่ ว ยในการใช้
วิจารณญาณส่วนบุคคลในการวิเคราะห์เรื่อง รวมทั้งจะสามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ตรวจสอบนักสืบ สวน
ในการพัฒนาความเข้มแข็งและทักษะในการใช้วิจารณญาณของบุคคลเหล่านั้นการใช้วิจารณญาณนั้นต้องเริ่ม
จากการเข้าใจว่ าการทุจ ริตนั้นเป็นเรื่องการทุจริ ตประเภทใด ทํ าไมจึง เกิด การทุจริต ต้ องเข้าใจคนหรื อ
องค์ประกอบ สิ่งจูงใจ และเข้าใจถึงองค์ประกอบสภาพแวดล้อมด้วยต้องสะสมประสบการณ์เกี่ยวกับการเกิด
ทุจริตในภาคธุรกิจเอกชน และภาคราชการเป็นเวลานานหลายปี เจาะเฉพาะเรื่องที่ สําคัญ และรู้ว่าเกิดจาก
องค์ประกอบสภาพแวดล้อมใด เพื่อให้สามารถบริหารและกระจายความเสี่ยง ซึ่งการทุจริตนี้ผู้ตรวจสอบต้อ ง
พยายามศึกษาเข้าถึงเหตุแห่งการทุจริตเพื่อวางแผน การประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบต่อไปและจะเป็น
ประโยชน์ยิ่งขึ้นถ้าผู้ตรวจสอบ ฝุายสืบสวน จะได้ออกแบบหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงสัญญาณอัน
ก่อให้เกิดการทุจริต โดยดูจากตัวอย่างการทุจริต เหตุการณ์ การทุจริตที่เกิดขึ้น ในอดีต นอกจากนี้ยังมีวิธีการ/
กระบวนการปูองกันการทุจริตอื่น ๆ เช่น
๑๐.๒.๑ การสร้างกรอบการปูองกัน
๑๐.๒.๒ พัฒนาระบบการบริหารงานในองค์กรที่เน้นความเสมอภาคและโปร่งใส
๑๐.๒.๓ คอยติดตามสอดส่องดูแลใกล้ชิด ติดตามพฤติกรรมส่วนตัวพนักงาน/เจ้าหน้าที่
๑๐.๒.๔ ตรวจสอบในเชิงลึกและการพิสูจน์ยอดอย่างอิสระ
๑๐.๒.๕ การรายงาน และการจัดทํางบกระทบยอด
๑๐.๒.๖ การจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๒.๗ การกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดและมีระบบการติดตามประเมินผลสม่ําเสมอ
๑๐.๒.๘ การบริหารความเสี่ยงและการหมุนเวียนการปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ
๑๐.๒.๙ การเปิดเผยข้อมูลและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมมากขึ้น
๑๐.๒.๑๐ เสริมสร้างจริยธรรมในองค์กรให้เข้มแข็ง
๑๐.๒.๑๑ การควบคุมโดยระบบข้อมูลสารสนเทศ
๑๐.๒.๑๒ การควบคุมการปฏิบัติงานโดยสองฝุาย
๑๐.๒.๑๓ การควบคุมโดยรหัส
๑๐.๒.๑๔ การควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน
๑๐.๒.๑๕ มีมาตรการลงโทษที่ชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างจริงจังและเที่ยงธรรม

/๑๐.๓ การกําหนด...

-๗๑๐.๓ การกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพเครื่องมือปูองกัน การทุจริต ซึ่งอาจวัดในเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
๑๐.๓.๑ การมีตรวจสอบที่เข้มแข็งในองค์กร
๑๐.๓.๒ นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมกํากับโดยระเบียบ/จรรยาบรรณ
๑๐.๓.๓ การกําหนดจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร
๑๐.๓.๔ ประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน
๑๐.๓.๕ การกํากับดูแล ติดตามอย่างใกล้ชิด เพียงพอในการปฏิบัติงานของพนักงาน
๑๐.๓.๖ การมีคู่มือปฏิบัติงาน
๑๐.๓.๗ การจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน
๑๐.๓.๘ มีผู้ตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง/มืออาชีพ และมีอิสระเพียงพอ
๑๐.๓.๙ มีผู้ตรวจสอบภายนอกที่เข้มแข็ง/มืออาชีพ
๑๐.๓.๑๐ มีมาตรการปูองกันการทุจริตเพียงพอ และเหมาะสม
๑๑. บทบาทการตรวจสอบภายในกับการตรวจสอบการทุจริต
โดยที่ สภาพแวดล้ อมในการบริห ารจัด การภาครั ฐจะแวดล้อ มไปด้ วยนโยบาย กฎหมาย/
ระเบียบข้อบังคับ การรายงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารสั่งการและกํากับการปฏิบัติงานเพื่อให้ความเชื่อมั่นได้ว่า
การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ จะสําเร็จบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติง าน สามารถลดความเสี่ยง
จากการทุจริตประพฤติมิชอบลงได้ซึ่งหลัก สําคัญๆ ของการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ ความถูกต้อง (Integrity)
ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) การมีส่วนร่วม (Participation) จริยธรรม
ผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่กําหนด ความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต หากผู้ตรวจสอบ
สามารถตรวจสอบครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ในองค์ประกอบการบริหารจั ดการที่ดีดังกล่าวแล้ว ก็จะเป็นวิถีทาง
หนึ่งที่จะช่วยปูองกันการทุจริต
๑๒. การตรวจสอบช่วยสนับสนุนการบริหารงานในองค์กร
การตรวจสอบในภาคราชการไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายในหรือการตรวจสอบภายนอก
เป็ นปั จจั ย สํา คัญ ปั จจั ยหนึ่ งในการสนับ สนุ น ให้ เกิ ด การบริ หารกิ จ การที่ ดีใ นส่ว นราชการโดยการประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 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 คือ

-๘๑๒.๑ มิตภิ ายใน
ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิน งาน/นโยบายต่าง ๆ ว่ามี
ความเหมาะสมเพียงใด ผลสัมฤทธิ์ตลอดจนผลลัพธ์ที่ไ ด้เป็นอย่างไร เพื่อ นําข้อมูลดัง กล่าวมาประกอบการ
พิจารณาการตัดสินใจของผู้บริหารได้
๑๒.๒ มิตภิ ายนอก
ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรในภาพรวมว่าบรรลุตามแผนและ
เปู าหมายที่ วางไว้ห รื อมี การปฏิบั ติถู กต้ องตามกฎ ระเบีย บ หรื อ กฎหมายที่ว างไว้ เพี ย งใดมี ความโปร่ง ใส
ปราศจากการทุจริ ตและการใช้ จ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปอย่ างมี ประสิทธิ ผลเพียงใด สามารถชี้แจงตอบ
ข้อสงสัยของสังคมได้
๑๒.๓ มิตกิ ารคาดการณ์ในอนาคต
ผู้ตรวจสอบต้องมีความรู้ความสามารถในการพิจารณาวิเคราะห์ดูแนวโน้มหรือความเสี่ยง
ที่อ าจเกิ ด ขึ้ น กับ องค์ กรในอนาคต ซึ่ง ผู้ ต รวจสอบสามารถใช้ ก ลไกหรื อเครื่ องมื อ ของการตรวจสอบ เช่ น
การตรวจสอบทางการเงิ น (Financial Audit) การตรวจสอบการดํา เนิ น งาน (Performance Audit)
การตรวจสอบการสืบสวน (investigation Audit) รวมทั้งการให้บริการคําปรึกษาต่าง ๆ กลไกเหล่านี้จะเป็น
ปั จ จั ย เสริ ม ให้ ผู้ ต รวจสอบสามารถวิ เ คราะห์ ถึ ง แนวโน้ ม หรื อ ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตของการ
ดําเนินงาน
๑๓. บทบาทการตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายในย่อมได้รับการคาดหวังจากผู้บริหารขององค์กรในการให้ข้อเสนอแนะ
หรื อ จั ด หาหลั ก ประกั น หรื อ มาตรการการควบคุ ม ปู อ งกั น การก่ อ การทุ จ ริ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล แก่ อ งค์ ก ร
โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องสามารถระบุความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตขององค์กร และสร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารขององค์กรว่าองค์กรมีระบบการควบคุมหรือมาตรการที่สามารถบริหาร
ความเสี่ยงนั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรทบทวน/สอบทานความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กรว่าสามารถหรืออยู่ในความพร้อมที่จะบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรได้
ผู้ตรวจสอบภายในควรให้ความสําคัญในการประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยง
เพื่อการวางแผนการตรวจสอบประจําปีด้วย และสอบทานขบวนการการบริหารจัดการไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นได้
อย่างสม่ําเสมอ โดยการสื่อสาร ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในองค์กรทราบอย่างทั่วถึง ในหลักเกณฑ์หรือ
กฎระเบียบที่ใช้ในการกํากับการประเมินหลักการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในควรให้
ความสําคัญในการวางระบบควบคุมภายในในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่ง รวมถึงการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตอย่างมืออาชีพ และให้การสนับสนุนองค์กรในการสร้างจริ ยธรรมและ
/วัฒนธรรม...

-๙วั ฒ นธรรมการบริ ห ารกิ จ การที่ ดี เนื่ อ งจากการสร้ า งระบบปู อ งกั น การทุ จ ริ ต และการติ ด ตามดู แ ล
ระบบให้มีการปฏิบัติตามนั้นเป็นหน้าที่หนึ่งของผู้ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในเป็นตัวจักร สําคัญ
ตั ว หนึ่ ง ขององค์ ก ร ในการขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ในองค์ ก ร เนื่ อ งจากผู้ บ ริ ห ารหรื อ คณะ
กรรมการบริหารเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในกฎ ระเบียบ หน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งรวมทั้งแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจําปีด้วย ดังนั้น ผู้บริหารหรือคณะกรรมการผู้บริหารพึง
ตระหนักและกําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในให้ความสําคัญในการสอบทานการทุจริต รวมถึงการประเมินความ
เสี่ยงอันจะเกิดจากการทุจริตในองค์กร และรายงานให้ผู้บริหารทราบทันที อย่างไรก็ตามผู้บริหารต้องกําหนด
นโยบายในการกํากับดูแลเรื่องการเกิดทุจริตในองค์กรให้ชัดเจนและให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างความรู้
ทักษะ และเครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งงบประมาณในการช่วยปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในด้วย
๑๔. คาจากัดความของการตรวจสอบภายใน
“การตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็น
อิสระ ซึ่ง จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง การดําเนิน งานขององค์กร การตรวจสอบภายในจะช่วยให้
องค์ ก รบรรลุ ถึ ง เปู า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กํ า หนดไว้ ด้ ว ยการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ” โดยที่งานภาครัฐมีมากมาย
หลากหลาย ผู้ตรวจสอบควรคัดเลือกเรื่องที่จ ะประเมินให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ
องค์กรโดยทั่ว ๆ ไป
๑๕. การประเมินความเสี่ยง
เป็ น การประเมิ นความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้น และกระทบถึ ง ผลสํ า เร็จ ในการดํ า เนิ น งานตาม
โครงการต่าง ๆ ขององค์กร/หน่วยงานหรืออาจทําให้งานนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งรวมทั้งความเสี่ยงในทางที่
จะก่อให้เกิดการทุจริต การเมือง และสภาพแวดล้อมทางสังคมด้วยนอกจากการตรวจสอบจะช่วยในการบริหาร
จัดการที่ดีต่อองค์กรดังได้กล่าวแล้วยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรในเรื่องอื่น ๆ ได้ อาทิเช่น
๑๕.๑ ความเป็นธรรมในเรื่องต่าง ๆ ในองค์กร
๑๕.๒ การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
๑๕.๓ การหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหาของงาน
๑๕.๔ การทํางานได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป
๑๕.๕ การเป็นที่ปรึกษาในงานต่างๆขององค์กร
อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ
ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยในการปฏิบัติงานด้วย
/๑๖. หน้าที่ของ...

-๑๐๑๖. หน้าที่ของผู้ตรวจสอบ (นตส.ชด.ทหาร) ในการสืบสวนการทุจริต
ดังได้กล่าวแล้วว่า หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในเป็นการควบคุมและติดตามประเมินความ
มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยผู้บริหารในการบริหารจัดการงานในองค์กรและหากมีความจําเป็น
ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการทุจริต ผู้ตรวจสอบภายใน จึงมีหน้าที่ดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดทุจริตและวิธีการปูองกันการทุจริต
๑๖.๒ รวบรวมข้อมูลเพื่อจะนําไปสู่การประเมินที่น่าเชื่อถือได้เกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้น
๑๖.๓ วิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยและการตรวจพบตัวชี้วัดการทุจริต
๑๖.๔ ฝึกทักษะ ศึกษาหาความรู้และกําหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม
๑๖.๕ การสอบทานเกี่ยวกับการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตอย่างสม่ําเสมอ
๑๖.๖ การประเมินระดับความเสี่ยงของการเกิดทุจริตจากตัวชี้วัด
๑๖.๗ พิจารณาหามาตรการเพื่อลดโอกาสในการทุจริต/หรือปรับปรุงระบบควบคุมที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ
๑๖.๘ ศึกษาการเกิดทุจริตในองค์กรอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและหาแนวทางปูองกันแก้ไข
๑๗. การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (นตส.ชด.ทหาร)
๑๗.๑ ให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยที่เกิดขึ้น
๑๗.๒ ตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกําหนดว่าเพียงพอและมีประสิทธิผล
ที่จะลดโอกาสและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับอย่าง
ระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
๑๗.๓ ผู้ตรวจสอบควรพิจารณาว่าสภาพแวดล้อมขององค์กร การส่งเสริมบรรยากาศของการ
ควบคุมในองค์กรเป็นอย่างไร
๑๗.๔ ตรวจสอบการกําหนดนโยบายและจรรยาบรรณขององค์กรว่าได้มีการกําหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือไม่
๑๗.๕ มีการกําหนดระดับการอนุมัติอย่างเหมาะสม
๑๗.๖ มีการวางแผน วิธีการปฏิบัติงาน การรายงาน และมาตรการต่างๆ อย่างเป็นระบบ
๑๗.๗ มีระบบสื่อสารและการรายงานต่อผู้บริหารอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้
๑๘. สัญญาณเตือนภัยที่พึงให้ความสนใจ
๑๘.๑ บุคลิกลักษณะ/นิสัยของผู้ปฏิบัติงานเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก
๑๘.๒ ร่ํารวยผิดปกติ
๑๘.๓ สนิทสนมกับลูกค้ามากเกินควร
/๑๘.๔ มีหนี้สิน...

-๑๑๑๘.๔ มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๑๘.๕ มีความเป็นอยู่เกินฐานะ
๑๘.๖ เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์
๑๘.๗ ขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี
๑๘.๘ เกิดค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนที่ผิดปกติในทางปฏิบัติ
๑๘.๙ การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้อิทธิผลของคนคนเดียว หรือเป็นลักษณะรวมอํานาจ
๑๘.๑๐ ไม่มี ระบบที่ดีในการคัดสรรบุคคลเข้าทํางาน
๑๘.๑๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปใช้โดยไม่มีเหตุผล หรือเอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินสูญหาย
๑๘.๑๒ การเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาเป็นจํานวนมาก
๑๘.๑๓ การสั่งจ่ายเช็คโดยไม่มีการอนุมัติรายการใช้จ่ายเงินจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
๑๘.๑๔ ขาดระบบการควบคุมและระบบการตรวจสอบ
๑๘.๑๕ มีอัตราการสูญหายของทรัพย์สินทางราชการสูงหรือบ่อยครั้ง
๑๘.๑๖ การละเลยระบบควบคุม password ส่วนบุคคล
ผู้ตรวจสอบภายใน ควรทําหน้าที่ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดขึ้นของการทุจริตในองค์กร
ซึ่งการประเมินความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดทุจริตขึ้นมากน้อยเพียงใดนั้น จะมีผลกระทบต่อเรื่องของขอบเขต
การตรวจสอบและความถี่ในการตรวจสอบการตรวจสอบภายใน เป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมภายใน โดยที่ผู้
ตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่ เป็นกลไกสําคัญให้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทํางานด้าน
การปูองกันทรัพย์สินขององค์กรให้ปลอดภัย ในทิศทางให้เกิดประสิทธิภาพ ประหยัด และเกิดประสิทธิผลนั้น
ผู้ตรวจสอบภายในต้องทําความเข้าใจถึงกลไกของระบบควบคุมภายในแต่ละตัวว่าจะนํามาใช้อย่างไร จึงจะ
เกิดผลและเพียงพอต่อการปูองกันการทุจริตได้ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องรู้จักวางกลยุทธ์ การตรวจสอบของ
งานให้ เ หมาะสมกั บโอกาสการทุ จริ ต ที่ อาจเกิ ด ขึ้น ได้ และควรพิจ ารณาถึ ง ระดั บความรุ นแรงของปัจ จั ย ที่
ก่อให้เกิดการทุจริตด้วย เพราะในแต่ละองค์กรย่อมผิดแผกแตกต่างกัน
๑๙ การวางแผนและเทคนิคการตรวจสอบการทุจริต
การตรวจสอบการทุ จ ริ ต นั้ น เป็ น กระบวนงานที่ ซั บ ซ้อ นกว่ า กระบวนงานที่ เ ราปฏิ บั ติ อ ยู่
กันเป็นประจํา ในมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลก็ได้กล่าวไว้ว่าผู้ตรวจสอบภายในไม่ใช่ผู้ทําหน้าที่สืบสวน
การทุจริต แต่ผู้ตรวจสอบต้องมีความตระหนักรู้ว่าการทุจริตนั้น ๆ สามารถเกิดขึ้นได้อย่ างใด เวลาใด หรือ
สถานที่ใด หรือพฤติกรรมใดที่ส่งให้เห็นว่าน่าจะมีการก่อการทุจริตเกิดขึ้นแล้ว รวมทั้งการตรวจสอบด้านการ
จัดการ การปฏิบัติการใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ สิ่งเหล่านี้ต้องติดตามเก็บรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อ
ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ การตรวจสอบจึง เป็นงานที่ต้องทําอย่างระมัดระวัง และครอบคลุม
/จากข้อตรวจพบ...

-๑๒จากข้อตรวจพบการทุจริตที่ผ่านมามักพบว่าการทุจริตมักเป็นเรื่องทุจริตทางการเงินการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง
ตามกฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนด เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ผู้ตรวจสอบต้องตระหนักและให้ความสนใจแต่ก็มิไ ด้หมายความว่าหากมีพฤติกรรมเช่นนี้แล้วบุคลากรใน
องค์กรจะต้องทุจริตเสมอไป ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบ ต้องตรวจ
ดูว่ า มีปั จ จั ยความเสี่ ยงอื่ น ๆ ที่อ าจก่อ ให้เ กิ ด การทุ จริ ต โดยไม่ ค วรปล่ อยให้ เหตุ การณ์ ทุจ ริ ตเกิ ด ขึ้น ก่ อ น
แล้วค่อยเข้าไปทําการตรวจสอบตามปกติ
๒๐. ปัจจัยสาคัญที่ต้องคานึงถึงในการตรวจสอบ
ปัจจัยสําคัญที่นําไปประกอบการวางแผนการตรวจสอบการทุจริต อาจได้แก่
๒๐.๑ ความเหมาะสมของกาลเวลา (วัน/สัปดาห์/เดือน/ปีหรือฤดูกาล)
๒๐.๒ สถานที่
๒๐.๓ ความถี่ของรายการผิดพลาดที่เกิดขึ้น
๒๐.๔ ความรับผิดชอบในงานและความสัมพันธ์ต่องานสังคมมากน้อยเพียงใด
๒๐.๕ พยาน หลักฐาน (พยานเอกสาร/วัตถุ/บุคคล) ชัดเจนเพียงใด
๒๐.๖ ข้อเท็จจริง/สัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ
ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สามารถนํ า ไปเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ทํ า แผนการตรวจสอบ
โดยผู้ ต รวจสอบควรให้ ค วามสํ า คั ญ และรู้ ว่ า ควรใช้ ปั จ จั ย เหล่ า นั้ น ในโอกาสใด และเพี ย งใด ทั้ ง นี้ ขึ้ น กั บ
ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบด้วย งานตรวจสอบการทุจริตเป็นงานที่ซับซ้อนและบางครั้ง ขอบเขตการทุจริต
ขยายในวงกว้าง แต่ผู้ตรวจสอบจําเป็นต้องตรวจพบในระยะเวลาอันสั้นเพื่อรายงานผู้บริหารได้ทันกาล ดังนั้น
ผู้ ต รวจสอบควรให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การให้ อ งค์ ก รมี ก ารจั ด การบริ ห ารความเสี่ ย งภายในองค์ ก รด้ ว ย
เมื่ อ เกิ ด ทุ จ ริ ต ขึ้ น หรื อ มี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ การสื บค้ น หาหลั ก ฐาน
ประกอบการทุจริตจะเป็นสิ่ง สําคัญวิธีการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบก็จะแตกต่างจากการตรวจสอบตามปกติ
การตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและหลักฐานจะไม่ใช่การตรวจสอบบนพื้นฐาน ข้อมูลสมมติฐาน และ
ต้องให้ความสําคัญกับทุกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นๆ
๒๑. กระบวนการตรวจสอบ
เมื่อผู้ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนแล้วควรดําเนินการ ดังนี้
๒๑.๑ วิเคราะห์และสรุปหลักฐานหรือข้อบ่งชี้ของการทุจริตที่เกิดขึ้น
๒๑.๒ วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานที่ที่เกิดการทุจริตขึ้น
๒๑.๓ สรุปและอธิบายถึงระบบการบริหาร การควบคุม การเบิกจ่ายเงินและระบบงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
/๒๑.๔ แสดงให้เห็น...

-๑๓๒๑.๔ แสดงให้เห็นถึงตําแหน่งที่รับผิดชอบและจัดระบบการควบคุมภายใน ในระบบงานต่าง
ๆ และอธิบายถึงภาพ (chart) ที่ใช้ในการดูแลปูองกันการทุจริต
๒๑.๕ พิจารณา/สังเกตบุคลากรตําแหน่งอื่นในองค์กรที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตนี้
๒๑.๖ สรุปผลจากการวิเคราะห์หลักฐานพยานต่างๆ เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป
๒๒. การจัดทาแผนการตรวจสอบ
เพื่ อให้ ผู้ต รวจสอบใช้ เ ป็น เครื่ อ งมื อในการปฏิ บั ติง านโดยมี รายละเอีย ดและความชั ดเจน
ของงานว่าจะตรวจสอบเรื่องอะไรและตรวจสอบอย่างใด ใช้ ระยะเวลาเท่า ไร และใครรับ ผิดชอบ เรื่องใด
ผู้ตรวจสอบต้องจัดทําแผนการตรวจสอบ โดยแผนการตรวจสอบที่ใช้ในการตรวจสอบการทุจริตก็จะคล้ายกับ
แผนการตรวจสอบ โดยทั่วไป แต่จะเน้นในเชิง บรรยายความในเรื่องที่ตรวจมากกว่าปกติซึ่ง มีรายละเอียด
ประกอบด้วย
๒๒.๑ การกําหนดประเด็นหรือเรื่องที่จะตรวจสอบเรียงลําดับก่อนหลัง
๒๒.๒ กํ าหนดวั น เวลาและวิธี ก ารตรวจสอบในแต่ ล ะเรื่ อ ง และการอ้ า งอิ ง เอกสารที่ ใ ช้
ตรวจสอบประเด็นสําคัญในการตรวจสอบการทุจริตจะต่างจากการตรวจสอบเรื่องทั่ว ๆ ไป กล่าวคือไม่อาจวาง
แผนการตรวจสอบไว้ล่วงหน้าได้ โดยผู้รับตรวจจะไม่ทราบล่วงหน้าว่าผู้ตรวจสอบจะเข้าไปตรวจเมื่อใด ดังนั้น
ผู้ตรวจสอบจึงต้องรักษาความลับของ Audit Program ด้วยและการจัดทํา Audit program เพื่อจับทุจริตนั้น
จะต้องเป็นการจัดทําเฉพาะกรณี ในขอบเขตจํากัดที่ต้องการจะตรวจสอบการทุจริตเท่านั้นเช่น จะตรวจสอบ
เรื่องเงิ นสดและรายการที่เที ยบเท่า เงินสด (ตั๋วเงิ น ลูกหนี้สินเชื่ อ) รายการใช้จ่ายต่ าง ๆ รายการรับเงิ น
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
๒๒.๓ กําหนดผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและการรายงานผล
๒๓. เทคนิค/วิธีการต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการตรวจสอบการทุจริต
ซึ่งบางเรื่องอาจต้องใช้หลายวิธีประกอบกัน อาทิเช่น
๒๓.๑ การ Scanning
๒๓.๒ การตรวจนับของจริง
๒๓.๓ การกระทบยอด (Reconciliation) และการยืนยันยอด (Confirmation)
๒๓.๔ การตรวจสอบส่วนสําคัญการบันทึกรายการบัญชี
๒๓.๕ การวิเคราะห์ทางการเงินและบัญชี และหลักฐานต่าง ๆ
๒๓.๖ ตรวจสอบเส้นทางการเงินและบัญชี
/๒๓.๗ ตรวจสอบ...

-๑๔๒๓.๗ ตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง ๆ
๒๓.๘ การสอบถามและสังเกตการณ์
๒๓.๙ การสุ่มตรวจในช่วงใดช่วงหนึ่งโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
๒๓.๑๐ ตรวจสอบรายการที่ผิดปกติ
๒๔. เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล
๒๔.๑ กําหนดกรอบของสิ่งผิดปกติและจัดกลุ่มสิ่งผิดปกติ
๒๔.๒ ตรวจสอบจํานวนที่แปลกปลอม/มูลค่าที่ผิดปกติ/เอกสารสูญหาย
๒๔.๓ ตรวจสอบหาความซ้ําซ้อน การทดสอบ/จับคู่รายการที่ทุจริต
๒๔.๔ วิเคราะห์ช่วงเวลาที่อาจเกิดการทุจริตหรือสิ่งผิดปกติ
๒๕. สิ่งที่ควรคานึงถึงในการกาหนดหัวข้อการตรวจสอบ
ปัจจัยที่ควรคํานึงถึงในการกําหนดหัวข้อการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบการทุจริตได้แก่
๒๕.๑ ลักษณะของทรัพย์สิน/กิจกรรมที่ง่ายต่อการเกิดการทุจริตอาทิเช่นการสํารองเงินสด
จํานวนมากในมือหัวหน้าฝุายการเงินสําหรับบริการลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสูงที่พึงตระหนักถึงเนื่องจากง่ายต่อ
การกระทําการทุจริต การกําหนดให้บุคคลคนเดียวกันทํางานหลายหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชี
๒๕.๒ ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน การประเมินความเสี่ยงของระบบ
การควบคุมภายในในหน่วยงาน ซึ่งจะบอกถึงจุดอ่อนจุดแข็งของหน่วยงานนั้น ๆ จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถ
ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและนํามาใช้ในการกําหนดแผนการตรวจสอบต่อไป
๒๕.๓ คุณลักษณะของบุคลากรในหน่วยงาน หน่วยงานที่มีบุคลากรที่ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมาภิบาล
และความพอเพี ย ง หน่ ว ยงานนั้ น จะเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ภู มิ คุ้ ม กั น เข้ ม แข็ ง การเกิ ด ทุ จ ริ ต จะเกิ ด ได้ น้ อ ย
การวางแผนการตรวจสอบจะไม่ยุ่งยาก แต่หากเป็นไปในทางกลับกัน การวางแผนการตรวจสอบจะต้องกําหนด
ในชิงลึกมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงสูงกว่า
๒๖. การเขียนรายงาน (Reports)
มีขั้นตอนพื้นฐานในการเขียนรายงานผล ดังนี้
๒๖.๑ การรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งจาการสืบสวนการสัมภาษณ์การตรวจสถานที่นําข้อเท็จจริง
มาจัดเรียงให้เป็นระบบ
๒๖.๒ รายงานผล
๒๖.๒.๑ รายงานส่วนแรกให้บรรยายข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับแจ้ง ได้แก่ วัน เวลาที่ได้รับ
แจ้งและไปถึงสถานที่เกิดเหตุ ตลอดจนรูปแบบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องได้อย่างไร
/๒๖.๒.๒ รายงาน...

-๑๕๒๖.๒.๒ รายงานส่วนที่สองให้บรรยายถึงสิ่งที่ได้ปฏิบั ติหลังจากที่ได้รับข้อมูลโดยควร
อธิบายด้วยว่ามีข้อมูลอะไรที่ได้รับจากในสถานที่เกิดเหตุ เช่น คําบอกเล่าของพยาน และควรจะอธิบายด้วยว่า
หลังจากมีข้อมูลในที่เกิดเหตุแล้ว ได้ทําอะไรต่อไปกับข้อมูลที่ได้รับมา
๒๖.๒.๓ รายงานส่วนสุดท้าย ให้บรรยายว่าได้ ดําเนินการในการสืบสวนเรื่องนี้อย่างไร
บ้างได้ผลเป็นอย่างไรรวมทั้งสรุปและให้ความเห็น
๒๗. สัญญาณบ่งชี้ในการทุจริตที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
๒๗.๑ การจ่ายเงินซ้ําซ้อน เช่น ส่งเอกสารตัวจริงมาเบิกเงิน แล้วยังส่ง สําเนามาเป็นหลักฐาน
การเบิกเงินอีก (โดยการถ่ายเอกสารเหมือนฉบับจริง)
๒๗.๒ แก้ไขตัวเลข ราคา และปริมาณในเอกสารใบสําคัญคู่จ่าย
๒๗.๓ ทําสัญญาสั่งซื้อว่าจ้างอย่างหนึ่ง แต่ได้รับของอีกอย่างหนึ่ง หรือคุณภาพไม่เท่าเทียมกัน
กับที่สั่งซื้อ
๒๗.๔ พนักงานปลอมแปลงเอกสารใบแจ้งหนี้มาเบิกเงินซ้ํา/ปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน
๒๗.๕ สั่งซื้อของอย่างหนึ่ง แล้วเปลี่ยนสิ่ง ของมาเป็นของที่ตนเองอยากได้แทน แต่รายการ
ยังคงเดิม
๒๗.๖ ขโมยข้อมูลสารสนเทศไปให้กับบุคคลที่ ๓
๒๗.๗ ซื้อสินค้า/สั่งของที่ไม่จําเป็น (ฟุุมเฟือย) ซื้อของแพงเกินสมควร โดยไม่จําเป็น
๒๗.๘ ส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินทั้งที่ยังไม่ได้ส่งสินค้า หรือองค์กรจ่ายเงินให้ทั้งที่ยังไม่ได้รับ
สินค้า
๒๘. สัญญาณที่บ่งชี้ในการทุจริตกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ตรวจสอบภายในพึงให้ความสําคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
๒๘.๑ ผู้ตรวจรับงานรับเงินสินบนจากผู้รับงานจ้าง เพื่อให้ตรวจรับงานให้
๒๘.๒ เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญในสัญญา ทําให้ราคาสูงเกินสมควร
๒๘.๓ การฮั้วประมูลราคา
๒๘.๔ ในหนึ่งสัญญาประกอบด้วยหลายสัญญารายย่อย
๒๘.๕ ผลประโยชน์ขัดกัน หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
๒๘.๖ การตั้งผู้ขายที่ไม่มีตัวตน เพื่อให้มีขั้นตอนการเปรียบเทียบราคาจํานวนรายของผู้ขาย
ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯ กําหนด
๒๘.๗ แบ่งส่วนการจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ในอํานาจตน
๒๘.๘ มีร่องรอยการแก้ไขเอกสารการเปรียบเทียบราคา

-๑๖๒๙. การตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวกับกฎและระเบียบ และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบการทุจริตเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และสัญ ญาการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการ
ตรวจสอบโดยเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติกับกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ กําหนดว่ามีพฤติการณ์ที่เบี่ยงเบน
ไปจากหลักการที่ควรจะเป็นอย่างไรกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบจะเป็นการตรวจในเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างถูกต้องสอดคล้อง กับที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ เพียงใด หรือการทํานิติกรรมสัญญาใด ๆ หน่วยงานหรือ
องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดในสัญญานั้น ๆ หรือไม่ ซึ่งเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบจะต้อง
ศึ ก ษากฎหมายระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ และเอกสาร นอกจากการตรวจนั บ ทรั พ ย์ สิ น แล้ ว หลั ก ฐานต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจใช้
เครื่องมือหรือเทคนิคการประเมินและบริหารความเสี่ยงเข้ามาช่วยด้วยตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบควรให้ความสําคัญในการสอบทานสัญญาต่าง ๆ ในเรื่องดังต่อไปนี้
๒๙.๑ จุดเสี่ยงต่าง ๆ ของสัญญา
๒๙.๒ ข้อกําหนด เงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญา การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือวัสดุ
ที่ต้องการ
๒๙.๓ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการดําเนินงาน รวมทั้งเทคนิคที่ใช้ในการดําเนินงาน
๒๙.๔ ภูมิหลังของบริษัทผู้ขาย เทคนิคและขั้นตอนการ Bidding
๒๙.๕ การอนุมัติของผู้มีอํานาจ และกรณีมีผลประโยชน์ขัดกัน
๒๙.๖ การรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของงาน
๒๙.๗ บันทึกรายงานการประชุม
๒๙.๘ การไม่เลือกซื้อ/จ้างรายที่เสนอราคาต่ําสุด ซึ่งถูกต้องตามคุณลักษณะและเงื่อนไขที่ทาง
ราชการกําหนด
๒๙.๙ การเบิกจ่ายเงินตามสัญญา และผลการตรวจรับงานสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร
๒๙.๑๐ การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญา มีการดําเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่
๒๙.๑๑ ราคาสินค้าที่เสนอเหมาะสมเพียงใด ถูกต้องหรือไม่ สามารถเทียบเคียงกับสินค้าอื่นที่
เหมือนกันหรือไม่
๒๙.๑๒ สัญญามีความยืดหยุ่นหรือซับซ้อนเพียงใด
๓๐. การทุจริตเชิงนโยบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย มักเป็นการกระทําในระดับผู้บริหารระดับสูง ที่สามารถอาศัย อํานาจ
หน้าที่ที่ตนมีอยู่ในการบริหารราชการ กระทําการให้เกิดการเอื้อประโยชน์โดยมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผู้อื่น
/การทุจริต...

-๑๗การทุจริตเชิงนโยบายดังกล่าวจะสําเร็จได้ส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง ๓ ฝุาย
คือ ฝุายกลุ่มทุน ข้าราชการ และนักการเมืองสําหรับแนวทางแก้ไขปูองกัน ควรดําเนินการดังนี้
๓๐.๑ พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นมาตรฐานสากล
๓๐.๒ การบังคับใช้กฎหมาย ต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง
๓๐.๓ ขจัดการ ครอบงําจากผู้มีอิทธิพล
๓๐.๔ กําหนดมาตรการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
๓๑. กลไกการป้องกันการทุจริต
ดัง ที่ กล่ า วแล้ วการทุ จ ริต คอร์ รั ป ชั่น เป็น สิ่ ง ที่ สั่ ง สมกัน มายาวนาน ไม่ ว่า จะเป็ นการทุ จ ริ ต
ในภาครัฐหรื อเอกชน นับ วันจะมีเทคนิ คหรือกลไกที่ ซับซ้อนมากขึ้ น จึง เป็นความจําเป็นอย่ างยิ่ง ที่ทุกฝุา ย
จะต้องพยายามสร้างกลไกขึ้นเพื่อหาวิธีช่วยลดหรือปูองกันการทุจรติให้เกิดขึ้ นน้อยที่สุด ซึ่ง นอกจากจะใช้
มาตรการด้านกฎหมายในการปราบปรามและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้ว ต้องนํากลไกทางการบริหาร
มาช่วยในการบริหารงานด้วย โดยทั้งนี้ใคร่ขอเสนอกลไกที่มีอยู่แล้วในภาคราชการแต่ยังมิได้นําไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจังมาเป็นเครื่องมือช่วยในการปูองกันการทุจริต ดังนี้
๓๑.๑ ระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมเป็นเครื่องมือซึ่ง องค์กรกําหนดขึ้นเพื่อให้ความมั่นใจว่า กิจกรรมในการ
ดําเนินการของหน่วยงานจะประสบความสําเร็จและได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้การควบคุมภายในเป็น
กระบวนการการตรวจสอบกิจกรรมในการดําเนินงาน ซึ่ง โดยทั่วไปจะใช้ระบบของ COSO ซึ่งประกอบด้วย
องค์ ป ระกอบหลั ก ของการควบคุ ม ๕ องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ สภาพแวดล้ อ มการตรวจสอบ ( Control
Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication) และการติดตามประเมินผล (Monitoring
and Evaluation)
๓๑.๒ สภาพแวดล้อมของการควบคุม
หมายถึง ปัจจั ยต่าง ๆ ซึ่ง ร่วมกันส่ง ผลให้บุคลากรขององค์กรหันมาให้ความสําคั ญ
กับการควบคุมภายในมากขึ้นสภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นรากฐานที่มี ผลต่อองค์ประกอบอื่น ๆ ของการ
ควบคุมภายในทําให้เกิดนโยบาย ระเบียบ วินัย ที่บุคลากรในองค์กรต้องยอมรับและปฏิบัติตาม
๓๑.๓ การประเมินความเสี่ยง
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ในองค์กรย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งความ
เสี่ยงเหล่านั้นอาจเกิดจากทั้งภายในและภายนอก จึงมีความจําเป็นที่องค์กรจะต้องดําเนินการประเมินความเสี่ยง
๓๑.๔ รูปแบบการควบคุม
การควบคุมอาจกําหนดให้มีขึ้นในรูปแบบแตกต่างกันได้แก่
/๓๑.๔.๑ การปูองกัน...

-๑๘๓๑.๔.๑ การปูองกัน (Preventive) เป็นการควบคุมล่วงหน้า (ก่อนที่จะเกิดความเสี่ยง)
๓๑.๔.๒ การตรวจสอบเส้นทาง (Detective) เป็นการติดตามความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
หรืออาจเกิดขึ้นแม้จะปูองกันไว้แล้วก็ตาม
๓๑.๔.๓ การกํากับ (Directive) เป็นการกําหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นการเฉพาะ
เพื่อให้ติดตามความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และปูองกันความเสี่ยง
๓๒. การติดตามประเมินผล
เป็ น กระบวนการหนึ่ ง ของระบบควบคุ ม ภายในที่ สํ า คั ญ เป็ น การติ ด ตามประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจติดตามประเมินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดโครงการหรือกระทําเป็นครั้ง
คราวโดยเป็ น การดู แ ลกํา กั บ งานของผู้ บริ ห าร/ผู้ มี ห น้ า ที่รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิผลการเข้าใจวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
จะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในองค์กรได้ดีขึ้น ดังนั้น การมีระบบควบคุมภายในที่ดี
จึง เป็นกลไกที่สําคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน ระบบควบคุมเป็นเครื่องมือสําคัญ ในการกําหนดแผนและ
ดําเนินการตามแผนประเมินผลและยังเป็นเครื่องมือในการช่วยลดการทุจริตได้ด้วย
๓๓. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
การตรวจสอบภายในเป็น กลไกลหนึ่ง ที่สํ าคั ญ ของฝุ ายบริ หาร ในการประเมิ นผลสั มฤทธิ์
และความโปร่งใสของการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายใน
เป็นการให้บริการด้านข้อมูลแก่ฝุายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานเพื่อเสริมสร้าง
ความโปร่งใส การบริหารจัดการที่ดีในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายขององค์กร โดยการ
เสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่ม มูลค่าขององค์กร รวมทั้ง การเป็นผู้ให้คํ าปรึกษาฝุายบริหารในการ
ปรับปรุ ง ประสิทธิภาพการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผ ลและดูแลการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่ า
ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความสําเร็จดังกล่าว ดังนี้
๓๓.๑ เสริมสร้างกระบวนการกํากับที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสในการฏิบัติงาน
(Transparency) ปูองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทําให้
เกิดการดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
๓๓.๒ ส่งเสริมการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) ทําให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานการปฏิบัติในองค์กร และเป็นพื้นฐานของหลักความโปร่งใส
(Transparency) และความสามารถตรวจสอบได้ (Audibility)
/๓๓.๓ ส่งเสริม...

-๑๙๓๓.๓ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากผล
การตรวจสอบภายในทํ า ให้ ผู้ บ ริ ห ารได้ ข้ อ มู ล มาปรั บ ปรุ ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง านให้ รั ด กุ ม ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ลด
กระบวนการที่ซ้ําซ้อนลดค่าใช้จ่าย ฯลฯ
๓๓.๔ เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอํานาจ ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กร
เป็นไปอย่างเหมาะสม ตามอําดับความสําคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
๓๓.๕ เป็นเครื่องมือส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร
ลดโอกาสความร้ายแรง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง เพิ่มโอกาสความสําเร็จของงานในปัจจุบันงาน
ตรวจสอบภายในมี บทบาทสําคัญ ในการบริห ารงานขององค์กรมากขึ้ น ในการสร้ างความมั่น ใจในระดับ ที่
สมเหตุสมผลในผลการดําเนินงานขององค์กร แต่อย่างไรก็ตามงานตรวจสอบภายในจะประสบผลสําเร็จเพียงใด
ขึ้นกับการสนับสนุนจากฝุายบริหารและหน่วยรับตรวจทุกฝุายรวมทั้งความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ของผู้ตรวจสอบภายในเป็นสําคัญ
๓๔. ระบบการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล เป็นกลไกที่ใช้ประเมินผลในภาพรวมทําให้ทุกฝุายได้ทราบถึงคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานในองค์กร ว่าได้มีการปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามแผนและกฎระเบียบ
ที่ วางไว้หรือไม่ ไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ และมีข้อบกพร่องจุดใดและได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้ว
หรือไม่ ประการใด จึงเป็นกระบวนการบ่ง ชี้ถึง คุณภาพและคุณค่าของงานว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
เพี ยงใดซึ่ งรวมตลอดถึง ความโปร่ง ใส ในการดํ าเนิ นงานด้ วย ทํ า ให้ ผู้ บริ หารสามารถเห็ นภาพรวมในการ
ดําเนินงานขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการกระทําอย่างต่อเนื่องและเป็น
การวัดผลไม่เฉพาะด้านการเงินเท่านั้นแต่รวมถึง กระบวนการบริหารงานด้านอื่นๆด้วย ทั้ง นี้ การกําหนดวิธี
ติดตามประเมินผลควรกําหนดวิธีที่เหมาะสมโดยคํานึงถึง ระบบที่ถูกต้อง (Accuracy) น่าเชื่อถือได้ ความ
รวดเร็วทันเวลา ประหยัดและคุ้มค่า เป็นต้น มิใช่วิธีการตําน้ําพริกละลายแม่น้ําหรือขี่ช้างจับตั๊กแตน เพื่อให้การ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม ประหยัดและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งระยะเวลาที่ใช้ไปเพื่อการนี้
เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในการติดตามประเมินผลอาจใช้บุคคลภายนอกดําเนินการหรือบุคลากร
ภายในองค์กร เช่น ฝุายตรวจสอบภายใน หรือฝุายแผนและประเมินผลงานฯ ให้ดําเนินการโดยผู้มีหน้า ที่
ติดตามประเมินผลไม่ควรเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนั้น ๆ เพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างโปร่งใส
และเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างอิสระ การมีระบบการติดตามและประเมินผลที่เข้มแข็ง จะสามารถช่วยปูองกัน
การทุจริตได้ทางหนึ่ง รวมทั้งช่วยปูองกันมิให้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือ
สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

/๓๕. กลไกการควบคุม...

-๒๐๓๕. กลไกการควบคุมและป้องกันการทุจริตอื่น ๆ
๓๕.๑ ผู้บริหารควรกําหนดโครงสร้างการควบคุมให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างชัดเจน นับแต่การ
กําหนดนโยบายการควบคุม การกวดขันให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาปฏิบัติตามวิธีการ
ควบคุมนั้นอย่างเข้มงวด ทั้งการควบคุมทั่วไปและการควบคุมระบบงาน มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจใน
นโยบายและความจําเป็นที่ต้องทํา มีการประเมินผลเป็นระยะรวมทั้งหามาตรการจูง ใจให้ปฏิบัติตามหรือมี
มากกว่าองค์กรที่ละเลยการควบคุม
๓๕.๒ ผู้บริหารทําตนให้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามระบบ
๓๕.๓ การกํ า หนดกฎหมาย มาตรฐาน ระเบี ย บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ และการบั ง คั บ ใช้ ที่ ชั ด เ จน
เป็นรูปธรรมและเป็นลายลักษณ์อักษร
๓๕.๔ การอบรมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับทราบถึงความสําคัญที่ต้องปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และผลเสียที่เกิดจากการหยุดชะงักของระบบ

๓๖. ผังขบวนการรับเรื่องการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ชด.ทหาร

ผู้มาร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ภายใน ๗ วัน

- เรื่องทั่วไป กผค.ฯ ดําเนินการ
- เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง กกล.ฯ ดําเนินการ

นตส.ชด.ทหาร
ภายใน ๗ วัน

- ตรวจสอบ ดําเนินการ เสนอ จก.ชด.ทหาร

จก.ชด.หาร
พิจารณาสั่งการ

ภายใน ๓ วัน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ภายใน ๑ วัน
แจ้งผู้มาร้องเรียนทราบ

- เรื่องทั่วไป กผค.ฯ ดําเนินการ
- เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง กกล.ฯ ดําเนินการ

