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บทคัดย่อ
การศึก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง เรื่อ ง ประเมิน ความเสี่ย งเรื่อ งการทุจ ริต ใน
กระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ กรณีศึกษา บริษัท XYZ จากัด มีวัตถุประสงค์เ พื่อ
วิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ย งการควบคุม ภายในการบริห ารสิน ค้า คงเหลือ โดยใช้
เครื่องมือการประเมินความเสี่ยง (Fraud Risk Assessment Tool) ซึ่งเป็นการประเมิน
ความเสี ่ย งในเรื ่อ งการทุจ ริต ตามแนวทางของสมาคมผู ้ต รวจสอบการทุจ ริต
(Association of Certified Fraud Examiners : ACFE) ในด้านการประเมินความเสี่ยง
ด้า นสภาพแวดล้อ มการควบคุม ภายในขององค์ก ร และเพื ่อ ใช้เ ป็น แนวทางการ
ตรวจสอบ การควบคุมและการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยรวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือของสาขา
A และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ของบริษัท XYZ จากัด ข้อมูลเชิงคุณภาพรวบรวม
จากเอกสาร การสอบทานและสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน
ผลการศึก ษาพบว่า การประเมิน สภาพแวดล้อ มของการควบคุม ภายใน มี
ปัจจัยเสี่ยงจากเมินผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหลักมากที่สุด ด้านกิจกรรมหรือรูปแบบ
ของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือมากที่สุด จากปัจจัย
เสี่ยง 2 อันดับแรก คือ รูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรูปแบบการขโมย
ทรัพย์สินก่อนการบันทึกบัญชี สาหรับข้อเสนอแนะที่สาคัญ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข

จ

ปัญ หา ผู ้บ ริห ารระดับ สูง ควรจัด ท าเป็น นโยบายโดยเน้น หัก ความประพฤติ หลัก
จรรยาบรรณหรือนโยบายการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและสื่อสารให้พนักงานในองค์กร
ทราบ นอกจากนี้ ผู้ต รวจสอบภายในควรประเมิน การควบคุม ภายในที่เ กี่ย วกับ การ
ทุจริต โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบของการควบคุมตามแนวทางการป้องกัน การทุจริต
ภายใต้กรอบปฏิบัติการควบคุมของ COSO เพื่อทดสอบประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายในจะช่ว ยควบคุม การทุจ ริต ให้อ ยู่ใ นระดับ ต่าสุด ที่อ งค์ก รจะพึง รับ ได้ และจัด ทา
แนวทางตรวจสอบการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่า แผนการตรวจสอบได้ระบุถึงความเสี่ยงที่
เหลือ อยู ่ การสอบทานการประพฤติ ม ิช อบเกี ่ย วกับ ทรัพ ย์ส ิน การสอบทานการ
เปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ระบบการปฏิบัติงาน และผลกระทบต่อ
การควบคุม
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จ จุ บั น การทุ จ ริ ต ในองค์ ก รมี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น และการทุ จ ริ ต ในองค์ ก รมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงและภาพลักษณ์ของบริษัท ผลกระทบจะรุนแรงเพียงใดขึ้นอยู่
ขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้น อุษณา ภัทรมนตรี (2552:12) อธิบายถึงสาเหตุของการ
ทุจริต “การมีโอกาสในการกระทาผิดและปกปิดทุจริต มีความกดดันหรือแรงจูงใจ ข้ออ้าง
หรือทัศนคติที่ผิด และการมีผลประโยชน์น่าจูงใจ” ดังนั้น หากโอกาสในการจับทุจริตได้มี
น้อยมาก ประกอบกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบไม่รัดกุมเพียงพอ ผลเสีย
ย่อมเกิดขึ้นต่อองค์กร เพราะฉะนั้น ผู้ตรวจสอบภายในควรทาการประเมินความเสี่ยงของ
กิจกรรมการดาเนินงานและจัดทาแนวทางการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องมี
ความระมัดระวังถึงการรับรู้ของสัญญาณเตือนหรือข้อบ่งชี้การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
บริษัท XYZ จากัด ดาเนิน ธุรกิจจาหน่ายสิ นค้าแบบค้าปลีก สินค้าเพื่อ
ตอบสนองในรูปแบบของการซื้อสินค้าในราคาประหยัดและการซื้อสินค้าที่สะดวกสบาย ทา
ให้แบ่งสินค้าเป็น 5 ประเภทหลัก คือ อาหารสด สินค้าอุปโภคและบริโภค เสื้อผ้าและ
เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ตกแต่งและของใช้ภายในบ้าน ปัจจุบัน แบ่งเป็น
2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบขนาดใหญ่ เป็นรูปแบบร้านค้าหลักของธุรกิจ มีสินค้าจาหน่ายกว่า
100,000 รายการ บนพื้นที่ขายระหว่าง 4,000-12,000 ตารางเมตร มีสัดส่วนการจาหน่าย
สินค้าอาหารประมาณร้อยละ 60 และเครื่องใช้ร้อยละ 40 ในปี 2555 มีสาขาเปิดให้บริการ
ทั่วประเทศทั้งสิ้น 110 สาขา
2. รูปแบบขนาดเล็ก สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ
2.1 มาร์เก็ต เป็นร้านค้ารูปแบบขนาดกลาง ตั้งอยู่ใกล้พื้นทีเ่ ขตชุมชน มีพื้นที่
ขายระหว่าง 750-2,000 ตารางเมตร และจาหน่ายสินค้าประมาณ 15,000 รายการ มี
สัดส่วนการขายสินค้าอาหารร้อยละ 80 และเครื่องใช้ร้อยละ 20 ในปี 2555 เปิดให้บริการ
ทั่วประเทศทั้งสิ้น 18 สาขา
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2.2 ร้านสะดวกซื้อ เป็นร้านค้ารูปแบบขนาดเล็ก เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง มี
พื้นที่ขายเฉลี่ยประมาณ 160 ตารางเมตร และจาหน่ายสินค้าประมาณ 3,200 รายการ
โดยมีสัดส่วนการขายสินค้าอาหารร้อยละ9 0 และเครื่องใช้ร้อยละ 1 0 ในปี 2 5 5 5 เปิด
ให้บริการทั่วประเทศทั้งสิ้น 146 สาขา
บริษัทฯ ประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่องในการจัดจาหน่ายสินค้าค้าปลีกให้แก่
ลูกค้าทั่วประเทศ ซึ่งลูกค้าเป็นผู้บริโภคทั่วไป และประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ
บริษัท XYZ จากัด แบ่งโครงสร้างออกเป็น ฝ่ายงานปฏิบัติงานที่สานักงานใหญ่
และฝ่ายบริหารสาขาย่อย ดังภาพที่ 1

ภำพที่ 1 โครงสร้ำงองค์กร
ที่มา : รายงานประจาปี 2555 ของบริษัท บริษัท XYZ จากัด
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จากรายงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน เรื่อง การปฏิบัติงานของ
สาขาในรูปแบบขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นรูปแบบร้านค้าหลักของธุ รกิจ มีการแบ่งฝ่ายดูแลสินค้า
ประกอบด้วย ฝ่ายอาหารสด ดูแลสินค้าประเภทอาหารสด ฝ่ายอาหารแห้ง ดูแลสินค้า
ประเภทอุปโภคและบริโภค ฝ่ายสินค้าทั่วไป ดูแลสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องประดับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ตกแต่งและของใช้ภายในบ้าน ด้านการบริหารสินค้าคงเหลื อ
ของปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2555 จานวน 28 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพ จานวน
11 สาขา และต่างจังหวัดจานวน 27 สาขา พบว่า ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
สาขา A ในกรุงเทพ มีคะแนนการบริหารสินค้าคงเหลือต่ากว่าปีที่ผ่านมากมากที่สุดใน
จานวน 13 สาขา ดังแสดงในภาพที่ 2

สำขำ

ภำพที่ 2 ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนสำขำของปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2555

ดังนั้น จึงทำกำรศึกษำในกระบวนกำรบริหำรสินค้ำคงเหลือของสำขำ A
ซึ่งมีคะแนนการตรวจสอบลดลงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2554 และปี
พ.ศ. 2555 โดยในการศึกษาจะเลือกศึกษาเฉพาะแผนกสินค้าทั่วไป เนื่องจากเป็นสินค้าที่
มีมูลค่าราคาสูงและต้องมีการตรวจสอบก่อนทาการส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งเมื่อเกิดการสูญ
หายจะทาให้เกิดความเสียหายมูลค่าสูงสุด
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ภำพที่ 3 โครงสร้ำงกำรดำเนินงำนภำยในสำขำ
ที่มา : แผนผังโครงสร้างของฝ่ายการปฏิบัติงานสาขาของบริษัท XYZ จากัด
จากโครงสร้างของการปฏิบัติงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้
1. ผู้จัดการสาขา รองผู้จัดการสาขา ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
สาขาให้เป็นไปตามนโยบายที่สานักงานใหญ่กาหนด ประกอบด้วย การบริการลูกค้า การ
บริหารสินค้าคงเหลือ การบริหารการเช่าพื้นที่ขาย สิ่งอานวยความสะดวกในสาขา ดูแล
พนักงานและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา
2. ฝ่ายบริการลูกค้า ทาการขายสินค้าหน้าร้าน บันทึกรายการขายและการ
บริการลูกค้า
3.
ฝ่ายรับ-ส่งสินค้า ทาการตรวจรับสินค้าตามขั้นตอนที่กาหนด การนา
สินค้าเข้าห้อง เก็บสินค้าคงเหลือ การนาสินค้าออกจากห้องเก็บสินค้า และการตรวจสอบ
สินค้าคงเหลือ
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4. ฝ่ายซ่อมบารุง ทาการบารุงรักษาพื้นที่ขายและสิ่งอานวยความสะดวก
5. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทาการดูแลรักษาสวัสดิการพนักงานในสาขาให้
เป็นไปตามที่สานักงานใหญ่กาหนด และเป็นไปตามกฎหมาย
6. ฝ่ายป้องกันการสูญหาย ทาการสอบทานการรับสินค้า การนาสินค้าที่มีการ
ขายส่งมอบให้ลูกค้าตามขัน้ ตอนที่กาหนด และร่วมตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
7. ฝ่ายอาหารสด ฝ่ายอาหารแห้ง และฝ่ายสินค้าทั่วไป มีหน้าที่ในการจัดเรียง
สินค้า ตรวจสอบอายุสินค้า ให้เป็นไปตามนโยบายการจัดเรียงสินค้า
8. ฝ่ายพลาซ่า การบริหารจัดการพื้นที่เช่า โดยการติดต่อกับผู้เช่า ติดตามการ
ชาระเงิน
กระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อ การตรวจรับสินค้า การ
จัดเก็บสินค้าในห้องเก็บสินค้า และกระบวนการขายสินค้าให้ลูกค้า

ภำพที่ 4 กระบวนกำรบริหำรสินค้ำคงเหลือ
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จากแผนภาพกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การสั่งซื้อ การสั่งซื้อจะทาการสั่งซื้อสินค้ากับ Supplier โดยส่งใบส่งซื้อซึ่งระบุ
รายการและจานวนสินค้าให้กับ Supplier
การรับสินค้า ได้ทาการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่สินค้ามาถึงสาขา
การตรวจรับสินค้าให้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยพิจารณาระหว่างใบสั่งซื้อและสินค้า
ที่ได้รับจริง ถ้าไม่มีความถูกต้องครบถ้วนจะทาการคืนสินค้าให้แก่ Supplier และบันทึก
รายการที่ไม่รับสินค้าพร้อมเหตุผลของการที่ไม่รับสินค้าและทาการบันทึกรับในระบบ
การจัดเก็บสินค้าในห้องเก็บสินค้า ประกอบด้วย การจัดเก็บสินค้าคงเหลือ การ
ตรวจสอบอายุสินค้าคงเหลือ การทาคืนสินค้าแก่ร้านค้า การทาลายสินค้าที่หมดอายุ การ
รักษาความปลอดภัยของห้องเก็บสินค้า การตรวจนับสินค้า
การขายสินค้า พนักงานเก็บเงินต้องตรวจสอบรายการสิ นค้าที่บันทึกในระบบ
POS กับสินค้าจริงต้องตรง จึงทาการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
การส่งเอกสารการรับสินค้าให้กับบัญชี ประกอบด้วย ใบสั่งซื้อ เอกสารการรับ
สินค้าและใบแจ้งหนี้ เพื่อนาไปบันทึกการลงบัญชีและทาจ่ายต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1.

เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต ในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ
ซึ่งอาจทาให้เกิดการทุจริตในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดทาแนวทางตรวจสอบกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ
ของสาขา บริษัท XYZ จากัด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึก ษาเรื่อ ง การประเมิน ความเสี่ย งเรื่ องทุจ ริต ในกระบวนการบริหารสิ นค้ า
คงเหลือ บริษัท XYZ จากัด จะทาการศึกษาในขอบเขตของกระบวนการบริหารสินค้าง
คงเหลือในส่วนของฝ่ายสินค้าทั่วไปของสาขา A โดยนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงใน
เรือ่ งการทุจริต มาทาการประเมินโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ที่มีผลทาให้เกิดโอกาส
การกระทาทุจริตในกิจกรรมการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความอ่อนแอของการควบคุมที่พบจาก
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การประเมินพนักงาน ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานหลัก และการควบคุมทางกายภาพเพื่อเพื่อ
ป้องกันทรัพย์สินรั่วไหล
ส่วนที่ 2 การทุจริตประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท XYZ จากัด ได้แก่
รูปแบบการขโมยทรัพย์สินก่อนการบันทึกบัญชี รูปแบบการลักขโมยทรัพย์สินหลังการ
บันทึกบัญชี รูปแบบการจัดซื้อและการเรียกเก็บเงิน รูปแบบการขโมยสินค้าคงคลังและ
อุปกรณ์ และรูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรณีศึกษาครั้งนี้ได้เลือกบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ
ของสาขา A ของฝ่ายสินค้าทั่วไป เพื่อตอบแบบสอบถามโดยใช้เครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Assessment Tool: FRA Tool) ทั้งหมดจานวน 19 คน
ประกอบด้วย ผู้จัดการสาขา ฝ่ายตรวจรับสินค้า (ทาการตรวจรับสินค้า) ฝ่ายป้องกันการ
สูญหาย (ทาการจัดเก็บสินค้าคงเหลือ) ฝ่ายสินค้าทั่วไป (ทาการจัดเรียงสินค้า) ฝ่ายบริการ
ลูกค้า ฝ่ายบัญชีที่ทารายการบัญชีเฉพาะสาขา A และฝ่ายตรวจสอบภายในของสาขา (ทา
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขาให้ปฏิบัติตามนโยบาย)
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางการวางระบบการควบคุมภายในและการวางแผนการตรวจสอบ
ภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ
2. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะในการศึกษาเกี่ ยวกับการทุจริต ในกระบวนงานต่างๆ ใน
กิจการค้าปลีกสาหรับผู้สนใจศึกษาต่อไปในอนาคต

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การทุจริตมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแม้ว่าองค์กรจะมีการออกแบบระบบควบคุม
ภายในไว้ดเี พียงใด ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบป้องกันและค้นหาการทุจริต ส่วนผู้ตรวจสอบ
ภายในมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในที่กาหนดโดยผู้บริหาร ดังนั้น การเรียนรู้ การรับรู้ถึงสัญญาณเตือนภัย หรือ
ข้อบ่งชี้ที่อาจเกิดการทุจริต และเข้าใจถึงทฤษฎีการทุจริตจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถทาการตรวจสอบการทุจริตได้ดีขึ้น
การทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) หมายถึง “เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น”
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของการ
ทุจริต (Fraud) การกระทาที่ผิดกฎหมายใด ๆ เช่น ฉ้อฉล หลอกลวง ปกปิด หรือละเมิด
เป็นต้น การกระทาเหล่านี้เกิดขึ้นโดยปราศจากการข่มขู่ บังคับหรือมีเหตุบีบบังคับจาก
ผู้อื่น (จงใจหรือตั้งใจหรืมีเจตนาเอง)
มาตรฐานการสอบบัญชีของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 240 เรื่อง
การทุจริตและข้อผิดพลาด ได้ให้ความหมายว่า การกระทาโดยจงใจหรือเจตนาโดยบุคคล
เดียวหรือหลายคนซึ่งอาจเป็นผู้บริหาร พนักงานหรือบุคคลอื่น อันมีผลทาให้งบการเงิน
แสดงข้อมูลไม่ถกู ต้อง การทุจริตอาจเกิดจากการตกแต่ง การปลอมหรือการเปลี่ยนแปลง
บันทึกหรือเอกสารหรือละเว้นการบันทึกภายในบันทึกหรือเอกสาร การบันทึกรายการที่
ไม่ได้เกิดขึ้นจริง และการใช้นโยบายการบัญชีอย่างไม่ถูกต้อง
ดังนั้น “การทุจริต” หมายถึง การกระทาผิดใดๆ ที่แสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือบริการ และก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้ถกู กระทา
โดยเจตนาหรือจงใจที่จะหลอกลวง ปกปิด หรือละเมิด เป็นต้น
อุษณา ภัทรมนตรี (2552, 12-5) กล่าวถึง ประเภทของการทุจริต เนื่องจากถ้า
ต้องการหาวิธีการตรวจสอบ ต้องรู้จักกับประเภทของทุจริตมี 3 ประเภทดังต่อไปนี้
1. การคอร์รัปชั่นเป็นการละเมิดความไว้วางใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว โดย
แบ่งเป็นลักษณะการเสนอ คือ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดสินบน และลักษณะการ
สนอง คือ การจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ การถูกข่มขู่, เรียกร้องผลประโยชน์ การ
ติดสินบน จะอยู่บนพื้นฐานขอความสาเร็จ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการจัดซื้อ การฮั้วประมูล
เป็นต้น
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2. การยักยอกสินทรัพย์ แบ่งออกเป็น 2 รายการ ดังนี้
2.1 รายการที่เป็นเงินสด
2.1.1 การยักยอกเงินสดที่บันทึกอยู่ในบัญชีขององค์กร คือการบันทึกรับ
เงินเป็น สินทรัพย์ของบริษัทแล้วและต้องนาเงินไปฝากธนาคารแต่ระหว่างทางกลับนาเงิน
เข้ากระเป๋าตัวเองก่อน
2.1.2 การยักยอกเงินสดที่ยังไม่บันทึกบัญชีขององค์กร เช่น การไม่
บันทึกรายการขายหรือบันทึกแต่บันทึกต่ากว่าที่เป็นจริงหรือบันทึกขายแล้วตั้งเป็นลูกหนี้
ไว้แต่เงินสดจริงเก็บเข้ากระเป๋าไปแล้ว ทิ้งระยะเวลาอีกระยะหนึ่งก็ตัดหนี้สูญ
2.1.3 การยักยอกจากการเบิกจ่ายเงินสด เช่น เซ็นรับงานที่ยังไม่เสร็จแต่
จ่ายเงินเต็ม จ่ายเงินให้พนักงานที่ไม่มีตัวตน บันทึกรายการค่าใช้จ่ายมากเกินไป ปลอม
แปลงเอกสารเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย การทาเรื่องเบิกหลายครั้ง แก้ไขชื่อผู้รับเงิน เป็นต้น
2.2 รายการที่ไม่ใช่เงินสด
2.2.1 การนาสินทรัพย์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
2.2.2 การยักยอกสินทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีขององค์กร เช่น จากการขอหรือ
โยกย้ายทรัพย์สิน ขายหรือส่งมอบ ซื้อหรือรับของ ยักยอกซึ่งหน้าโดยไม่ปกปิด
3. การตกแต่งรายงาน แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
3.1 รายงานทางการเงิน เช่น การบันทึกสินทรัพย์หรื อรายรับมากเกินไปหรือ
น้อยเกินไป บันทึกบัญชีต่างงวด บันทึกรายรับปลอม ปกปิดหนี้สินหรือรายจ่าย เปิดเผยใน
หมายเหตุไม่ครบถ้วน ประเมินสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
3.2 รายงานที่ไม่ใช่รายงานการเงิน เช่ น ตบแต่งข้อมูลคุณสมบัติพนักงาน ตบ
แต่งเอกสารภายใน ตบแต่งเอกสารภายนอก เป็นต้น
โดยสรุป การทุจริต หมายถึง การกระทาของตนเองหรือการร่วมมือกับบุคคลอื่น
เพื่อให้ได้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ โดยวิธีการฉ้อโกง การปิดบังข้อเท็จจริง ด้วยวิธีการ
ไม่ชอบด้วยกฎระเบียบหรือกฎหมาย และสามารถมีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าองค์กรไม่มีการ
ควบคุมที่แข็งแรงและไม่มีการป้องกัน ค้นหาการทุจริต
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง เรื่ อ ง ประเมิ น ความเสี่ ย งเรื่ อ งการทุ จ ริ ต ใน
กระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือกรณีศึกษา บริษัท XYZ จากัด ผู้จัดทาการศึกษาได้
ค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปพัฒนากรอบแนวความคิด
เครื่องมือในการวิจัย และเป็นแนวทางในการกาหนดแบบสอบถาม โดยใช้ แนวคิดทาง
ทุจริตคือทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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แนวคิดทางทฤษฎี
1. ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริต
แนวคิดทฤษฎี ในการศึกษาด้านการทุจริตที่นิยมอ้างอิง คือ Donald R
Cressey ในทศวรรษ 1980 สามเหลี่ยมของการทุจริตของ ที่ว่า การทุจริตมีโอกาสจะเกิด
สูงหากมีเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงการทุจริตเกิดขึ้นทั้ง 3 ด้าน คือ 1) มีความกดดัน หรือ
แรงจูงใจ 2) โอกาสในการกระทาและปกปิด และ 3) ข้ออ้างหรือมีเหตุผลและทัศนคติที่ผิด
ทั้งนี้ สถาบันวิชาชีพด้านบัญชีหรือองค์กรหรือสมาคมที่ทาการสอบสวนการทุจริต กล่าวถึง
เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงการทุจริตเกิดขึ้นทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
1. ความกดดัน หรือแรงจูงใจให้ผู้กระทาทุจริต อาจเกิดจากความกดดันใน
การปฏิบัติงานและความกดดันส่วนตัว ดังนี้
1.1 การหาเหตุผลเพื่อเป็นแรงจูงใจในการกระทาของตนเอง เช่น การทา
เพื่อให้ได้มาซึ่งความเคารพนับถือ ในสายตาของคนในครอบครัว หรือผู้ร่วมงาน เช่น การ
ทุจริตทางคอมพิวเตอร์หลายๆ ครั้ง ที่แสดงว่าผู้บุกรุกถึงข้อมูลนั้นมีพลังความสามารถที่จะ
กระทามากกว่าที่จะก่อให้เกิดความเสียหายโดยเจตนา
1.2 ความพึงพอใจในสิ่งที่ปรารถนา เช่น ความโลภ หรือการกระทาจน
ติดเป็นนิสัย
1.3
การมี แ รงกดดั น ทั้ ง จากความเครี ย ดทางร่ า งกายหรื อ จาก
บุคคลภายนอก
2. โอกาสในการกระทาและปกปิด ซึ่งเกิดจากจุดอ่อนในการป้องกันและ
ค้นพบการทุจริตให้ทันกา การละเมิดหรือยกเว้นการควบคุมไม่ต้องได้รับการตรวจสอบ
ดังนี้
2.1 การออกแบบกระบวนการอย่างเหมาะสมสาหรับเงื่อนไขบางอย่าง
เท่านั้น อย่างไรก็ตามอาจมีช่องทางที่ทาให้เกิดสิ่งผิดปกติหรือสร้างสถานการณ์เพื่อทาให้
การควบคุมล้มเหลวได้
2.2 ความไม่เพียงพอของควบคุมที่ออกแบบ หรือขาดการควบคุม ส่งผล
ให้มีโอกาสในการทุจริตอาจจะเกิดขึ้น เช่น ระบบที่พัฒนาขึ้นดูเหมือนปกป้องทรัพย์สินได้
แต่ ข าดการควบคุ ม ที่ ส าคั ญ ไป ดั ง นั้ น บุ ค คลใดที่ ท ราบถึ ง จุ ด อ่ อ นของการควบคุ ม ก็
สามารถหาผลประโยชน์ได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก

11

2.3 การสร้างโอกาสในการละเว้นการควบคุมที่มีอยู่ ได้ จากบุคคลที่มี
ตาแหน่งเนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือการควบคุมที่อ่อนแอยอมให้ บุคคลที่มีตาแหน่ง
หลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์
3. ผู้กระทาผิดมีข้ออ้างหรือมีเหตุผลและทัศนคติที่ผิด ดังนี้
3.1 การหาข้ออ้างที่ผิด โดยคนส่วนใหญ่มักคิดว่าตนเป็นคนดี แม้ว่าได้
ทาสิ่งที่ไม่ดีเป็นครั้งคราว เพื่อทาให้พวกเขาเชื่อมั่นว่าตนเป็นคนดี พวกเขาจะหาเหตุผล
เข้าข้างตนเองหรือไม่ยอมรับการกระทาของตนเอง เช่น บางคนอาจนึกว่าตนมีสิทธิ์ใน
สิ่งของบางอย่างที่ได้ขโมยไป หรือหากผู้บริหารได้ฝ่าฝืนกฎระเบียบแล้ว คนอื่นๆ ก็ต้องทา
ได้เช่นกัน
3.2 การหาเหตุผลที่ผิด บางคนอาจมีบางช่วงเวลาที่ประสบปัญหาทาง
การเงิน ติดการใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย หรือเผชิญแรงกดดันอื่น ผลที่ตามมาคือพวกเขาจะ
หาเหตุผลเข้าข้างตนเองว่า ก็เป็นการยืมเงินมาใช้ก่อนเท่านั้น และจะจ่ายเงินคืนเมื่อชีวิต
เขาดีขึ้น บางคนอาจรู้สึกว่าการขโมยสิ่งของใดจากบริษัทไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้าย เนื่องจาก
เป็นการกระทาในสมบัติที่ไม่เป็นของพวกเขา
3.3 การมีทัศนคติที่ผิด โดยบางคนอาจทาสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่
ยอมรับขององค์กร แต่เป็นเรื่องปกติธรรมดาในธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเขา หรือมีการ
ยอมรับโดยนายจ้างคนก่อน ผลก็คือ บุคคลเหล่านี้จะไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พวก
เขาคิดว่าไม่มีเหตุผล
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้เกิดจากจุดอ่อนสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ขาดจิตสานึก
และขาดบรรยากาศความซื่อสัตย์ในระดับสูง ไม่มีการสร้างวัฒนธรรมหรือพฤติกรรม
องค์กรที่เน้นด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรม พฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงหรือเพื่อน
ร่วมงานที่จะทาให้พนักงานกล้าหรือไม่กล้าที่จะทุจริต และเกิดจากจุดอ่อนด้านกฎหมาย
นัยของกฎหมายอาญาที่ ถือว่า ”บุคคลยังบริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดจริง ”
ทาให้ผู้ทุจริตยอมเสี่ยงเพราะคิดว่าทาแล้วคุ้ม ไม่มีใครฟ้องร้องหรือโทษที่ได้ไม่รุนแรงเท่า
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
2. สัญญาณบอกเหตุทุจริตที่อาจเกิดขึ้นโดยพนักงาน
สัญญาณการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้จากพนักงานภายในองค์กรเอง เกิดขึ้นได้
ในกรณี ต่าง ๆ เช่น (เจริญ เจษฏาวัลย์. 2550: 83-95) การมอบความไว้วางใจในตาแหน่ง
การเงินมากเกินไป การควบคุมที่สาคัญคือ การห้ามมิให้บุคคลคนเดียวทางานตั้งแต่ต้นจน
จบ ในตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่สาคัญ , ความไม่ซื่อสัตย์ของผู้บริหาร หรือการ
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ถูกครอบงาโดยผู้บริหารมากเกินไป Management Fraud เป็นเรื่องที่พิสูจน์อาการทุจริต
ได้ยาก เพราะเป็นการกระทาโดยผู้มีมันสมองที่ฉลาดและมีอานาจอยู่ในมือ การปล่อยให้
Key Employee คนใดนั่งอยู่ในตาแหน่งนั้นนานเกินไป การมีพนักงานระดับหัวหน้างาน
ทางานสาคัญของสายงานใดสายงานหนึ่งนาน ๆ โดยไม่มีการบังคับให้ลาหยุดพักผ่อน
หรือให้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ย่อมมีความผิดพลาด
หรืออาจปฏิบัติผิดระเบียบหรืออาจทุจริต เมื่อใดไม่มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร หรือละเลยไม่เคยทาการตรวจสอบการอนุมัติรายการของผู้บริหาร
และไม่เคยทักท้วง หรือท้วงติง การขาดระบบป้องกันทรัพย์สิน ในรูปแบบการยักยอก การ
ลักขโมยทรัพย์สินที่ง่ายต่อการถูกทุจริต เช่น เงินสด ตั๋วเงิน อุปกรณ์ เครื่องมือ การไม่มี
ระบบป้องกันการสูญหาย การปล่อยปละละเลย การมีความสัมพันธ์กับลูกค้ามากเกินไป
การติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือผู้ขายอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัด
จ้างมีความสัมพันธ์มากผิดปกติวิสัยจนเกินไป ฝ่ายบริหารไม่มีการกาหนดนโยบายต่อต้าน
การทุจริต เมื่อเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กรแล้วยังไม่มีการประกาศนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตโดยการออกกฎ ระเบียบ หรือบทลงโทษที่เข้มงวด พนักงานมีอัตราการเข้าออกสูง
มาก การที่มีพนักงานในตาแหน่งสาคัญ ๆ ออกจากงาน เนื่องจากการถูกไล่ออก ปลดออก
การไม่บันทึกประวัติของพนักงานที่ต้องโทษ พนักงานที่เคยถูกลงโทษทางวินัยไม่ซื่อสัตย์
สุจริตหรือยักยอกทรัพย์สินเล็กๆ น้อย ๆ แต่ไม่มีการบันทึกประวัติไว้ ไม่มีการวัดผลงาน
อย่างเป็นรูปธรรม การไม่มีกฎข้อบังคับกาหนดให้มีการชดเชยค่าเสียหาย การสูญหายของ
เงินสดพิสูจน์ได้ค่อนข้างยากหากเกิดการสูญหายบ่อย ๆ โดยไม่มีการกาหนดให้ต้องชดใช้
แล้ว จะมีโอกาสให้อัตราการสูญหายเพิ่มมากขึ้น ขาดการให้ความสนใจในรายละเอียด
ผู้บริหารปล่อยปละละเลยถือว่าเป็นเรื่องไม่สาคัญ ก็อาจเป็นสัญญาณบอกเหตุได้ว่าการ
ทุจริตมีโอกาสเกิดขึ้น
สัญญาณบอกเหตุทุจริตที่เกิดขึ้นโดยพนักงานในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น
อาจสังเกตได้เมื่อพนักงานมีพฤติกรรมเหล่านี้ เช่น พนักงานมีหนี้สินมากหรือทาธุรกิจ
ส่วนตัวขาดทุน พนักงานมีรายได้ไม่พอรายจ่าย ชอบลงทุนในตลาดหุ้นมากเกินตัว ชอบ
เที่ยวกลางคืน เป็นผีการพนัน มีปัญหาครอบครัว ติดยาเสพติด ถูกดาเนินคดีฐานเป็นหนี้
บุคคลภายนอก มีอคติต่องานในหน้าที่ มีความเก็บกดสูง และเป็นคนฟุ่มเฟือย
ทะเยอทะยานเกินตัว
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3. สัญญาณบอกเหตุทุจริตที่อาจเกิดขึ้นโดยผู้บริหารองค์กรเอง
สัญญาณการทุจริตที่อาจระบุได้จากการดาเนินงานของบริษัท ฝ่ายบริหาร
(เจริญ เจษฎาวัลย์, 2543:78-80) การทุจริต ผู้ถือหุ้นคนอื่นหรือหลอกลวงนักลงทุน
อาการทุจริตประเภทนี้เกิดขึ้นได้ในกรณี เช่น บริษัทดาเนินธุรกิจมีความร้อนแรงสูง
โครงสร้างองค์กรสลับซับซ้อนและสับสน ไม่มีฝ่ายการตรวจสอบภายในที่มีศักยภาพ มีการ
ใช้ผู้สอบบัญชีหลายแห่งหรือมีการเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีบ่อยครั้ง บริษัทที่ไม่เปิดเผยข้อมูล
ตามที่ผู้สอบบัญชีร้องขอ บริษัทที่ใช้สานักกฎหมายหลายแห่งหรือเปลี่ยนตัวที่ปรึกษา
บ่อยครั้ง บริษัทที่เปิดบัญชีกับธนาคารมากผิดปกติ มีปัญหากับหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ตกแต่งรายการทางบัญชีตอนปิดงวดบัญชีสิ้นปี ระบบการควบคุมภายในอ่อนแอ มี
จุดบกพร่อง, การบันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางการบัญชี การบันทึกบัญชียุ่ง
เหยิง มีพนักงานบัญชีอ่อนหัด กลุ่มลูกหนี้ที่ผิดนัดมีความสัมพันธ์พิเศษกับผู้ปล่อยสินเชื่อ
การสั่งซื้อผ่านผู้ขายเพียงกลุ่มเดียว การจัดซื้อโดยไม่มีการประกวดราคา สถิติรายจ่ายหรือ
ยอดซื้อสูงผิดปกติ รายได้หรือยอดขายตกมากผิดปกติ และตัดหนี้สูญอย่างไม่มีเหตุผล
4. สัญญาณบอกเหตุทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากบุคคลภายในและภายนอก
การทุจริตยังเกิดได้จากบุคคลภายนอกโดยตรงก็ได้ หรืออาจเกิดจากความ
ร่วมมือของบุคคลภายในกับบุคคลภายนอกก็ได้ (เจริญ เจษฎาวัลย์, 2543: 80-82)
สัญญาณไฟแดงแจ้งเหตุทุจริตในรูปแบบของการยักยอก ลักขโมย เช่น พบว่าทรัพย์สิน
สิ่งของในสานักงานขาดหายบ่อยครั้ง มีเงินสดขาด-เกินบัญชีเป็นประจา สินค้าคงคลังขาด
บัญชี พบสินค้าแตกหักเป็นจานวนมากผิดปกติ พบการใช้วัตถุดิบในการผลิตสูงผิดปกติ มี
ยอดลูกหนี้ค้างชาระสูง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะและค่าที่พักมีจานวนสูง
มากผิดปกติ และอาจพบว่ามีการโอนหนี้ส่วนตัวที่ไม่ดีให้องค์กร
5. ลักษณะและรูปแบบของการทุจริต
ลั ก ษณะการทุ จ ริ ต สามารถมี อ ยู่ ม ากมายและการทุ จ ริ ต บางอย่ า งมี
ลักษณะเฉพาะสาหรับธุรกิจนั้นๆ (ศิลปะพร ศรีจั่นพชร, 2548: 48-50) ตัวอย่างของ
รูปแบบการทุจริตโดยทั่วไปมักจะมีลักษณะ ดังนี้
5.1 การทุจริตเงินสด
เงิน สดเป็นสิ นทรั พย์ที่ มีส ภาพคล่อ งที่สุ ด จึ งมี โ อกาสเกิดการทุ จริ ต
ยักยอกได้ง่ายกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้โดยการขโมยหรือการแก้ไข หรือ
ปลอมเอกสารประกอบรายการจ่ายเงินหรือยักยอกและใช้เงินขององค์กรไปใช้ส่วนตัว
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5.2 การทุจริตสินค้าคงเหลือ
การทุจริตอาจทาได้โดยหยิบฉวยสินค้าคงเหลือไปจากคลังสินค้าหรือที่
เก็บ วีการนี้มักเกิดขึ้นกับสินค้าที่มีขนาดเล็กแต่มีราคาต่อหน่วยค่อนข้างสูง
5.3 การทุจริตสินทรัพย์ถาวร
สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรอาจหายไปโดยไม่ ท ราบสาเหตุ หรื อ หาค าอธิ บ ายที่
เหมาะสมไม่ได้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากการควบคุมที่หละหลวมทั้งในด้านการจดบันทึกและการ
ควบคุมทางกายภาพ การทุจริตสินทรัพย์ถาวร รวมถึงการนาสินทรัพย์ขององค์กรไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
5.4 การทุจริตการขาย
ผู้ตรวจสอบภายในควรวิเคราะห์ตรวจสอบว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้น หรือ
ลดลงอย่างผิดกตินั้น มาจากสาเหตุอะไร ยอดขายที่สูงกว่าปกติอาจเกิดจากการทุจริต เช่น
ในหลายองค์กรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถของผู้บริหารจากยอดขาย (หรือ
ผลกาไร) จึงมีโอกาสเป็นไปได้ที่อาจมีการสร้างยอดขายปลอมหรือขายสินค้าออกไปก่อน
เพื่อสร้างยอดขายแล้วรับคืนในภายหลัง องค์กรได้รับความเสียหายมากจากการทุจริตการ
ขาย ซึ่ง มีทั้ง ที่สามารถวัด เป็น ตัวเงินได้ เช่น ค่ารางวั ลในการขายที่จ่า ยตามยอดขาย
ผลประโยชน์เพิ่มแก่ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ฉ้อฉลได้รับจากการเลื่อนตาแหน่ง และความ
เสียหายที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้อย่างชัดแจ้ง เช่น การมอบหมายไว้วางใจแก่ผู้ที่ไม่
ซื่ อ สั ต ย์ และไม่ มี ค วามสามารถอย่ า งแท้ จ ริ ง ให้ รั บ ผิ ด ชอบรายได้ ข ององค์ ก ร เป็ น ต้ น
ยอดขายที่ต่ากว่าปกติ อาจเกิดจากการทุจริต เช่น การส่งสินค้าไปให้ลูกค้าแล้วแต่ยังไม่ได้
บัน ทึ ก บั ญ ชี ข าย หรื อ บัน ทึ ก ต่ ากว่ า ที่ ค วรจะเป็ น การให้ ส่ ว นลดแก่ ลู ก ค้ า ซึ่ ง อาจเป็ น
ส่วนลดการค้าที่ลูกค้าไม่ควรได้รับตามระเบียบที่องค์กรกาหนดไว้ หรือมีการให้ส่วนลดสูง
กว่าความเป็นจริงแก่ลูกค้าที่สมคบกัน
5.5 การทุจริตค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในองค์กรมีหลายประเภทและอาจเกิดการทุจริตได้
เช่น การจัดซื้อ เป็นรายการที่เกิดการทุจริตได้ง่ายหากิจการไม่มีระบบการควบคุมภายใน
อย่างเพียงพอ เช่น การที่ผู้ขายให้ผลประโยชน์แก่ผู้มีอานาจจัดซื้อ หรือดาเนินการจัดซื้อ
อย่างไรก็ตาม กิจการแทบทุกแห่งมีการกาหนดระเบียบในการจัดซื้อ เช่น ให้มีการประมูล
หรือประกวดราคา เพื่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ขาย ซึ่งจะให้ประโยชน์แก่องค์กรในการ
ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการในราคาและคุณภาพที่ดีที่สุด แต่ในความเป็นจริง การประมูล
หรือการประกวดราคาอาจไม่เป็นผล เนื่องจากการฮั้ วหรือรวมหัวกัน เช่น ผู้จัดการฝ่าย
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จัดซื้อได้รับผลประโยชน์จากผู้ขายสินค้าโดยการสมยอมให้ผู้ขายรวมตัวกันเสนอราคาที่สูง
กว่าราคากลาง ซึ่งทาให้กิจการต้องซื้อสินค้าหรือบริการในราคาสูงกว่าปกติที่ควรจะเป็น
ค่าแรงงาน เป็นค่าใช้จ่ายที่สาคัญที่มีการทุจ ริตกันอย่างกว้างขวาง เช่น
พนักงานอาจร่วมกันทาเอกสารเท็จ เพื่อจ่ายค่าแรงงานให้กับพนักงานที่ไม่มีตัวตน หรือ
จัดทาบัตรบันทึกเวลาการทางานหรือรายละเอียดการทางานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อให้
ได้ค่าแรงงานมากขึ้นเป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาจเกิดการทุจริตได้โดยการปลอมคาสั่งการ
เดินทาง และใบสาคัญประกอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาขอเบิกจ่าย ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีการ
เดินทางจริง หรือทารายงานค่าใช้จ่ายสูงกว่าจานวนเงินที่จ่ายจริงแล้วเบียดบังส่วนที่เหลือ
เป็นประโยชน์ส่วนตน
6. การควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบงานซื้อ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552 ได้กล่าวถึงการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับระบบงานจัดซื้อ ดังนี้
6.1 มีแผนกจัดซื้อเป็นหน่วยงานแยกต่างหากหรือมีพนักงานจัดซื้อไม่
เกี่ยวข้องกับการบัญชีทั่วไป การทาบัญชีสินค้า การรับของ การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า การ
จ่ายเงินให้เจ้าหนี้
6.2 การซื้อกระทาโดย
1) แผนกจัดซื้อหรือพนักงานจัดซื้อตามใบเสนอซื้อที่ได้รับอนุมัติแล้ว
2) การจัดซื้อแต่ละครั้ง แผนกผลิตและแผนกคลังสินค้าเป็นผู้เสนอแนะ
เกี่ยวกับชนิดและ ปริมาณของสินค้าที่จะซื้อ
3) สั่งซื้อสินค้าจากรายการราคาขายของผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ
4) มีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายหลายแห่ง เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด
5) ใบสั่งซื้อทาขึ้นโดย เรียงลาดับหมายเลขไว้ล่วงหน้า และต้องมีการ
อนุมัติการสั่งซื้อ
6) สาเนาใบสั่งซื้อได้ส่งไปยัง แผนกบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ผู้ทาใบสาคัญสั่ง
จ่าย แผนกรับของหรือเจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจรับของ
7) ใบรับของแสดงจานวนที่นับได้จริง พร้อมทั้งลายเซ็นผู้ตรวจรับอย่าง
น้อย 2 คน
8) ในใบรับของได้ระบุถึงเงื่อนไขต่างๆเช่นการรับประกันสินค้า หรือการ
เปลี่ยนสินค้าคืน ในกรณีที่จะต้องมีการทดสอบคุณภาพสินค้าในภายหลัง
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9) ของที่มีคุณภาพพิเศษ จะต้องมีรายงานการตรวจสอบจากผู้ที่มีความ
ชานาญในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ
10) ใบรับของที่มีเลขที่เรียงลาดับและมีสาเนาส่งให้ แผนกบัญชีเพื่อเก็บ
ไว้กับใบสั่งซื้อ แผนกจัดซื้อเพื่อติดตามรายการที่สั่งซื้อแล้ว แต่ยังไม่ได้รับของ แผนก
คลังสินค้าเพื่อบันทึกบัญชีพัสดุคงเหลือ เก็บไว้ที่แผนกรับของหรือเจ้าหน้าที่ผู้กระทาการ
ตรวจรับของ
6.3 เมื่อมีการคืนของ จะจัดการโดยแผนกคลังสินค้าและแผนกรับของหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับของ ติดต่อเพื่อขอใบลดหนี้ แผนกจัดซื้อและบัญชีได้รับแจ้งเรื่องการ
คืนสินค้า
6.4 การตรวจสอบเอกสารก่อนการจ่ายเงิน ต้องมีใบส่งของหรือใบกากับ
ภาษีจากผู้ขายและตรวจสอบกับใบสั่งซื้อ ใบรับของ ใบรายงานการตรวจสอบคุณภาพ
6.5 แผนกบัญชีไม่ควรเกี่ยวข้องกับ การสั่งซื้อ การรับของ
6.6 ใบสาคัญที่จ่ายเงินแล้ว จะต้องมีการการทาเครื่องหมายเพื่อป้องกันการ
จ่ายซ้า
6.7 ใบสาคัญสั่งจ่ายและเอกสารประกอบทุกฉบับ จะต้องมีเครื่องหมายแสดง
ว่าได้จ่ายเงิน แล้วทุกฉบับตามเอกสารแนบประกอบเพื่อป้องกันการนาเอกสารนามาเบิก
ซ้า
6.8 ทาการตรวจสอบระยะเวลาที่จะต้องจ่ายเงินด้วย เพื่อป้องกันการ
เบิกจ่ายผิดงวด
6.9 ใบสาคัญการสั่งจ่ายจะต้องมีการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้มีอานาจ
เท่านั้น
7. การควบคุมด้านการบริหารคลังสินค้า
เมื่อจัดหาสินค้าและสินทรัพย์ได้ตรงตามความต้องการแล้ว ควรมีการบริหาร
สินค้าคงคลังเพื่อเก็บรักษาในจานวนที่เหมาะสม ปลอดภัย และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(อุษณา ภัทรมนตรี, 2552: 13-14) จุดที่ควรมีหรือประเมินในการควบคุมสินค้าคงคลัง
ดังนี้
7.1 การจัดสถานที่เก็บที่ปลอดภัย เหมาะสม มีระบบป้องกันการขโมยหรือ
จัดยามรักษาความปลอดภัย ให้เหมาะสมกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่จัดเก็บ เช่น การควบคุม
อุณหภูมิ ความสะอาด รวมทั้งการติดตั้งสัญญาณเตือนภัย และมีการรักษาความปลอดภัย
ณ บริเวณเข้า-ออก
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7.2 การจัดแผนที่และรหัสให้สะดวกต่อการหยิบและเบิกจ่าย และจัดเก็บแบบ
หมุนเวียนให้เบิกของที่จัดซื้อมาก่อนได้ใช้งานก่อน โดยไม่วางขอใหม่ทับบนของเก่า เพื่อ
ป้ อ งกั น ของเสื่ อ มสภาพ รวมทั้ ง ควรมี ก ารจั ด หาวิ ธี ก ารควบคุ ม สิ น ค้ า ให้ เ หมาะสมกั บ
ประเภทสินค้า เช่น จัดประเภทเป็นกลุ่มที่มีความสาคัญมาก ปานกลาง และน้อย เช่น กลุ่ม
ที่มีความสาคัญมากต้องมีการควบคุมสูง และใช้วีการบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง สาหรับกลุ่ม
ที่มีความสาคัญน้อยควรลดจานวนสินค้าคงเหลือให้เหลือน้อยเท่าที่จาเป็นและใช้วิธีการ
บัญชีแบบงวดเวลา
7.3 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับสินค้า การส่งสินค้า การผลิต และฝ่าย
บัญชี
7.4 มีบัตรคุมสินค้าสาคัญ เช่น การทาบัตรคุมสินค้าคงเหลือแขวนหรือติดที่ที่
เก็บ และมีก ารบันทึก รับจ่ายทุกครั้ง เมื่อมีการรับหรือเบิกจ่ายสินค้า สาหรับคลั งสินค้า
ขนาดใหญ่ควรมีแผนผังและรหัสการจัดเก็บสินค้าที่เป็นระบบ
7.5 การรับของควรมีหลักฐานใบตรวจรับแสดงชนิด และปริมาณนาส่งพร้อม
ของสากรับการเบิกของควรมีหลักฐานใบเบิกของจากผู้มีอานาจอนุมัติ การยืมหรือโยกย้าย
สถานที่จัดเก็บควรมีเอกสารประกอบและการอนุมัติที่ถูกต้องเช่นกัน
7.6 มีการจัดทาทะเบียนหรือรายละเอียดสินทรัพย์ให้เป็นปัจจุบันหรือหาก
เป็นไปได้ควรใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึก
7.7 มีการสารวจจานวนและสภาพของสินทรัพย์เป็นระยะ เพื่อไม่ให้มีของ
เกินหรือขาดแคลน และมีการซ่อมแซมบารุงที่เหมาะสม สินค้าที่เสื่อมสภาพให้แยกเก็บ
และจัดทาป้ายห้ามจ่ายสินค้านั้นให้เห็นได้ชัด ผลแตกต่างระหว่างบัญชีและการสารวจควร
มีการกระทบยอดและมีการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงบัญชี
7.8 ควรศึกษาเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่ที่ใช้ในการบริหารสินค้าและ
ทรัพย์สินเพื่อความสะดวก ลดความเสียหาย หรือลดต้นทุนและภาระการจัดเก็บ เช่น การ
ใช้สายพาน รถเข็น รถยกของ ฯลฯ
7.9 การจัดการเกี่ยวกับการประกันภัย หรือการวางแผนด้านการลงทุนใน
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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8. การบริหารความเสี่ยงในเรื่องทุจริต Fraud Risk Management (FRM)
หลักการที่สาคัญของการบริหารความเสี่ยงในเรื่องทุจริต (ศิวรักษ์ พินิจารมณ์,
2553: สไลด์) มีดังนี้
8.1 การกากับดูแลเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Governance) คณะกรรมการ
บริหารต้องดาเนินการให้มั่นใจว่า ผู้บริหารมีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องทุจริตที่มี
ประสิท ธิผ ลมีวิ ธีก ารเชิง รุก ในการติดตามผลการบริ หารความเสี่ย ง ผู้บ ริหารมี การ
ออกแบบสร้างกลไกการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ
ซึ่งพนักงานจะต้องเข้าใจ สัญญาณเตือน (Red Flag) และรายงานทันทีเมื่อพบสิ่งบอกเหตุ
ว่าจะเกิดการทุจริต ผู้ตรวจสอบภายในเองจะต้องมีการประเมินและสอบทานว่าการบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและรายงานให้คณะกรรมการเกิดความมั่นใจในเรื่ องการบริหาร
ความเสี่ยงในเรื่องทุจริต
8.2 การประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Assessment-FRA)
ถือเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนามาจากการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ของโคโซ่ (COSO) ทุกคนในองค์กรถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินการทุจริต โดยใช้หลักการระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อหาข้อ
บ่งชี้การทุจริต เน้นที่สาระสาคัญและโอกาสที่จะเกิดขึ้น
8.3 การป้องกันการทุจริต (Fraud Prevention-FP) การพิจารณาความเสี่ยง
และหาวิธีป้องกันผ่านระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น อบรมพนักงานในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริตอย่างต่อเนื่อง การส่งสัญญาณว่ามีการติดตามปัญหา
ที่เกิดขึ้น การทบทวนรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างละเอียด
8.4 การตรวจพบการทุจริต (Fraud Detection-FD) การตรวจพบทุจริต
ภายในองค์กรมักจะมาจากการให้ข้อมูลของพนักงาน (Whistleblower) เพราะเป็นช่องทาง
หนึ่งของการติดต่อสื่อสารที่สาคัญ และองค์กรจะต้องรักษาความลับปกปิดผู้ให้ข้อมูล
ติดตามผลที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด หาวิธีการควบคุมในการบ่งชี้กระบวนงานที่ใช้ในการ
ค้นหาการทุจริต และนาข้อมูลมาใช้เพื่อการวิเคราะห์การทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจจับ
ถ้าการป้องกันนั้นไม่สาเร็จ
8.5 การสอบสวนการทุจริตและการแก้ไข (Fraud Investigation &
Correction) เพื่อสนับสนุนการป้องกันและการแก้ไขปัญหา การจัดลาดับความสาคัญของ
เรื่องที่สืบสวน การเปิดเผยข้อมูล วิธีการแก้ไขปัญหาที่พบ และมีการวัดผลอย่างเป็น
รูปธรรม การสืบสวนข้อเท็จจริงนั้นจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าข้อกล่าวหานั้นมีมูลความจริง ผู้
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สืบสวนการทุจริตจะต้องมีคุณสมบัติที่เพียงพอและต้องคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
วางแผนการสืบสวนสอบสวน
การศึกษาถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุมาจากอะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร
มีระบบควบคุมในกระบวนการใดที่ทางานได้ไม่มีประสิทธิผล และการถูกครอบงาโดย
ผู้บริหารหรือพนักงาน เหตุต่าง ๆ นี้จะต้องนามาวิเคราะห์ว่าทาไมจึงไม่ถูกตรวจพบใน
ช่วงแรก ๆ ข้อบ่งชี้การทุจริตหรือสัญญาณเตือ น (Red Flag) อะไรที่ผู้บริหารมองไม่เห็น
ก าหนดวิ ธี ก ารป้ อ งกั น หรื อตรวจพบการทุ จ ริ ตอย่ า งไรในอนาคต รู ปแบบจะมี ก าร
พัฒนาการทุจริตอย่างไร แผนและขั้นตอนอะไรบ้างที่ผู้ตรวจสอบภายในควรนามาพัฒนา
ปรับปรุงใช้ให้เกิดประสิทธิผล ระบบการควบคุมอะไรบ้างที่จะต้องสร้างให้เข็มแข็ง และ
ความจาเป็นในเรื่องการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการทุจริตเพิ่มเติม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่
จะต้องมีการวิเคราะห์ ประเมินผลเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตซ้าขึ้น
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Assessment Tool )
วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงนี้ เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงนั้น การประเมินบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจจะมีการกระทาทุจริต และระบุวิธีการที่ใช้ในการทุจริต การกาหนด การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบ และการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมกับความ
เสี่ยงที่มีอยู่ ว่ามีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ การประเมินความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้จากการควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ การตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้นั้นเข็มงวดและชัดเจนหรือไม่
9. แนวคิดทางการประเมินความเสี่ยงภายใต้แนวคิดการจัดการความ
เสี่ยงทั้งองค์กรของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
way Commission (COSO’s)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน กล่าวว่า การ
ประเมินความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในห้าองค์ประกอบของการควบคุมภายใต้แนวคิด
COSO และการประเมินความเสี่ยงกับการควบคุมภายในเป็นประเด็นที่แยกกันไม่ออกและ
จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตลอดเวลา โดยในส่วนของการออกแบบการ
ควบคุมควรได้รับแรงผลักดันมาจากการประเมินความเสี่ยง เมื่อใดก็ตามที่กิจการมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายในรูปของการสูญเสียสินทรัพย์ หรือการแสดงข้อมูลทางการ
บัญชีหรือข้อมูลทางการบริหารผิดพลาด เมื่อนั้น ก็จาต้องกาหนดวิธีการควบคุมขึ้นเพื่ อ
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จากัดหรือลดความเสี่ยง ยิ่งความเสี่ยงมีมากเท่าใดระบบการควบคุมที่ครอบคลุมได้ทั่วถึงก็
ยิ่งจาเป็นต้องมีมากขึ้นเท่านั้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (2548, 29)
การประเมินความเสี่ยง ทุกองค์กรย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลากหลายรูปแบบ
ความเสี่ยงเหล่านั้นมีปัจจัยมาจากภายในและภายนอก จึงมีความจาเป็นที่ทุกองค์กรจะต้อง
มีกระบวนการประเมินความเสี่ยง เพื่อที่จะทราบได้ว่า ในองค์กรมีความเสี่ยงอยู่หรือไม่ มี
ความเสี่ยงในหน่วยงานกิจกรรม หรือขั้นตอนใดของงาน ในประเด็นใดบ้าง ความเสี่ยงที่มี
นั้ น อยู่ ใ นระดั บ ใด ทั้ ง นี้ เพื่ อ ก าหนดมาตรการ หรื อ วิ ธี ก ารควบคุ ม ที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิผล เพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น ก่อนที่ประเมินความเสี่ยง ต้องมีการกาหนด
วัตถุประสงค์ไว้ ณ ระดับต่างๆ ของกิจกรรม โดยวัตถุประสงค์เหล่านั้นต้องสอดคล้องกัน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร หลังจากกาหนดวัตถุประสงค์ จึงตามด้วยการ
ประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเป็นการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงที่จะทาให้หน่วยงานหรือองค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ และตามมา
ด้วยการกาหนดพื้นฐานในการที่จะจัดการความเสี่ยงนั้น เนื่องจากสภาพการดาเนินงานมี
การเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา จึ ง ท าให้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ลไกในการจั ด การกั บ ความเสี่ ย ง
บางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วย
10. เครื่องมือประเมินความเสี่ยง (FRA Tool)
เครื่องมือประเมินความเสี่ยง มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม มีคาตอบให้
เลือกตอบ 3 คาตอบ คือ ใช่/ไม่แน่ใจ/ไม่ใช่ มี 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมของระบบควบคุมภายใน มี 3 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินพนักงาน
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหลัก
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการควบคุมทางกายภาพ เพื่อป้องกัน
ทรัพย์สินรั่วไหล
การประเมินสภาพแวดล้อมทั้ง 3 ด้านนี้ เป็นการประเมินโอกาสที่การทุจริตจะ
เกิดขึ้น จากความเสี่ยงของการควบคุมภายในว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยตามแนวทาง
ปฏิบัติส่วนใหญ่กาหนดน้าหนักของโอกาสที่จะเกิดการทุจริตไว้ที่ 30% 40% 30%
ตามลาดับ ซึ่งค่าดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละองค์กร
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ส่วนที่ 2 ประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตที่สงสัยจะเกิดขึ้น จะประเมิน
ความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในองค์กร โดยระบุความเสี่ยงของประเภท
หรือกิจกรรมของการทุจริตที่สงสัยจะเกิดขึ้น มี 12 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 รูปแบบการขโมยเงินสดก่อนการบันทึกบัญชี
องค์ประกอบที่ 2 รูปแบบการลักขโมยเงินสดหลังการบันทึกบัญชี
องค์ประกอบที่ 3 รูปแบบการปลอมแปลงเช็ค
องค์ประกอบที่ 4 รูปแบบการขโมยเงินสดจากเครื่องเก็บเงินสด
องค์ประกอบที่ 5 รูปแบบการจัดซื้อและการเรียกเก็บเงิน
องค์ประกอบที่ 6 รูปแบบเงินเดือน
องค์ประกอบที่ 7 รูปแบบค่าใช้จ่าย
องค์ประกอบที่ 8 รูปแบบการขโมยสินค้าคงคลังและอุปกรณ์
องค์ประกอบที่ 9 รูปแบบการละเมิดสิทธิทางปัญญา
องค์ประกอบที่ 10 รูปแบบการคอร์รัปชั่น
องค์ประกอบที่ 11 รูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
องค์ประกอบที่ 12 รูปแบบการตกแต่งรายงานทางการเงิน
การตอบแบบสอบถามเครื่องมือประเมินความเสี่ยง (FRA Tool) ควรจะต้อง
พิจารณาผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น จานวนเงินที่สูญหาย ชื่อเสี่ยงขององค์กร ระบบ
การควบคุมภายในที่ไม่ดีพอ สินค้าขาดคุณภาพ การถูกฟ้องร้องทางแพ่งและอาญาจาก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูล ทรัพย์สินที่สูญหายถูกลักขโมย ขนาด
และมูลค่าของรายการทางบัญชี ผลกระทบที่มีต่อวัฒนธรรมขององค์กร การสับเปลี่ยน
โยกย้ายของผู้บริหาร พนักงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อแนะนาในการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงไปใช้ในทางปฏิบัติ เครื่องมือ
ประเมิ น นี้ จ ะมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมากหากมี ก ารปรั บ ปรุ ง ค าถามให้ มี ค วามเหมะสมต่ อ
สภาพแวดล้อมขององค์กรนั้น ๆ กล่าวคือต้องมีการพิจารณาน้าหนัก (Weight) ในการ
กาหนดร้อยละของการประเมินให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารงานของผู้บริหารใน
ขณะนั้น พิจารณาถึงวิธีการสุ่มตัวอย่างหรือการกาหนดขอบเขตให้มีความเหมาะสมและ
คุ้มค่า ควรเริ่มจากการทดสอบกลุ่มตัวอย่างก่อน และทบทวนความเหมาะสมของขั้นตอน
ต่าง ๆ แล้วจึงขยายกลุ่มตัวอย่างออกไป
การจัดทาเครื่องมือประเมินความเสี่ยง ควรจัดให้มีครบทุกกิจกรรมของ
ระบบงานในองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจขององค์กร คะแนน
หรือสัดส่วนที่ใช้ในการประเมินควรพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่มีอยู่ใน

22

องค์กร และในทุกพื้นที่ ฉะนั้นจึงไม่ควรเลือกเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพราะพนักงานอื่น
ในองค์กรอาจสังเกตเห็นความอ่อนแอของระบบการควบคุมหรือสิ่งบอกเหตุนั้นได้ ถ้ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ประเมินมีขนาดใหญ่ จะทาให้การประเมินผลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นตามไป
ด้วย
บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการทุจริต
การตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพตรวจสอบภายใน
หมายถึงการบริการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษา อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
แบ่งลักษณะงานตรวจสอบภายในเป็น 2 ประเภท คือ
1. การบริการให้ความเชื่อมั่น ประกอบด้วยการตรวจสอบหลักฐาน เพื่อนามา
ประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การ
กากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแบ่งประเภทการตรวจสอบภายใน ดังนี้
- การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตรวจสอบเพื่อประเมินระบบการควบคุม
ภายในและคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานมี
ระบบการควบคุมภายในที่ดี และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การตรวจสอบผลการดาเนินงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ระบบงานต่าง
ๆ ของแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารกาหนด โดยมุ่งเน้น ความมีประสิทธิภาพ สามารถ
เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า ความมีประสิทธิผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้และความประหยัด
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ว่าเป็นไปตามข้อกาหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร เช่น กฎหมาย
ระเบียบคาสัง่ นโยบาย และแผนงานที่กาหนด
- การตรวจสอบทางการเงิน คือ การตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอ
ของการควบคุม รวมทั้งป้องกันการรั่วไหลและสูญหายของทรัพย์สิน
- การตรวจสอบสารสนเทศ คือการตรวจสอบที่ใช้ระบบสารสนเทศในการ
ดาเนินงาน จะครอบคลุมงานตรวจสอบภายในเกือบทั้งหมด ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องมี
ความรู้ในระบบงานนี้ เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบ
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- การบริการให้ความเห็นทางวิชาชีพในเรื่องต่าง ๆ การตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย การตรวจสอบการทุจริตหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริต เพื่อ
ค้นหาสาเหตุข้อเท็จจริง ผลเสียหายที่เกิดขึ้น และเสนอแนะหามาตรการป้องกัน
2. การบริการให้คาปรึกษา เป็นกิจกรรมการให้คาแนะนา และการให้บริการที่
เกี่ยวข้อง ลักษณะและขอบเขตของงานเป็นไปตามความตกลงร่วมกันกับองค์กร เช่น การ
ให้คาปรึกษา คาแนะนา และการฝึกอบรม
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการทุจริต เป็นการประเมิน
การควบคุมการทุจริตตามที่ฝ่ายบริหารออกแบบ และดูแลให้องค์กรมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล เพื่อป้องกันการทุจริตสาคัญที่เกิดขึ้นอย่างทันกาล ซึ่ง
ฝ่ายบริหารจะต้องลดจุดอ่อนหรือข้อจากัดในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมให้น้อย
ที่สุด ให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงตามทฤษฎีความเสี่ยงการทุจริตทั้ง 3 ประการคือการลด
ความกดดัน การลดโอกาสการทุจริตโดยจัดให้มีการควบคุมภายในทั้งแบบป้องกันและ
ค้นพบการทุจริตที่ทันกาล และการมีบรรยากาศด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรม
การตรวจพบข้อบ่งชี้การทุจริต หมายถึงการตรวจสอบ สถานการณ์ ข้อบ่งชี้
ทุจริต สัญญาณเตือนภัย จากการทดสอบการควบคุมโดยผู้ตรวจสอบภายใน หรือจาก
แหล่งข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอก เช่น จดหมาย เรื่องร้องเรียน สายด่วนแจ้งเหตุ
เป็นต้น ในการตรวจพบการทุจริตผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบตัวชี้วัด
การทุจริต ลักษณะการทุจริต เทคนิคการทุจริต หากผู้ตรวจสอบภายในพบปัจจัยเสี่ยงการ
ทุจริตขึ้น จะต้องขยายผลการตรวจสอบ การเพิ่มขนาดกลุ่ม ตัวอย่างการเข้าไป
สังเกตการณ์สภาพจริงที่เกิด การทดลองทาซ้าเพื่อสอบหาความถี่ที่เกิดการผิดปกติและ
สาเหตุ ในการประเมินระดับความน่าจะเกิดการทุจริตแสดงออกในรูปแบบของการกระทา
และจุดอ่อนการควบคุมที่มีระดับความเสี่ ยงสูง จึงควรพิจารณาจาก การจ่ายเงินตาม
เอกสารที่ทาเท็จ มีผู้ร่วมกระทาความผิดหลายคน การกระทาความผิดโดยอาศัยระบบ
คอมพิวเตอร์ การกระทาความผิดโดยฝ่ายบริหาร ขาดการป้องกันหรือมีแรงจูงใจให้ทุจริต
ขาดองค์ประกอบการควบคุมภายในด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่ได้ทาหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล
ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ขาดการควบคุมทรัพย์สินที่สาคัญ ขาดการควบคุมการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ
เมื่อผู้ตรวจสอบพบข้อบกพร่องระดับความน่าจะเกิดการทุจริตสูง ควรมีการ
สื่อสารต่อฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยทันที เพื่อให้ตัดสินใจ
ดาเนินการสอบสวนขยายผล และหาทางป้องกันแก้ไข พร้อมทั้งกาหนดเวลาการแก้ไขให้
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แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กาหนดความ
เชี่ยวชาญเยี่ยงวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน ควรมีความรู้เพียงพอที่จะสามารถประเมิน
ความเสี่ยงของการเกิ ดทุจริต และแนวทางในการบริหารจัดการทุจริตขององค์กร แต่ไม่
จาเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่าผู้มีหน้าที่โดยตรงในการสืบสวนและสอบสวนการ
ทุจริต และกิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมินความมีประสิทธิผล มีส่วนช่วยในการ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินศักยภาพของการ
เกิดทุจริตและมีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของการทุจริตในองค์กร (สมาคมผู้ตรวจ
สอบภายในแห่งประเทศไทย, 2553: 7-17)
มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับการทุจริต ทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้
1. 1210. A1 ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้มีความชานาญจากภายนอก ถ้าผู้
ตรวจสอบภายในขาดความรู้ความสามารถที่จาเป็นในการตรวจสอบ เช่น นักกฎหมาย นัก
บัญชี ผู้สอบการทุจริต (CFE) อาจช่วยเหลือและให้คาแนะนาในเรื่องการสอบสวนทุจริต
หรือความปลอดภัยขององค์กรในด้านต่าง ๆ
2. 1210. A2 ผู้ตรวจภายใน ต้องมีความรู้เพียงพอในการประเมินความเสี่ยง
ในการทุจริต และลักษณะที่องค์กรจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว แต่ว่าผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องไม่ถูกคาดหวังว่าจะมีความเชี่ยวชาญเท่ากับผู้ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในด้านการ
ตรวจสอบและสอบสวนการทุจริต
3. PA 1210-1 ผู้ตรวจภายใน ควรมีความรู้ในการบ่งชี้สิ่งบอกเหตุการณ์
ทุจริต
4. 1220. A1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความสุขุมรอบคอบ โดยพิจารณา
จาก การขยายงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ, ความซับซ้อนหรือ
สาระสาคัญของเรื่องที่ให้ความมั่นใจ, ความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการ
กากับดูแล ความเสี่ยงและการควบคุม, ความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อบกพร่อง การทุจริต
และการละเมิดกฎระเบียบ
5. 2060 CAE ต้องรายงานผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ อานาจดาเนินการ ความรับผิดชอบและผลการตรวจสอบ
เปรียบเทียบกับแผนงานเป็นระยะ ๆ รายงานดังกล่าวต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่มี
สาระสาคัญและการควบคุมที่มีอยู่รวมทั้งความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต ประเด็นการกากับ
ดูแลและเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ปฏิบัติ
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6. 2120. A2 ผู้ตรวจภายใน ต้องประเมินความเป็นไปได้ที่การทุจริตอาจ
เกิดขึ้นและพิจารณาด้วยว่าควรจัดการอย่างไรกับความเสี่ยงนั้น
7. 2210. A2 ผู้ตรวจภายใน ต้องคานึงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิด
ข้อบกพร่องที่มีสาระสาคัญ การทุจริต การละเมิดกฎระเบียบ และความเสี่ยงอื่นๆ ในขณะ
ที่พัฒนาวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อัมพร วัฒนสุโพธิ์ (2553) ทาการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้การประเมิน
ความเสี่ยงในเรื่องทุจริตตามแนวทางของสมาคมผู้ตรวจสอบการทุจริต (Association of
Certified Fraud Examiners : ACFE ) โดยใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยง (Fraud
Risk Assessment Tool) ในการประเมินความเสี่ยง ในด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ภายในขององค์กร และเพือ่ ใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบ การควบคุมและการป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดซื้อและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ของบริษัท อุตสาหกรรมครัวการบิน
จากัด ผลการศึกษา พบว่า ระบบการควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมมี
จุดอ่อนและความเสี่ยงต่อโอกาสเกิดการทุจริต จากผู้บริหารและพนักงานสาคัญมากที่สุด
จากปัจจัยเสี่ยง 5 อันดับแรก คือ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การละเมิดสิทธิทาง
ปัญญา รูปแบบการลักขโมยเงินสดหลังการบันทึกบัญชี การคอร์รัปชั่น และ รูปแบบการ
ขโมยเงินสดจากเครื่องเก็บเงินสด สาหรับข้อเสนอแนะที่สาคัญเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
ผู้บริหารระดับสูงควรจัดทาเป็นนโยบายโดยเน้นหลักความประพฤติ
หลัก
จรรยาบรรณหรือนโยบายการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและสื่อสารให้พนักงานในองค์กร
รับทราบ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในควรประเมินประสิทธิผลของการออกแบบและการ
ทางานของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการทุจริต ทาให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบ และ
โครงการต่างๆ ระบุถึงความเสี่ยงที่เหลืออยู่ และรวมการตรวจสอบทุจริตด้วย ประเมินการ
ออกแบบเครื่องมือในการควบคุมการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบเกี่ยวกับทรัพย์สิน และ
สอบทานการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือระบบการปฏิบัติงาน และ
ผลกระทบต่อการควบคุม

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง เรื่ อ ง ประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ใน
กระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือกรณีศึกษา บริษัท XYZ จากัด มีแนวทางในการศึกษา
ดังต่อไปนี้
วิธีการศึกษา
การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยให้กลุ่ มตัวอย่างจานวน 19 คน ตอบแบบ
ประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Assessment Tool: FRA Tool) ตาม
แนวทางของสมาคมผู้ตรวจสอบการทุจริต เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงทางสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมภายใน ได้แก่ การควบคุมที่พบจากการประเมินพนักงาน จากการประเมินผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานหลัก การประเมินการควบคุมทางกายภาพ เพื่อป้องกันทรัพย์สินรั่วไหล มี
ผลที่ทาให้เกิดโอกาสการกระทาทุจริต ในกิจกรรมการปฏิบัติงาน และนาข้อมูลที่ได้มา
ประมวลหาความเสี่ยงของบริษัท XYZ จากัด ที่เพื่อเสนอแนะวิธีป้องกันและตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริต หรือ Fraud Risk
Assessment Tool (FRA Tool) ของสมาคมผู้ตรวจสอบการทุจริต (ACFE) จานวน 15
องค์ประกอบ สาหรับการศึกษาการประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริตกระบวนการบริหาร
สินค้าคงเหลือนี้ ได้ใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ จานวน 8 องค์ประกอบดังนี้
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมของระบบควบคุมภายใน มี 3 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินพนักงาน
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหลัก
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการควบคุมทางกายภาพ
เพื่อป้องกันทรัพย์สินรั่วไหล
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ส่วนที่ 2 ประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตที่สงสัยจะเกิดขึ้น จะประเมิน
ความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในองค์กร โดยระบุความเสี่ยงของประเภท
หรือกิจกรรมของการทุจริตที่สงสัยจะเกิดขึ้น มี 5 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 รูปแบบการขโมยทรัพย์สินก่อนการบันทึกบัญชี
องค์ประกอบที่ 2 รูปแบบการลักขโมยทรัพย์สินหลังการบันทึกบัญชี
องค์ประกอบที่ 3 รูปแบบการจัดซื้อและการเรียกเก็บเงิน
องค์ประกอบที่ 4 รูปแบบการขโมยสินค้าคงคลังและอุปกรณ์
องค์ประกอบที่ 5 รูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูล
การเก็ บรวมรวมข้อมูลในการศึกษาฉบับนี้ เป็นการศึกษาโดยการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณ ซึ่ ง เก็ บ รวบรวมจากการใช้ แ บบสอบถาม การค้ น คว้ า
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ศึกษา มาจาก 2 แหล่ง คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการเก็บรวบรวม คือแบบประเมินความเสี่ยงเรื่องการ
ทุจริต ช่วงเวลาเดียว ในเดือน เมษายน 2556 โดยผู้ศึกษานาแบบประเมินไปแจกให้กลุ่ม
ตัวอย่างและเก็บแบบประเมินด้วยตนเองนาแบบประเมินที่ได้มาประมวลผลโดยใช้ Excel
Program ที่สร้างขึ้นเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาข้อมูลการปฏิบัติง านการตรวจสอบภายใน ศึกษาการ
ควบคุมสินค้าคงเหลือจากวิธีปฏิบัติที่มีอยู่เพื่อวัดประสิทธิผลของการควบคุม รายงานการ
ตรวจสอบภายในระบบบริ หารสินค้า คงเหลือของสาขา กฎระเบีย บ คู่ มือเกี่ ยวกั บการ
บริหารสินค้าคงเหลือของสาขา ของบริษัท XYZ จากัด
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กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนบริหารสินค้าคงเหลือของสาขา A ของฝ่าย
สินค้าทั่วไป โดยใช้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าคงเหลือ จานวน 19 คน มี
รายละเอียด ดังนี้
หน่วยงานที่ร่วมประเมิน
จานวนเจ้าหน้าที่ (คน)
ผู้จัดการสาขา
1
ฝ่ายตรวจรับสินค้า (ทาการตรวจรับสินค้า)
3
ฝ่ายป้องกันการสูญหาย (ทาการจัดเก็บสินค้าคงเหลือ)
3
ฝ่ายสินค้าทั่วไป (ทาการจัดเรียงสินค้า)
3
ฝ่ายบริการลูกค้า
3
ฝ่ายบัญชีที่ทารายการบัญชีเฉพาะสาขา A
3
ฝ่ายตรวจสอบภายในของสาขา
3
รวมเจ้าหน้าที่ประเมินทั้งสิ้น
19
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ แบบการวิเคราะห์สาเหตุ
และผล (Cause and Effect Analysis) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. นาแบบประเมินเรื่องการทุจริตทีไ่ ด้มาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาบันทึกใน
โปรแกรม Excel ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล เพื่อวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการทุจริตที่เกิด
จากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน และประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตที่สงสัย
จะเกิดขึ้น
2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นค่าร้อยละแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม
3. ส่วนที่ 2 ประเมินผลความคิดเห็น เพื่อสรุปผลแบบประเมินความเสี่ยงใน
เรื่องทุจริต ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
3.1 สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ที่ทาให้โอกาสที่การทุจริตจะ
เกิดขึ้นจากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน
3.1.1 ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินพนักงาน
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3.1.2 ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานหลัก
3.1.3 ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมิน การ
ควบคุมทางกายภาพ เพื่อป้องกันทรัพย์สินรั่วไหล
3.2 ประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ในกระบวนการ
บริหารสินค้าคงเหลือ
3.2.1 รูปแบบการขโมยสินทรัพย์ก่อนการบันทึกบัญชี
3.2.2 รูปแบบการลักขโมยสินทรัพย์หลังการบันทึกบัญชี
3.2.3 รูปแบบการจัดซื้อและการเรียกเก็บเงิน
3.2.4 รูปแบบการขโมยสินค้าคงคลังและอุปกรณ์
3.2.5 รูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตามข้อ 3.1 และ 3.2 เป็นแบบปลายปิดแบบมี
คาตอบให้เลือกได้ 3 ข้อ คือ ใช่ / ไม่แน่ใจ / ไม่ใช่ ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ
คาตอบ ใช่
มีคะแนนเท่ากับ 0
คาตอบ ไม่แน่ใจ มีคะแนนเท่ากับ 0.5
คาตอบ ไม่ใช่ มีคะแนนเท่ากับ 1
ระดับการข้อมูลทั้ง 3 คะแนน ขึ้นอยู่กับค่าความเสี่ยงของระบบการควบคุม
ภายใน แสดงตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนระดับการวัดข้อมูลตามค่าความเสีย่ งของระบบการควบคุม
ภายใน
คะแนน
ความหมาย
คาอธิบาย
1.00
มีความเสี่ยงหรือจุดอ่อน
ระบบการควบคุมภายในมีข้อบ่งชี้จุดอ่อน
ระดับสูง
ที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน
0.50
มีความเสี่ยงหรือจุดอ่อนระดับ ระบบการควบคุมภายในมีข้อบ่งชี้
ปานกลาง
ความบกพร่องอยู่บ้าง
0.00
มีความเสี่ยงหรือจุดอ่อน
ระบบการควบคุมภายในไม่มีข้อบ่งชี้
ระดับต่า
จุดอ่อน
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การกาหนดคะแนนระดับข้อมูลตามค่าความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตแสดงไว้ที่ ภาคผนวก ข
การแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย
การก าหนดให้ ค ะแนนประจ าแต่ ล ะระดั บ ตามระดั บ ความเข้ ม ข้ น แล้ ว หา
ค่าเฉลี่ยและนาค่าเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) การ
หาค่าเฉลี่ยมักใช้วิธีนาความถี่ (จานวน) ของแต่ละระดับคูณกับคะแนนประจาของระดับนั้น
ได้ผลเท่าใดรวมกันแล้วหารด้วยจานวนคนทั้งหมดจะได้ค่าเฉลี่ยตามต้องการ
จากนั้ นจึ ง นาความถี่ มาคูณ กับ คะแนนประจาของแต่ ละช่อ ง แล้ว นาผลมา
รวมกันและหารด้วยจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ในกรณีนี้เท่ากับ 19 คน) โดยทาการ
ประเมินทั้งระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุม ซึ่งสามารถ
คานวณหาค่าเฉลี่ยได้ดังนี้
สูตรคานวณค่าเฉลี่ย ( x ) =

X1 + X2 + X3 +…+Xn
N

นาค่าเฉลี่ยที่คานวณได้มาแปลงผลเป็นระดับการควบคุมภายในโดยเปรียบกับ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งสามารถกาหนดขนาดของอันตรภาคชั้นได้ดังนี้
กาหนดให้
คะแนนสูงสุดมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
คะแนนต่าสุดมีค่าเท่ากับ 0 คะแนน
จานวนชั้นที่แบ่ง 3 ชั้น
อันตรภาคชั้น =

ค่าสูงสุด – ค่าต่าสุด = 1 - 0 = 0.33
จานวนระดับชั้นที่ต้องการ
3

นามาแบ่งเป็นช่วงคะแนนมาตราส่วนประมาณค่า
ซึ่งสามารถแปลผลระดับ
ประเมินเรื่องการทุจริต กระบวนบริหารสินค้าคงเหลือของสาขา A ได้ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 0.61 – 1.00 มีความเสี่ยงระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 0.34 – 0.60 มีความเสี่ยงระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 0 – 0.33 มีความเสี่ยงระดับต่า
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การนาเสนอข้อมูล
การนาเสนอข้อมูลและสรุปผลการศึกษา การประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริต
เป็นลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติที่ได้จากการคานวณค่าเฉลี่ยกลางของข้อมูลจาก
การตอบแบบสอบถาม โดยแสดงในรู ป ตารางสรุ ป ผลการศึ ก ษา และข้ อ เสนอแนะ
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. การประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุ จริต ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายใน ที่ทาให้เกิดโอกาสการทุจริตจากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน โดยนา
ผลรวมคะแนนที่ไ ด้จ ากกลุ่ มตั วอย่ างทั้ง หมด ของแบบสอบถามในหั วข้ อ การประเมิ น
พนัก งาน การประเมินผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหลัก และการประเมินการควบคุมทาง
กายภาพ เพื่อป้องกันทรัพย์สินรั่วไหล เพื่อหาโอกาสที่การทุจริตจะเกิดขึ้นจากการประเมิน
ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้สถิติค่าร้ อยละ มาวิเคราะห์ผลตามค่ า
น้าหนักสัดส่วนที่กาหนด ตามแนวปฏิบัติทั่วไปในการประเมินความเสี่ยง แสดงตามตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริต ด้านสภาพแวดล้อม
การควบคุมภายใน
เกณฑ์การประเมิน
โอกาส นาหนัก
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินพนักงาน
0.00% 30.00%
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินผู้บริหารและ
0.00% 40.00%
ผู้ปฏิบัติงานหลัก
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินการควบคุม
0.00% 30.00%
ทางกายภาพ เพื่อป้องกันทรัพย์สินรั่วไหล
โอกาสที่การทุจริตจะเกิดขึ้นจากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน
0.00%
ค่าน้าหนักสัดส่วนที่ใช้ในการประเมินผู้บริหาร กาหนดค่าในระดับสูงเนื่องจาก
ผู้บริหารเป็นหัวใจสาคัญของการควบคุมภายใน มีหน้าที่โดยตรงในการกาหนดนโยบาย
มาตรการและวิธีการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ หากผู้บริหารเพิกเฉยต่อระบบการ

32

ควบคุมภายใน จะมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมของพนักงาน ด้านการปฏิบัติงาน
และการเข้าถึงทรัพย์สิน
2. ประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตที่สงสัยจะเกิดขึ้น โดยนาผลรวมคะแนน
ที่ได้ในแต่ละประเภทหรือกิจกรรมตามแบบสอบถาม นามาประเมินโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริตขึ้นในแต่ละกิจกรรม โดยใช้สถิติค่าร้อยละ และการอภิปรายค่าโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริตที่ได้ตามลาดับจากมากไปหาน้อย แสดงตามตารางที่ 2
ตารางที่ 3 ตัวอย่างการสรุปลาดับผลการประเมินโอกาสประเภทหรือกิจกรรมของ
การทุจริตที่อาจเกิดขึน ในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ
ความอ่อนแอการ
ประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริต
อันดับที่
ควบคุม
รูปแบบการขโมยทรัพย์สินก่อนการบันทึก
บัญชี
0.00%
รูปแบบการลักขโมยทรัพย์สินหลังการบันทึก
บัญชี
0.00%
รูปแบบการจัดซื้อและการเรียกเก็บเงิน
0.00%
รูปแบบการขโมยสินค้าคงคลังและอุปกรณ์
0.00%
รูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
0.00%
การประเมินสภาพแวดล้อมและประเภทหรือประเภทหรือกิจกรรมของการ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือทั้ง 5 องค์ประกอบ มี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการจัดลาดับประเภทหรือกิจกรรมที่มีโ อกาสเกิดการทุจริตขึ้นใน
ระบบงานตามความเสี่ยง และนากิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมากๆ ไปพิจารณาจัดทา
แนวทางตรวจสอบการทุจริตในการบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิผลต่อไป

32

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง การประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในกระบวนการบริหาร
สินค้าคงเหลือกรณีศึกษา บริษัท XYZ จากัด โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากตัวอย่าง
ทั้งสิ้นจานวน 19 ชุด และนามาวิเคราะห์ในรูปแบบของตารางข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่ง
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลในเรื่อง
เพศ อายุ สายงานที่สังกัด ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ได้ดังนี้
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชาย
13
68.42
หญิง
6
31.58
รวม
19
100
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
45 ปีขึ้นไป
รวม

1
15
2
1
19

5.26
78.95
10.53
5.26
100
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ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ตาแหน่งงานในปัจจุบัน
ผู้บริหารระดับกลาง

2

10.53

ผู้บริหารระดับต้น

7

36.84

พนักงานปฏิบัติงาน

10

52.63

19
จานวน (คน)
0
18
1
0
19

100.00
ร้อยละ
0
94.74
5.26
0.00
100

จานวน
9
5
3
2
19

ร้อยละ
47.37
26.32
15.79
10.53
100

รวม
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
รวม
ประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า 5 ปี
6 - 10 ปี
10 - 15 ปี
16 ปีขึ้นไป
รวม

จากตารางที่ 4 สรุปผลการสารวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ดังนี้
1. ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 68.42
2. ด้านอายุ โดยส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี ร้อยละ 78.95 รองลงมา
คืออายุระหว่าง 36 – 45 ปี ร้อยละ 10.53
3. ด้านตาแหน่งงาน โดยส่วนใหญ่ ตาแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ร้อยละ
52.63 รองลงมาคือตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น ร้อยละ 36.84
4. ด้านระดับการศึกษา โดยส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อย
ละ 94.74
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5. ด้านประสบการณ์ทางาน โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทางานต่ากว่า 5
ปี ร้อยละ 47.37 รองลงมาคือระยะเวลาในการทางาน 6 - 10 ปี
การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ที่ทาให้
โอกาสที่การทุจริตจะเกิดขึ้นจากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน แบ่งออกเป็น 2
ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การหาค่าเฉลี่ยกลางของระดับความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างจาก
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรการค านวณทางสถิ ติและแปลผลตามระดับความเห็ นที่มีต่ อ
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
ขั้นตอนที่ 2 เลือกตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบมากที่สุดในแต่ละข้อโดย
นามาวิเคราะห์โดยใช้การประมวลผลตามเครื่องมือประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้เป็น 2 ส่วนคือ
1. การประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริต ด้านสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมภายใน ที่ทาให้การทุจริตเกิดขึ้นจากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ความเสี่ ย งในเรื่ อ งทุ จ ริ ต
กระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน ที่ทาให้
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต จากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายในที่
พบจาก การประเมินพนักงาน การประเมินผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหลัก การประเมินการ
ควบคุมทางกายภาพ เพื่อป้องกันทรัพย์สินรั่วไหล
1.1 ระดับความเสี่ยง
1.1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
ประเมินพนักงาน
ผู้ศึกษาประเมินความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับการประเมินพนักงาน โดยให้ตอบแบบสอบถามจานวน 33 ข้อ จากนั้นคานวณ
ค่าเฉลี่ยกลางในแต่ละระดับ นามาอภิปรายผลตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการประเมินพนักงาน
จุดควบคุม

หน่วย

1. องค์กรมีนโยบายทางด้านบัญชีเป็น
ลายลักษณ์อักษร?
2. พนักงานมีคาอธิบายลักษณะงานอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร?

จานวน
ร้อยละ

3. พนักงานได้รับผังโครงสร้างองค์กรที่
แสดงความรับผิดชอบงานในหน้าที่อย่าง
ชัดเจน?
4. องค์กรมีนโยบายอย่างเป็นทางการใน
การอนุมัติรายการทางด้านการเงิน?

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

ผลการประเมิน
ใช่ ไม่แน่ใจ
18
1
94.74
5.26
17
1
89.47
5.26
18
1

ไม่ใช่ รวม
0
19
0
100
1
19
5.26 100
0
19

94.74
18
94.74
14
73.68
16
84.21
16
84.21
17

5.26
1
5.26
5
26.32
3
15.79
3
15.79
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
19
100
19
100
19
100
19
100
19

89.47
จานวน 12
ร้อยละ
63.16
13
จานวน
ร้อยละ
68.42
จานวน 17
ร้อยละ 89.47
12. องค์กรเก็บรักษาข้อมูลในเรือ่ งการ
จานวน 18
ทุจริต?
ร้อยละ 94.74
13. องค์กรทาการตรวจสอบประวัติ
จานวน 16
ผู้สมัครเข้าทางาน?
ร้อยละ 84.21
14. องค์กรมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ป้องกัน จานวน 17
การสูญหาย?
ร้อยละ 89.47
15. องค์กรมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน? จานวน 19
ร้อยละ 100

10.53
3

0
4

100
19

15.79
4

21.05
2

100
19

จานวน
ร้อยละ

5. องค์กรมีมาตรฐานจรรยาบรรณ?

จานวน
ร้อยละ

6. ผู้บริหารระดับสูงแสดงและสนับสนุน
พฤติกรรมที่มีจริยธรรมอันดีงาม?

จานวน
ร้อยละ

7. องค์กรมีนโยบายทางด้านการทุจริต?

จานวน
ร้อยละ

8. มีผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบในการ
ทาให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายด้านการ
ทุจริต?
9. องค์กรอบรมและให้ความรู้พนักงานใน
เรื่องความสาคัญของจริยธรรมและ
โปรแกรมต่อต้านการทุจริต?
10.องค์กรสร้างสร้างช่องทางในการ
รายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่า จะมีการ
ละเมิดจริยธรรมหรือโปรแกรมต่อต้านการ
ทุจริต?
11. มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่อง
การทุจริตอย่างจริงจังและเร่งด่วน?

จานวน
ร้อยละ

21.05
2
10.53
1
5.26
3
15.79
2
10.53
0
0

10.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.03

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.08

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.03

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.03

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.13

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.08

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.08

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.05

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.29

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.21

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.05

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.03

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.08

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.05

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0

ความเสี่ยง
ระดับต่า
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ตารางที่ 5 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการประเมินพนักงาน
(ต่อ)
จุดควบคุม
16.มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง การ
อนุมัติ/การดูแลสินทรัพย์/และการบันทึก
ข้อมูลหรือการรายงานรายการต่าง ๆ?
17. มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในเป็นระยะ?
18. พนักงานมีความรู้สึกว่าได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม?

หน่วย
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

19. พนักงานมีหนี้สนิ ส่วนตัวจานวนมาก? จานวน
ร้อยละ
20. พนักงานใช้จ่ายมากกว่าเงินเดือนที่
จานวน
ได้รับ?
ร้อยละ
21. พนักงานเล่นการพนัน?
จานวน
ร้อยละ
22. พนักงานติดสุราหรือยาเสพติด?
จานวน
ร้อยละ
23. พนักงานก้าวร้าวต่อผู้บังคับบัญชา? จานวน
ร้อยละ
24. พนักงานมีความสนิทสนมกับคู่ค้า
จานวน
หรือคู่แข่ง?
ร้อยละ
25. พนักงานทาธุรกิจส่วนตัวที่มีความ
จานวน
ขัดแย้งกับงานในตาแหน่งที่ตนทางาน
ร้อยละ
อยู?่
26. องค์กรมีปัญหาเรื่องอัตราการเข้าออก จานวน
ของพนักงานสูง?
ร้อยละ
27. องค์กรต้องการให้พนักงานลา
จานวน
พักผ่อนประจาปี?
ร้อยละ
28, องค์กรอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนไม่กี่ จานวน
คน?
ร้อยละ
29. องค์กรคาดหวังผลประกอบการและ
จานวน
การวัดผลงานที่ยากจะเป็นไปได้ในทาง
ร้อยละ
ปฏิบัติ?
30. พนักงานไม่กล้ารายงานข่าวร้ายต่อ
จานวน
หัวหน้าหรือผู้บริหาร?
ร้อยละ

ผลการประเมิน
ใช่
17

ไม่แน่ใจ
2

ไม่ใช่ รวม
0
19

89.47
16
84.21
14
73.68
1
5.26
3
15.79
2
10.53
1
5.26
1
5.26
2
10.53
1

10.53
3
15.79
3
15.79
9
47.37
7
36.84
3
15.79
4
21.05
5
26.32
3
15.79
6

0
0
0
2
10.53
9
47.37
9
47.37
14
73.68
14
73.68
13
68.42
14
73.68
12

100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19

5.26
7
36.84
13
68.42

31.58
4
21.05
3
15.79

63.16
8
42.11
3
15.79

100
19
100
19
100

7
36.84
7

2
10.53
3

10
52.63
9

19
100
19

36.84
1
5.26

15.79
7
36.84

47.37
11
57.89

100
19
100

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.05

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.08

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.18

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.29

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.34

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.18

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.16

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.18

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.18

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.21

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.47

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.24

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.42

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.45

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.24

ความเสี่ยง
ระดับต่า
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ตารางที่ 5 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการประเมินพนักงาน
(ต่อ)
จุดควบคุม
31. ขาดการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและ
พนักงาน?
32. ขาดความชัดเจนในเรื่องโครงสร้าง
ความรับผิดชอบภายในองค์กร?

หน่วย

ผลการประเมิน
ใช่

2
จานวน
ร้อยละ 10.53
3
จานวน
ร้อยละ 15.79
4
จานวน

33. ฝ่ายบริหารไม่สนใจที่จะให้รางวัล
พนักงานที่มีพฤติกรรมซึ่งเป็นตัวอย่างที่
ร้อยละ
ดี?
21.05
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ระดับต่า

ไม่แน่ใจ

ไม่ใช่ รวม

7
36.84
3
15.79
0

10
52.63
13
68.42
15

19
100
19
100
19

0

78.95

100

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.29

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.24

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.21

ความเสี่ยง
ระดับต่า
0.17

จากตารางที่ 5 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เกี่ยวกับ
การประเมินพนักงาน มีโอกาสเกิดการทุจริตอยู่ใน ระดับต่า โดยกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวที่มีระดับสูงและระดับปานกลาง ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
- พนักงานใช้จ่ายมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ
0.34
- องค์กรมีปัญหาเรื่องอัตราการเข้าออกของพนักงานสูง
0.47
- องค์กรอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนไม่กี่คน
0.42
องค์กรคาดหวังผลประกอบการและการวัดผลงานที่ยาก
จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
0.45
1.1.2 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเกี่ยวกับการประเมิน
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหลัก
ผู้ศึกษาประเมินความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับการประเมินผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหลัก โดยให้ตอบแบบสอบถามจานวน 20
ข้อ จากนั้นคานวณค่าเฉลี่ยกลางในแต่ละระดับ นามาอภิปรายผลตามตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเกี่ยวกับการประเมินผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานหลัก
จุดควบคุม

หน่วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็น
อิสระ?

จานวน
ร้อยละ

2. ผู้ปฏิบัติงานหลักมีอัตราการเข้าออกสูง?

จานวน
ร้อยละ

3. ผู้ปฏิบัติงานหลักร่ารวยผิดปกติ?

จานวน
ร้อยละ

4. ผู้ปฏิบัติงานหลักไม่มีพนักงานที่เป็นเพื่อน
หรือญาติพนี่ ้องรายงานโดยตรง?

จานวน
ร้อยละ

5. ผู้ปฏิบัติงานหลักมีความสนิทสนมใกล้ชิด
กับคู่ค้า?

จานวน
ร้อยละ

6. ผู้ปฏิบัติงานหลักมีธุรกิจส่วนตัวที่อาจมี
ความขัดแย้งกับภาระหน้าที่ภายในองค์กร?

จานวน
ร้อยละ

7. ผู้ปฏิบัติงานหลักมีส่วนเป็นเจ้าของธุรกิจ
ใด ๆ ที่เป็นคู่ค้ากับองค์กรที่ทางานอยู่?

จานวน
ร้อยละ

8. ผู้ปฏิบัติงานหลักไม่ยอมลาพักร้อน?

จานวน
ร้อยละ

9. ผู้ปฏิบัติงานหลักมีผลประโยชน์การลงทุน
ในองค์กรอย่างมีสาระสาคัญ?

จานวน
ร้อยละ

10. ผลตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานหลักไม่อยู่
บนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงาน?

จานวน
ร้อยละ

11. ความอยู่รอดขององค์กรขึ้นกับการ
บริการหรือผลิตภัณฑ์ไม่กี่อย่าง?

จานวน
ร้อยละ

12. องค์กรมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินจาก
ลูกหนี?้

จานวน
ร้อยละ

13. องค์กรเริ่มมีปัญหายอดขายลดลง?

จานวน
ร้อยละ

14. องค์กรมีคู่แข่งที่เหนือกว่า?

จานวน
ร้อยละ

15. องค์กรมีข้อมูลบัญชีทถี่ ูกต้องครบถ้วน?

จานวน
ร้อยละ

16. ฝ่ายบัญชีมีบุคคลากรที่พอเพียง?

จานวน
ร้อยละ

ผลการประเมิน
ใช่
15
78.95
1
5.26
1
5.26
1
5.26
1
5.26
1
5.26
1
5.26
0
0
0
0
1
5.26
0
0
0
0
1
5.26
9
47.37
0
0
4
21.05

ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ รวม
3
15.79
6
31.58
2
10.53
4
21.05
4
21.05
3
15.79
3
15.79
3
15.79
5
26.32
3
15.79
2
10.53
3
15.79
4
21.05
7
36.84
4
21.05
1
5.26

1
5.26
12
63.16
16
84.21
14
73.68
14
73.68
15
78.95
15
78.95
16
84.21
14
73.68
15
78.95
17
89.47
16
84.21
14
73.68
3
15.79
15
78.95
14
73.68

19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.13

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.21

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.11

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.16

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.16

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.13

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.13

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.08

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.13

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.13

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.05

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.08

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.16

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.66

ความเสี่ยง
ระดับสูง

0.11

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.24

ความเสี่ยง
ระดับต่า
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ตารางที่ 6 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเกี่ยวกับการประเมินผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานหลัก (ต่อ)
จุดควบคุม

หน่วย

17. องค์กรเปิดเผยข้อมูลในเรื่องรายการทาง
บัญชีที่มีคาถามหรือผิดปกติ?

จานวน
ร้อยละ

18. องค์กรไม่มีรายการที่มีสาระสาคัญหรือ
รายการผิดปกติในช่วงปิดบัญชีตอนปลายปี?

จานวน
ร้อยละ

19. องค์กรมีผู้ตรวจสอบภายในที่เพียงพอ?

จานวน
ร้อยละ

ผลการประเมิน
ใช่
0
0
0
0
1
5.26
0

20. องค์กรมีระบบการควบคุมภายในหรือ
จานวน
สามารถควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ร้อยละ
ควบคุมภายใน?
0
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ระดับต่า

ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ รวม
10
52.63
6
31.58
3
15.79
2

9
19
47.37 100
13
19
68.42 100
15
19
78.95 100
17
19

10.53

89.47 100

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.26

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.16

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.13

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.05

ความเสี่ยง
ระดับต่า
0.16

จากตารางที่ 6 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการ
ประเมินผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหลัก มีโอกาสเกิดการทุจริตอยู่ใน ระดับต่า โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวที่มีระดับความเสี่ยงสูง ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
- องค์กรมีคู่แข่งที่เหนือกว่า
0.66
1.1.3 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเกี่ยวกับการประเมิน
การควบคุมทางกายภาพเพื่อป้องกันทรัพย์สินรั่วไหล
ผู้ศึกษาประเมินความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับการประเมินการควบคุมทางกายภาพ เพื่อป้องกันทรัพย์สินรั่วไหล โดยให้ตอบ
แบบสอบถามจานวน 12 ข้อ จากนั้นคานวณค่าเฉลี่ยกลางในแต่ละระดับ นามาอภิปราย
ผลตามตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเกี่ยวกับการประเมินการ
ควบคุมทางกายภาพ เพื่อป้องกันทรัพย์สินรั่วไหล
จุดควบคุม

หน่วย

1. องค์กรทาการตรวจสอบเพือ่ หาพฤติกรรมที่ขาด จานวน
จริยธรรมหรือไม่ซอื่ สัตย์ของผูส้ มัครเข้าทางาน?
ร้อยละ
2. องค์กรกาหนดให้มีนโยบาย ที่ระบุพฤติกรมที่
จานวน
ขาดจริยธรรมหรือไม่ซื่อสัตย์?
ร้อยละ
3. ฝ่ายบริหารสนับสนุนนโยบายจริยธรรมและ
จานวน
ต่อต้านการทุจริต?
ร้อยละ
4. องค์กรกาหนดให้มีการอบรมและให้ความรู้
จานวน
พนักงานเกี่ยวกับความสาคัญของจริยธรรมและ
ร้อยละ
โปรแกรมต่อต้านการทุจริต?
5. องค์กรกาหนดให้มีชอ่ งทางในการรายงาน
จานวน
พฤติกรรมที่น่าสงสัยว่า จะมีการละเมิดนโยบายใน
ร้อยละ
เรื่องจริยธรรมหรือต่อต้านการทุจริต?
6. องค์กรกาหนดให้มีการจากัดการเข้าถึงเอกสาร
จานวน
สาคัญหรือที่เป็นความลับ เช่น ใบกากับภาษี/
ร้อยละ
ใบเสร็จรับเงิน/เอกสารบัญชี?
7. องค์กรกาหนดให้มีการจากัดการเข้าถึง
Computer ที่เก็บเอกสารสาคัญหรือทีเ่ ป็นความลับ
เช่น ใบกากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/เอกสารบัญชี
และเช็ค?
8. องค์กรกาหนดให้มีการจากัดการเข้าถึงพื้นที่ซึ่ง
มีสินทรัพย์มูลค่าสูง เช่น การรับสินค้า ห้องเก็บ
ของ?
9. องค์กรกาหนดให้มีโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่อง
บันทึกเหตุการณ์เพื่อเฝ้าระวังการเบิกจ่าย
สินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงตลอดจนพื้นที่ขาย?
10. ผู้ตรวจสอบภายในหรือผูส้ อบบัญชีสุ่มตรวจ
สินค้า/เงินสด/ค่าใช้จ่าย/การจัดซื้อ/การวางบิล และ
บัญชีอื่นๆ โดยไม่บอกให้ผู้รับการตรวจรู้ล่วงหน้า?
11. องค์กรกาหนดให้มีการใช้ Loss Prevention
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นมืออาชีพ
ในการควบคุมสินทรัพย์และสินค้า?

จานวน
ร้อยละ

ใช่
18
94.74
14
73.68
16
84.21
15

1
5.26
4
21.05
2
10.53
3

0
0
1
5.26
1
5.26
1

19
100
19
100
19
100
19

78.95
19

15.79
0

5.26
0

100
19

100
15

0
3

0
1

100
19

78.95
15

78.95
จานวน 17
ร้อยละ
89.47
จานวน 19
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ รวม

100
16
84.21
19
100
17

12. องค์กรกาหนดให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงทันที
จานวน
เมื่อมีรายการหรือเหตุการณ์ที่น่าสงสัยหรือมี
ร้อยละ
รายงานเกี่ยวกับการทุจริต?
89.47
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ระดับต่า

15.79
2

5.26
2
10.53
0

100
19

10.53
0

0
0

100
19

0
2

0
1

100
19

10.53
0

5.26
0

0.03

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.16

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.11

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.13

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.13

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.16

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.05

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.11

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.05

ความเสี่ยง
ระดับต่า

100
19

10.53
2

100
19

0
2

0
0

100
19

10.53

0

100

แปลผล

0.08
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จากตารางที่ 7 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เกี่ยวกับ
ประเมินการควบคุมทางกายภาพ เพื่อป้องกันทรัพย์สินรั่วไหล มีโอกาสเกิดการทุจริตอยู่ใน
ระดับต่า
1.2

ผลการประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริต ด้านสภาพแวดล้อมการ

ควบคุม

ทาการเปรียบเทียบค่าความเสี่ยงจากการประเมินพนักงาน การประเมิน
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหลัก การประเมินการควบคุมทางกายภาพ เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
รั่วไหล โดยการวิเคราะห์ใช้การประมวลผลตามตัวแบบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงใน
เรื่องการทุจริต จาแนกตามปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริต ด้านสภาพแวดล้อม
การควบคุมภายใน
เกณฑ์การประเมิน
โอกาส น้าหนัก คะแนน
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมิน
17.06%
30%
พนักงาน
5.12%
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินผู้บริหาร
16.35%
40%
และผู้ปฏิบัติงานหลัก
6.54%
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินการ
7.75%
30%
ควบคุมทางกายภาพ เพื่อป้องกันทรัพย์สินรั่วไหล
2.33%
13.98%
โอกาสที่การทุจริตจะเกิดขึ้นจากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน
จากการให้น้าหนัก 30%, 40%, 30% ตามลาดับ

จากตารางที่ 8 แสดงถึงโอกาสที่การทุจริตจะเกิดขึ้น จากเกณฑ์ความอ่อนแอของ
ระบบการควบคุมภายในจากการให้น้าหนัก 30%, 40%, 30% ในภาพรวมตามลาดับ พบว่า
อยู่ในระดับโอกาสที่การทุจริตจะเกิดขึ้นได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 13.98%และเกิดจากความอ่อนแอ
ของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหลักมากที่สุด 6.54%
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2. การประเมินโอกาสประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ
การประเมินโอกาสประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ใน
กระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจากแบบแสดงความคิดเห็น และ
นามาอภิปรายผล ตามระดับความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดการทุจริตในกระบวนการบริหาร
สินค้าคงเหลือ
ขั้นตอนที่ 2 เลือกตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบมากที่สุดในแต่ละข้อ นามา
วิเคราะห์โดยใช้การประมวลผลตามเครื่องมือประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต
การหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม และนามาอภิปรายผล ตามระดับความ
เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดการทุจริตในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ
การประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริตด้านประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ 5 ประเภท ดังนี้
2.1 ระดับความเสี่ยง
2.1.1 รูปแบบการขโมยทรัพย์สินก่อนการบันทึกบัญชี
ผู้ศึกษาประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตใน
กระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ รูปแบบการขโมยทรัพย์สินการบันทึกบัญชี โดยให้ตอบ
แบบสอบถามจานวน 7 ข้อ จากนั้นคานวณค่าเฉลี่ยกลางในแต่ละระดับ นามาอภิปรายผล
ตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต การทุจริตในรูปแบบการ
ขโมยทรัพย์สินก่อนการบันทึกบัญชี
จุดควบคุม

หน่วย

ใช่

1. มีการวิเคราะห์สอบทานบัญชีขายเป็นระยะ จานวน
5
ในด้าน Vertical, Horizontal และ Ratios?
ร้อยละ 26.32
2. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับ
5
จานวน
สินค้าเป็นระยะ โดยใช้วิธีการทางสถิติ
26.32
ร้อยละ
Sampling?
31.58

ผลการประเมิน
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
14
73.68
14
73.68
68.42

0
0
0
0
0

รวม
19
100
19
100
100

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.37

ความเสี่ยงระดับ
ปานกลาง

0.37

ความเสี่ยงระดับ
ปานกลาง
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ตารางที่ 9 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต การทุจริตในรูปแบบการ
ขโมยทรัพย์สินก่อนการบันทึกบัญชี (ต่อ)
จุดควบคุม
3. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับ
สินค้าเป็นระยะ โดยใช้วิธีการทางสถิติ
Physical Count?
4. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับ
สินค้าเป็นระยะโดยใช้สอบยันกับเอกสารรับ
สินค้าและเอกสารขอซื้อ?
5. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับ
สินค้าเป็นระยะเพื่อพิจารณาการปรับปรุง?

หน่วย
จานวน
ร้อยละ

ใช่
9

ผลการประเมิน
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
10

47.37 52.63
9
10
จานวน
ร้อยละ
47.37 52.63
จานวน
6
13
ร้อยละ 31.58 68.42
6. มีนโยบายและกระบวนการส่งบัญชีลูกหนี้ที่ จานวน
7
12
ไม่ชาระเงินให้กับ Collector?
ร้อยละ 36.84 63.16
7. การเข้าสู่ระบบบัญชีถูกจากัดเฉพาะผู้ที่
5
13
จานวน
ได้รับการอนุมัติเท่านั้น?
ร้อยละ 26.32 68.42
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ระดับปานกลาง

รวม

0

19

0
0

100
19

0
0
0
0
0
1
5.26

100
19
100
19
100
19
100

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.26

ความเสี่ยงระดับ
ต่า

0.26

ความเสี่ยงระดับ
ต่า

0.34

ความเสี่ยงระดับ
ปานกลาง

0.32

ความเสี่ยงระดับ
ต่า

0.34

ความเสี่ยงระดับ
ปานกลาง
0.32

จากตารางที่ 9 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตในกระบวนการ
บริหารสินค้าคงเหลือ รูปแบบการขโมยทรัพย์สินก่อนการบันทึกบัญชี มีโอกาสเกิดการ
ทุจริตอยู่ใน ระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวทีม่ ีระดับ
ปานกลาง ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
- มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับสินค้าเป็นระยะ
เพื่อพิจารณาการปรับปรุง
0.34
- การเข้าสู่ระบบบัญชีถูกจากัดเฉพาะผู้ที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น
0.34
- มีการวิเคราะห์สอบทานบัญชีขายเป็นระยะใน
ด้าน Vertical, Horizontal และ Ratios
0.37
- มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับสินค้าเป็นระยะ
โดยใช้วิธีการทางสถิติ Sampling
0.37
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2.1.2 รูปแบบการลักขโมยทรัพย์สินหลังการบันทึกบัญชี
ผู้ผู้ศึกษาประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตใน
กระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ รูปแบบการลักขโมยทรัพย์สินหลังการบันทึกบัญชี โดย
ให้ตอบแบบสอบถามจานวน 6 ข้อ จากนั้นคานวณค่าเฉลี่ยกลางในแต่ละระดับ นามา
อภิปรายผลตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต การทุจริตในรูปแบบ
การลักขโมยทรัพย์สินหลังการบันทึกบัญชี
จุดควบคุม

หน่วย

1. มีการเฝ้าระวังการใช้เครือ่ งคิดเงิน รวมทั้ง
การรักษา รหัส ที่ใช้ในการเปิด/ปิดเครื่อง
คิดเงินให้อยู่ในที่ปลอดภัย?
2.มีโทรทัศน์วงจรปิดและเครือ่ งบันทึกวีดีโอ
เฝ้าระวังโดยเฉพาะที่ตั้งเครื่องคิดเงิน?

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

3. องค์กรใช้ระบบ Point Of Sales (POS)?

จานวน
ร้อยละ

4. ระบบ POS ใช้การ Track สินค้า
แบบต่อเนื่อง?

จานวน
ร้อยละ

5. ระบบ POS สามารถตรวจสิ่งผิดปกติเช่น
การยกเลิกการขาย/ เงินเกินหรือเงินขาด?

จานวน
ร้อยละ

6. พนักงานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภายใน
ระบบ POS ยกเว้น ผู้จัดการ?

จานวน
ร้อยละ

ผลการประเมิน
ใช่

ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ รวม

10

9

0

19

52.63
16
84.21
16
84.21
2
10.53
12
63.16
13

47.37
3
15.79
3
15.79
17
89.47
6
31.58
6

0
0
0
0
0
0
0
1
5.26
0

100
19
100
19
100
19
100
19
100
19

68.42
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ระดับต่า

31.58

0

100

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.24

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.08

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.08

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.45

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.21

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.16

ความเสี่ยง
ระดับต่า
0.20

จากตารางที่ 10 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตในกระบวนการ
บริหารสินค้าคงเหลือ รูปแบบการลักขโมยทรัพย์สินหลังการบันทึกบัญชี มีโอกาสเกิดการ
ทุจริตอยู่ใน ระดับต่า โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวที่มีระดับปานกลาง
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
- ระบบ POS ใช้การ Track สินค้าแบบต่อเนื่อง

0.45
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2.1.3 รูปแบบการจัดซื้อและการเรียกเก็บเงิน
ผู้ ศึก ษาประเมิน ความคิดเห็น เกี่ย วกับ โอกาสที่อาจเกิดการทุจริตใน
กระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ รูปแบบการจัดซื้อและการเรียกเก็บเงิน โดยให้ตอบ
แบบสอบถามจานวน 21 ข้อ จากนั้นคานวณค่าเฉลี่ยกลางในแต่ละระดับ นามาอภิปราย
ผลตามตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต การทุจริตในรูปแบบ
การจัดซื้อและการเรียกเก็บเงิน
จุดควบคุม
1. องค์กรมีฝ่ายจัดซื้อ?
2. ฝ่ายจัดซื้อแยกเป็นอิสระจากฝ่ายบัญชี
ฝ่ายรับของและฝ่ายส่งของ?
3. การขอซือ้ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อานาจ?
4. คาสั่งซื้อระบุรายการ จานวน ราคาและ
วันที่อย่างชัดเจน?
5. คาสั่งซื้อมีการควบคุมโดยแบบฟอร์ม
และเรียงลาดับr?
6. ฝ่ายรับของทารายงานสาหรับของที่
ได้รับทั้งหมด?
7. ฝ่ายรับของ Update Log การรับของ
สาหรับของที่ได้รับทั้งหมด?
8. สาเนารายงานการรับของถูกส่งให้ฝาย
บัญชีและฝ่ายจัดซื้อ?
9. ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายรับของแยกเป็น
อิสระจากหน่วยงานการเงิน หน่วยงาน
บัญชีเจ้าหนี้และหน่วยงานบัญชีคุมทัว่ ไป?
10.ใบกากับภาษีของคู่ค้า, รายงานการรับ
ของ, บันทึกคาสั่งซื้อ ต้องถูกเช็คให้
ตรงกันก่อนทาการบันทึกเจ้าหนี้?
11. มีการบันทึกคาสั่งซื้อในบัญชีคุมก่อน
เข้าสู่กระบวนการจ่ายเงิน?
12.มีกระบวนการเพียงพอเพือ่ ให้มั่นใจได้ว่าของที่
จัดซื้อและส่งตรงไปที่ลูกค้าได้ถูกวางบิลและบันทึก
ทั้งในบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ภายในเวลาที่กาหนด?

หน่วย

ผลการประเมิน
ใช่

จานวน 15
ร้อยละ 78.95
จานวน 13
ร้อยละ 68.42
จานวน 14
ร้อยละ 73.68
จานวน 15
ร้อยละ 78.95
จานวน 15
ร้อยละ 78.95
9
จานวน
ร้อยละ 47.37
9
จานวน
ร้อยละ 47.37
จานวน 11
ร้อยละ 57.89
จานวน 10
ร้อยละ

52.63
จานวน 10
ร้อยละ
52.63
จานวน 11
ร้อยละ 57.89
7
จานวน
ร้อยละ

36.84

ไม่แน่ใจ

ไม่ใช่

รวม

3
15.79
6
31.58
5
26.32
4
21.05
4
21.05
10
52.63
10
52.63
8
42.11
9

1
5.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19

47.37
9

0
0

100
19

47.37
8
42.11
12

0
0
0
0

100
19
100
19

63.16

0

100

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.13

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.16

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.13

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.11

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.11

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.26

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.26

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.21

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.24

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.24

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.21

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.32

ความเสี่ยง
ระดับต่า
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ตารางที่ 11 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต การทุจริตในรูปแบบ
การจัดซื้อและการเรียกเก็บเงิน (ต่อ)
จุดควบคุม
13. ข้อมูลของที่ส่งคืนคู่ค้าถูกต้องตรงกัน
กับใบลดหนี้ของคู่ค้า?

หน่วย

ผลการประเมิน
ใช่

6
จานวน
ร้อยละ 31.58
14. มีการกระทบข้อมูลประจาเดือน
6
จ
านวน
ระหว่างบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีคุมการสั่งซื้อ
ร้อยละ
และบัญชีคุมทั่วไป
31.58
15. การลดหนี้ในบัญชีเจ้าหนี้ ต้องได้รับ
6
จานวน
การอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมตั ิ?
ร้อยละ 31.58
16. มีการสอบทานหาชื่อคู่ค้าหรือที่อยู่ของ
6
จานวน
คู่ค้าที่ผิดปกติใน Master File ของคู่คา้
ร้อยละ
เป็นระยะ?
31.58
17. มีการวิเคราะห์เพื่อหาระดับหรือ
8
จานวน
ลักษณะการจัดซื้อทีผ่ ิดปกติ?
ร้อยละ 42.11
18. มีระบบการควบคุมเพื่อตรวจเช็คคา
3
จานวน
สั่งซื้อและการวางบิลที่ซ้าซ้อน?
ร้อยละ 15.79
19. มีการยืนยันที่อยู่คู่ค้าว่าเป็นที่อยูจ่ ริง
6
จานวน
หรือมีตวั ตนจริง?
ร้อยละ 31.58
20. มีการสอบทานเอกสารการจ่ายเงิน
8
จานวน
เป็นประจาเพื่อดูความถูกต้องครบถ้วน
ร้อยละ
ของเอกสารใช้ในประกอบการพิจารณา?
42.11
21. มีข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลในบัญชี จานวน 12
เจ้าหนี้และบัญชีคุมทั่วไป ?
ร้อยละ 63.16
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ระดับต่า

ไม่แน่ใจ

ไม่ใช่

รวม

13
68.42
13

0
0
0

19
100
19

68.42
13
68.42
13

0
0
0
0

100
19
100
19

68.42
11
57.89
15
78.95
13
68.42
11

0
0
0
1
5.26
0
0
0

100
19
100
19
100
19
100
19

57.89
7
36.84

0
0
0

100
19
100

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.34

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.34

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.34

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.34

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.29

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.45

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.34

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.29

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.18

ความเสี่ยง
ระดับต่า
0.25

จากตารางที่ 11 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตในกระบวนการ
บริหารสินค้าคงเหลือ รูปแบบการจัดซื้อและการเรียกเก็บเงิน มีโอกาสเกิดการทุจริตอยู่ใน
ระดับต่า โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวที่มีระดับปานกลาง ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
- มีการกระทบข้อมูลประจาเดือนระหว่างบัญชีเจ้าหนี้บญ
ั ชีคุมการสั่งซื้อ
และบัญชีคุมทั่วไป
0.34
- ข้อมูลของที่ส่งคืนคู่ค้าถูกต้องตรงกันกับใบลดหนี้ของคู่ค้า
0.34
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- มีการสอบทานหาชื่อคู่ค้าหรือที่อยู่ของคู่ค้าที่ผิดปกติใน Master File
ของคู่ค้าเป็นระยะ
- มีการยืนยันที่อยู่คู่ค้าว่าเป็นที่อยู่จริงหรือมีตัวตนจริง
0.34
- มีระบบการควบคุมเพื่อตรวจเช็คคาสั่งซื้อและการวางบิลที่ซ้าซ้อน

0.34

0.45

2.1.4 รูปแบบการขโมยสินค้าคงคลังและอุปกรณ์
ผู้ ศึก ษาประเมิน ความคิดเห็น เกี่ย วกับ โอกาสที่อาจเกิดการทุจริตใน
กระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ รูปแบบการขโมยสินค้าคงคลังและอุปกรณ์ โดยให้ตอบ
แบบสอบถามจานวน 32 ข้อ จากนั้นคานวณค่าเฉลี่ยกลางในแต่ละระดับ นามาอภิปราย
ผลตามตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต การทุจริตใน การขโมย
สินค้าคงคลังและอุปกรณ์
จุดควบคุม

หน่วย

1. การตรวจนับอุปกรณ์/เครื่องมือขององค์กรที่
จานวน
ผ่านมาพบว่ามีเลขทะเบียนและมีคาอธิบาย
ร้อยละ
ประกอบถูกต้องครบถ้วน?
2. องค์กรกาหนดให้บุคคลทีอ่ ยู่นอกฝ่ายผู้ดูแล จานวน
สินทรัพย์หรือสินค้าทาการตรวจนับ?
ร้อยละ
3. มีการสอบทานถึงเอกสารอ้างอิง กรณีพบ
จานวน
การบันทึกข้อมูลสินค้าที่อธิบายไม่ได้?
ร้อยละ
4. องค์กรไม่พบว่า ระดับสินค้าคงเหลือมี
จานวน
จานวนเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้สัดส่วนกับยอดขาย? ร้อยละ
5. มีการวิเคราะห์สอบทาน ยอดยกมาของ
จานวน
สินค้า การขายออกไปและสินค้าคงเหลือเป็น
ร้อยละ
ระยะเพื่อหาสิ่งผิดปกติ?
6. มีระเบียบการปฏิบัติงานและการสั่งสินค้า
จานวน
เป็นลายลักษณ์อักษร?
ร้อยละ
7. การตรวจนับสินค้าทาโดยบุคคลทีม่ ีความ
จานวน
เป็นอิสระ ไม่อยู่ในฝ่ายจัดซือ้ /ฝ่ายรับสินค้า/
ร้อยละ
ฝ่ายโกดังสินค้า?

ผลการประเมิน
ใช่

ไม่แน่ใจ

ไม่ใช่ รวม

11

8

0

19

57.89
4
21.05
3
15.79
9
47.37
6

42.11
10
52.63
14
73.68
9
47.37
13

0
5
26.32
2
10.53
1
5.26
0

100
19
100
19
100
19
100
19

31.58
9
47.37
6

68.42
10
52.63
10

0
0
0
3

100
19
100
19

31.58

52.63

15.79 100

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.21

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.53

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.47

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.29

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.34

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.26

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.42

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง
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ตารางที่ 12 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต การทุจริตใน การขโมย
สินค้าคงคลังและอุปกรณ์ (ต่อ)
จุดควบคุม

หน่วย

ผลการประเมิน
ใช่

ไม่แน่ใจ

6
31.58
8
42.11
3
15.79
3
15.79
1
5.26
5

13
68.42
10
52.63
15
78.95
16
84.21
16
84.21
12

0
0
1
5.26
1
5.26
0
0
2
10.53
2

26.32
จานวน
5
ร้อยละ 26.32
15. มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการขอซือ้
จานวน 11
สินค้า/ การรับสินค้า/ การเบิกจ่ายสินค้า/ การ
ร้อยละ
ปรับปรุงสินค้า?
57.89
16. มีรายงานการรับสินค้าที่สั่งซื้อทั้งหมด?
จานวน 14
ร้อยละ 73.68
17. สาเนารายงานการรับสินค้าถูกส่งตรงไปยัง จานวน 12
ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบัญชี?
ร้อยละ 63.16
18. ฝ่ายรับสินค้าได้รับสาเนาการสั่งซือ้ สาหรับ จานวน 13
สินค้าที่ต้องทาการรับทั้งหมด?
ร้อยละ 68.42
19. การส่งมอบสินค้าบางส่วนถูกระบุไว้บน
จานวน 10
ใบสั่งซื้อหรืออยู่ในเอกสารแนบ?
ร้อยละ 52.63
20. มีการทารายงานสินค้าเกิน/สินค้าขาด/
จานวน 12
สินค้าเสียหายและส่งสาเนาให้ฝ่ายจัดซื้อและ
ร้อยละ
ฝ่ายบัญชี?
63.16
21. มีการนับจานวนสินค้าที่ได้รับและ
จานวน 15
เปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อ?
ร้อยละ 78.95

63.16
12
63.16
8

10.53 100
2
19
10.53 100
0
19

8. ใช้ป้ายราคาในการตรวจนับ?

จานวน
ร้อยละ

9. ป้ายที่ใช้มีการควบคุมและกาหนด
ผู้รับผิดชอบเป็นรายตัว?
10. มีนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการ
นับแล้วนับอีก?
11. มีการนับซ้าโดยบุคคลที่มีความเป็นอิสระ?

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

12. สามารถระบุสินค้าได้ตรงกับข้อมูลระบบ
บัญชี?

จานวน
ร้อยละ

13. มีการหาข้อเท็จจริงในเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างสินค้าที่นับได้กับสินค้าที่บันทึกไว้ใน
บัญชีก่อนทาการปรับปรุง?
14. มีการบันทึกสินค้าเสียหายและมีการบันทึก
เมื่อขายสินค้าเสียหาย?

จานวน
ร้อยละ

ไม่ใช่ รวม
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19

42.11
5
26.32
7
36.84
6
31.58
9
47.37
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
19
100
19
100
19
100
19
100
19

36.84
4
21.05

0
0
0

100
19
100

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.34

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.32
0.45
0.42

ความเสี่ยง
ระดับต่า
ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง
ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.53

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.42

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.42

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.21

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.13

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.18

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.16

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.24

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.18

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.11

ความเสี่ยง
ระดับต่า
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ตารางที่ 12 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต การทุจริตใน การขโมย
สินค้าคงคลังและอุปกรณ์ (ต่อ)
จุดควบคุม
22. มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ผู้บริหารสามารถตรวจ โต๊ะ/ตู้เอกสารและที่
เก็บสัมภาระต่างๆ ที่เป็นสินทรัพย์ขององค์กร?
23. มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้มี
อานาจอนุมัติก่อนนาสินทรัพย์ออกนอก
องค์กร?
24. มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการ
ตรวจค้น กระเป๋า/หีบห่อสัมภาระก่อนผู้บริหาร
หรือพนักงานออกนอกองค์กร?
25. มีการตรวจถุงหรือถังขยะ ภายในองค์กร
เป็นระยะ?

หน่วย
จานวน
ร้อยละ

ผลการประเมิน
ใช่

ไม่แน่ใจ

13

4

68.42
จานวน 13
ร้อยละ
68.42
จานวน 14
ร้อยละ

73.68
จานวน 12
ร้อยละ 63.16
26. มีการกากับดูแลพื้นที่รับของและส่งของ
จานวน 15
เพื่อป้องกันขโมย?
ร้อยละ 78.95
27. มีการเก็บสินค้าราคาสูงไว้ในที่ปลอดภัย
จานวน 14
และมีการตรวจสอบเป็นระยะ?
ร้อยละ 73.68
28. งานส่งสินค้าแยกจากงานจัดซื้อและงาน
9
จานวน
ดูแลสินค้า?
ร้อยละ 47.37
29. เอกสารส่งสินค้าควบคุมโดยการ
9
จานวน
เรียงลาดับและมีผู้รับผิดชอบชัดเจน?
ร้อยละ 47.37
30. คาสั่งส่งสินค้าตรงกับคาสั่งขายและ
8
จานวน
สัญญา?
ร้อยละ 42.11
31. การส่งสินค้าจะทาได้ต่อเมื่อมีคาสัง่ ขาย
จานวน 10
และสัญญาที่ได้รับการอนุมตั ิอย่างถูกต้อง?
ร้อยละ 52.63
32. เอกสารส่งสินค้าถูกส่งไปให้ฝ่ายบัญชี
8
จานวน
โดยตรงเพื่อตัดสินค้าและบันทึกต้นทุนขาย?
ร้อยละ 42.11
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ระดับต่า

21.05
6

ไม่ใช่ รวม
2

19

10.53 100
0
19

31.58
5

0
0

100
19

26.32
5
26.32
4
21.05
5
26.32
10
52.63
10
52.63
11
57.89
9
47.37
11
57.89

0
2
10.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100
19
100

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

0.21

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.16

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.13

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.24

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.11

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.13

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.26

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.26

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.29

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.24

ความเสี่ยง
ระดับต่า

0.29

ความเสี่ยง
ระดับต่า
0.28

จากตารางที่ 12 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตในกระบวนการ
บริหารสินค้าคงเหลือ รูปแบบการขโมยสินค้าคงคลังและอุปกรณ์ มีโอกาสเกิดการทุจริตอยู่
ใน ระดับต่า โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวที่มีระดับปานกลาง
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ค่าเฉลี่ย
- มีการวิเคราะห์สอบทาน ยอดยกมาของสินค้า การขายออกไป
และสินค้าคงเหลือเป็นระยะเพื่อหาสิ่งผิดปกติ
- ใช้ป้ายราคาในการตรวจนับ
- การตรวจนับสินค้าทาโดยบุคคลที่มีความเป็นอิสระ
ไม่อยู่ในฝ่ายจัดซื้อ/ฝ่ายรับสินค้า/ฝ่ายโกดังสินค้า
- มีการนับซ้าโดยบุคคลที่มีความเป็นอิสระ
- มีการหาข้อเท็จจริงในเรื่องความแตกต่างระหว่างสินค้าที่นับได้
กับสินค้าที่บันทึกไว้ในบัญชีก่อนทาการปรับปรุง
- มีการบันทึกสินค้าเสียหายและมีการบันทึกเมื่อขายสินค้าเสียหาย
- มีนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการนับแล้วนับอีก
- มีการสอบทานถึงเอกสารอ้างอิง กรณีพบการบันทึกข้อมูลสินค้า
ที่อธิบายไม่ได้
- องค์กรกาหนดให้บุคคลที่อยู่นอกฝ่ายผู้ดูแลสินทรัพย์หรือสินค้า
ทาการตรวจนับ
- สามารถระบุสินค้าได้ตรงกับข้อมูลระบบบัญชี

0.34
0.34
0.42
0.42
0.42
0.42
0.45
0.47
0.53
0.53

2.1.5 รูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผู้ ศึ ก ษาประเมิ น ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บ โอกาสที่ อาจเกิ ดการทุ จริ ตใน
กระบวนการบริ หารสินค้าคงเหลือ รูปแบบความขั ดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ ตอบ
แบบสอบถามจานวน 6 ข้อ จากนั้นคานวณค่าเฉลี่ยกลางในแต่ละระดับ นามาอภิปรายผลตาม
ตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต การทุจริตในรูปแบบ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จุดควบคุม

หน่วย

1. มีการเปรียบเทียบข้อมูลของคู่ค้ากับข้อมูล
ของพนักงานเป็นระยะ เช่น ที่อยู่หรือเบอร์
โทรศัพท์?
2. มีข้อกาหนดให้คู่ค้าเซ็นอนุญาตให้องค์กร
สามารถตรวจสอบคู่ค้าได้?
3. คู่ค้าที่มีพนักงานองค์กรลาออกไปทางาน
ด้วย จะถูกพิจารณาเข้มงวดเป็นพิเศษ?

จานวน
ร้อยละ

ผลการประเมิน
ใช่

ไม่แน่ใจ

จานวน
ร้อยละ

0

16

0

84.21

15.79

100

จานวน
ร้อยละ

1
5.26
1
5.26
0

11
57.89
16
84.21
16

7
36.84
2
10.53
3

19
100
19
100
19

4. มีกระบวนการหรือช่องทางในการรายงาน จานวน
กรณีมีผู้พบว่า คู่ค้าได้รับการปฏิบัติหรือดูแล ร้อยละ
0
เป็นพิเศษ?
5. มีข้อกาหนดให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลเป็น จานวน
0
ประจาทุกปีเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของธุรกิจ
ร้อยละ
0
รายได้ และการลงทุนประเภทต่าง ๆ?
6. การตรวจสอบคู่ค้า ทาโดยบุคคลทีเ่ ป็น
จานวน
8
อิสระจากฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายเก็บเงิน
ร้อยละ
42.11
และฝ่ายรับของ?
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ระดับปานกลาง

ไม่ใช่ รวม
3

15.79

100

16

3

19

84.21

15.79

100

10

1

19

5.26

แปลผล

0.58

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.66

ความเสี่ยง
ระดับสูง

0.58

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.58

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.58

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

0.32

ความเสี่ยง
ระดับต่า

19

84.21

52.63

ค่าเฉลี่ย

100

0.58

จากตารางที่ 13 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตในกระบวนการ
บริหารสินค้าคงเหลือ รูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีโอกาสเกิดการทุจริตอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวที่มีระดับปานกลางและ
ระดับความเสี่ยงสูง ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
- มีการเปรียบเทียบข้อมูลของคู่ค้ากับข้อมูลของพนักงานเป็นระยะ เช่น
ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์
0.58
- คู่ค้าที่มีพนักงานองค์กรลาออกไปทางานด้วย จะถูกพิจารณา
เข้มงวดเป็นพิเศษ
0.53
- มีกระบวนการหรือช่องทางในการรายงานกรณีมีผู้พบว่า
คู่ค้าได้รับการปฏิบัติหรือดูแลเป็นพิเศษ
0.58
- มีข้อกาหนดให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลเป็นประจาทุกปีเกี่ยวกับ
การเป็นเจ้าของธุรกิจรายได้ และการลงทุนประเภทต่าง ๆ
0.58
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- มีข้อกาหนดให้คู่ค้าเซ็นอนุญาตให้องค์กรสามารถตรวจสอบคู่ค้าได้

0.66

2.2 สรุปผลการประเมินโอกาสประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น ในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ
การเปรียบเทียบความหมายของระดับความคิดเห็น นามาวิเคราะห์ผลการประเมิน
โดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต (FRA) ตามตารางที่ 14
ตารางที่ 14 สรุปลาดับผลการประเมินโอกาสประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น ในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ
ประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตที่สงสัยจะ
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
ลาดับ
เกิดขึ้น
รูปแบบการลักขโมยทรัพย์สินหลังการบันทึกบัญชี 0.20
5
ความเสี่ยงระดับต่า
รูปแบบการจัดซื้อและการเรียกเก็บเงิน
4
0.25
ความเสี่ยงระดับต่า
การขโมยสินค้าคงคลังและอุปกรณ์
3
0.28
ความเสี่ยงระดับต่า
ความเสี่ยง
รูปแบบการขโมยทรัพย์สินก่อนการบันทึกบัญชี
0.32
2
ระดับปานกลาง
ความเสี่ยง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
0.58
1
ระดับปานกลาง

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง ประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในการ
บริหารสินค้าคงเหลือกรณีศึกษา บริษัท XYZ จากัด สาขา A มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
ประสิ ท ธิ ผ ลการควบคุ ม ภายในของและการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นทุ จ ริ ต ในด้ า น
สภาพแวดล้อ มของการควบคุม ภายใน และกิจ กรรมหรื อรู ป แบบของการทุ จ ริ ตที่ อ าจ
เกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางการควบคุมและป้องกันการทุจริตของกระบวนการบริหาร
สินค้าคงเหลือ โดยการใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตตามแนวทาง
ของสมาคมผู้ตรวจสอบการทุจริต (Association of Certified Fraud Examiners : ACFE)
เพื่อนามาประเมินความเสี่ยง ในด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน และกิจกรรม
หรือรูปแบบของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ในกระบวนการบริ หารสินค้าคงเหลือ โดยผู้ศึกษา
ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินสอบถาม รวมทั้งหมดจานวน 19 คน
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในกระบวนการบริหารสินค้า
คงเหลือกรณีศึกษา บริษัท XYZ จากัด สาขา A สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุส่วน
ใหญ่อยู่ระหว่าง 26 – 35 ปีมีตาแหน่งอยู่ในระดับปฏิบัติงานมีการศึกษาระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และมีอายุงานมากกว่า 5 ปี แสดงให้เห็นว่า พนักงานส่วนใหญ่มีอายุการ
ทางานต่ากว่า 5 ปี
ส่วนที่ 2 ประเมินผลความคิดเห็น ตามแบบประเมินความเสี่ยงในเรื่อง
ทุจริต
ผลจากการศึกษาพบว่า การประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต ตามแนวทาง
ของสมาคมผู้ตรวจสอบการทุจริตประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
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1. การประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต ในด้านสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมภายใน ที่ทาให้โอกาสที่การทุจริตจะเกิดขึ้นจากความอ่อนแอของระบบควบคุม
ภายใน คือ จากการประเมินพนักงาน จากการประเมินผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหลัก และ
จากการประเมินการควบคุมทางกายภาพ เพื่อป้องกันทรัพย์สินรั่วไหล
เมื่อประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตในด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ภายในที่ทาให้โอกาสที่การทุจริตจะเกิดขึ้นจากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน พบว่า
อยู่ในระดับโอกาสที่การทุจริตจะเกิดขึ้นได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 13.98%โดยเกิดจากความอ่อนแอ
ของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหลักมากที่สุด 6.54 สาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากการที่ องค์กรมีคู่แข่งที่เหนือกว่า
2. การประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต ด้านกิจกรรมหรือรูปแบบของการ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือคือ รูปแบบการขโมยทรัพย์สิน
ก่อนการบันทึกบัญชี รูปแบบการลักขโมยทรัพย์สินหลังการบันทึกบัญชี รูปแบบการจัดซื้อ
และการเรียกเก็บเงิน รูปแบบการขโมยสินค้าคงคลังและอุปกรณ์ รูปแบบความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และรูปแบบการตกแต่งรายงานทางการเงิน
เมื่อประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตด้านกิจกรรมหรือรูปแบบของการทุจริต
ที่อาจเกิดขึ้น ในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ สามารถนามาจัดลาดับที่มีความปาน
กลาง 2 ลาดับคือ
2.1 รูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลจากการประเมินพบว่าโอกาส
เกิดการทุจริต ไม่มีกาหนดให้คู่ค้าเซ็นอนุญาตให้องค์กรสามารถตรวจสอบคู่ค้าได้ไม่มี
กระบวนการหรือช่องทางในการรายงานกรณีมีผู้พบว่าคู่ค้าได้รับการปฏิบัติหรือดูแลเป็น
พิเศษไม่มีข้อกาหนดให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลเป็นประจาทุกปีเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของ
ธุรกิจรายได้ และการลงทุนประเภทต่าง ๆ
2.2 รูปแบบการขโมยทรัพย์สินก่อนการบันทึกบัญชีผลจากการประเมินพบว่า
โอกาสเกิดการทุจริตพบว่า มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับสินค้าเป็นระยะเพื่อ
พิจารณาการปรับปรุง การเข้าสู่ระบบบัญชีถูกจากัดเฉพาะผู้ที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น มี
การวิเคราะห์สอบทานบัญชีขายเป็นระยะในด้าน Vertical, Horizontal และ Ratios มี
การสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับสินค้าเป็นระยะโดยใช้วิธีการทางสถิติ Sampling
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลประเมินของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องการประเมินความเสี่ยงเรื่องการ
ทุจริตในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือกรณีศึกษา บริษัท XYZ จากัด สาขา A
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตในด้านสภาพแวดล้อม
ของการควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตในด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ภายในที่ทาให้โอกาสที่การทุจริตจะเกิดขึ้นจากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายในด้าน
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหลัก มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตขึ้นได้ในระดับปานกลาง คือ
องค์กรมีคู่แข่งที่เหนือกว่า
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
การที่บริษัทมีคู่แข่งที่สามารถกดดันให้กับบริษัท บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการ
เกิดการทุจริตได้ เช่น บริษัทมีนโยบายเน้นผลกาไรและยอดขาย เพื่อต้องการเอาชนะ
คู่แข่ง อาจทาให้เกิดโอกาสในการที่พนักงานสร้างยอดขายเพื่อทายอดขายตามที่บริษัท
กาหนด
ข้อเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรกาหนดนโยบายเพื่อใช้แข่งขันธุรกิจ โดยเน้นการแข่งขันในด้านอื่น
ที่นอกเหนือจากผลกาไรและยอดขาย เช่น เน้นการบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก เป็นต้น เพื่อเป็นการลดความกดดันของการ
แข่งขันเรื่องการแย่งชิงตลาด
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต ด้านกิจกรรมหรือ
รูปแบบของการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึ้น
การประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต
ด้านกิจกรรมหรือรูปแบบของการ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือพบว่ากิจกรรมหรือรูปแบบของ
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในระดับปานกลาง จานวน 2 ลาดับ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงนาการ
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ประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต ด้านกิจกรรมหรือรูปแบบของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งในแต่ละรูปแบบที่มีความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงระดับ
ปานกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องที่มีการควบคุมน้อยที่สุดมาอภิปรายผล ดังนี้
1 รูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.1 การเปรียบเทียบข้อมูลของคู่ค้ากับข้อมูลของพนักงานเป็นระยะ เช่น ที่
อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์
1.2 คู่ค้าที่มีพนักงานองค์กรลาออกไปทางานด้วย จะถูกพิจารณาเข้มงวด
เป็นพิเศษ
1.3 กระบวนการหรือช่องทางในการรายงานกรณีมีผู้พบว่าคู่ค้าได้รับการ
ปฏิบัติหรือดูแลเป็นพิเศษ
1.4 ข้อกาหนดให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลเป็นประจาทุกปีเกี่ยวกับการเป็น
เจ้าของธุรกิจรายได้ และการลงทุนประเภทต่าง ๆ
1.5 ข้อกาหนดให้คู่ค้าเซ็นอนุญาตให้องค์กรสามารถตรวจสอบคู่ค้าได้
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
พนั ก งานอาจจั ด ตั้ ง บริ ษั ท และใช้ ใ นการท าธุ ร กรรมกั บ บริ ษั ท เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ล
ประโยชน์หรือรายได้เข้าบริษัทตนเองหรือการที่คู่ค้าได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษพนักงาน
อาจมีผลประโยชน์หรือรายได้เข้าตนเองถ้ามีการสั่งซื้อสินค้ากับคู่ค้า
ข้อเสนอแนะ
ควรกาหนดให้มีการสอบทานข้อมูลของคู่ค้าทั้งคู่ค้า และข้อมูลของพนักงาน
เช่น ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ รวมถึงการให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
ควรกาหนดให้มีการอนุญาตกับคู่ค้าเรื่องการตรวจสอบคู่ค้า โดยพนักงานที่ไม่
เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายเก็บเงินและฝ่ายรับของ เพื่อการตรวจสอบคู่ค้าให้
เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีประโยชน์ต่อบริษัท
ควรกาหนดช่องทางการรายงานแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคู่ค้า การ
จัดหาคู่ค้า การติดต่อกับคู่ค้า กรณีที่มีผู้พบว่าคู่ค้าได้รับการปฏิบัติหรือดูแลเป็นพิเศษ
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2 รูปแบบการขโมยทรัพย์สินก่อนการบันทึกบัญชี
2.1 การสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับสินค้าเป็นระยะเพื่อพิจารณาการ
ปรับปรุง การเข้าสู่ระบบบัญชีถูกจากัดเฉพาะผู้ที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น
2.2
การวิเคราะห์สอบทานบัญชี ขายเป็นระยะในด้ าน Vertical,
Horizontal และ Ratios
2.3 การสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับสินค้าเป็นระยะโดยใช้วิธีการทาง
สถิติ Sampling
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
เนื่องจากในเรื่องรูปแบบการขโมยทรัพย์สินก่อนการบันทึกบัญชีมีผลการ
ประเมินเนื่องมาจากการที่ผู้ประเมินไม่แน่ใจว่ามีกระบวนการดังกล่าว ทาให้บริษัทอาจเกิด
ความเสี่ยงในเรื่องของการที่พนักงานเข้าใจผิดเกี่ยวกับการที่บริษัทไม่มีการสอบทานข้อมูล
สินค้า และส่งผลทาให้เกิดการทุจริตในสินค้าได้ เช่น การลักขโมย การสับเปลี่ยนสินค้า
การส่งสินค้าไม่ครบถ้วนตามบรรจุภัณฑ์ การไม่บันทึกเข้าเครื่อง การยกเลิกรายการขาย
เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
ควรกาหนดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
จากผลการประเมิน ความเสี ่ย งเรื ่อ งการบริห ารสิ นค้ า คงเหลื อ ผู ้ต รวจสอบ
ภายในควรพิจารณาถึงองค์ประกอบของการควบคุมตามแนวทางการป้องกันการทุจริต
ภายใต้กรอบปฏิบัติการควบคุมของ COSO เพื่อทดสอบประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายในจะช่วยควบคุมการทุจริตให้อยู่ในระดับต่าสุดที่องค์กรจะพึงรับได้ และนามาวางแผน
เพื่อจัดทาแนวทางตรวจสอบการทุจริต ดังต่อไปนี้
การปฏิบัติงานตามการควบคุมของ COSO
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม บริษัทต้องกาหนดสภาพแวดล้อมการควบคุม
ให้เหมาะสม ดังต่อไปนี้
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หลั ก ความประพฤติ หลั ก จรรยาบรรณ หรื อ นโยบายการทุ จ ริ ต จั ด เป็ น
นโยบายผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
 แนวทางจรรยาบรรณและสายด่วนในการแจ้งเบาะแสเพื่อแจ้งเบาะแส
 ข้อแนะนาและข้อปฏิบัติเรื่องการว่าจ้างและการเลื่อนตาแหน่ง
 การกากับดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ หรือหน่วยงาน
กากับอื่นๆ
 การสืบสวนประเด็นที่ได้รับแจ้งและแก้ไขการฝ่าฝืนที่มีการยืนยันแล้ว
2. การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต องค์กรควรระบุและประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกับการทุจริต รวมถึงการประเมินความเป็นไปได้เกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่มีการ
ฉ้อฉล การยักยอกสินทรัพย์ การลักขโมยเงินสด รายรับและรายจ่ายที่ไม่เหมาะสม หรือ
การประพฤติมิชอบด้านการเงินโดยฝ่ายบริหารและบุคคลอื่น บริษัทควรประเมินว่าการ
แบ่งแยกหน้าที่มีอยู่อย่างเพียงพอ
3. กิจกรรมการควบคุม บริษัทควรกาหนดและนาหลักปฏิบัติในการควบคุมไป
ใช้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการกระทาโดยฝ่ายบริหารที่ระบุ ป้องกัน และบรรเทาการฉ้อ
ฉลในรายงานทางการเงิน หรือการนาสินทรัพย์ขององค์กรไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งป้องกัน
การละเว้นการควบคุมโดยฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ บริษัทควรกาหนดกระบวนการในการ
ยืนยันหรือการรับรอง เพื่อยืนยันว่าพนักงานได้อ่านและทาความเข้าใจในนโยบายแลมีการ
ปฏิบัติตาม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทต้องกาหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลและ
การสื่อสารด้านการทุจริตที่มีประสิทธิผล รวมถึงการจัดทาเอสารและการเผยแพร่นโยบาย
ข้อแนะนา และผลที่คาดหวัง โอกาสในการถกประเด็นทางจรรยาบรรณที่ก้ากึ่ง ช่องทางใน
การสื่อสาร การอบรมบุคลากร และการพิจารณาผลกระทบและการใช้เทคโนโลยี ในการ
ยับยั้งการทุจริต เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเฝ้าติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง
5.
การติดตามและประเมินผล องค์กรควรดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะและต่อเนื่อง และระบุผลกระทบและใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ใน
การยับยั้งการทุจริต


59

การวางแผนเพื่อจัดทาแนวทางตรวจสอบการทุจริต
1.
แนวทางการวางแผนการตรวจสอบทั่ ว ไปจากผลการประเมิ น
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบสามารถนาผลที่ประเมินได้ไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทาแผนการตรวจสอบ ตามลาดับความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
ได้ ดังนี้
1.1 การประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านพนักงาน
ผู้ตรวจสอบภายในควรกาหนดแนวทางตรวจสอบ ทางด้านการ
สอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการทางานที่ได้กาหนดไว้ รวมถึงการสอบทานงานโดย
ผู้บังคับบัญชา ดังนั้นควรมีการกากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
และสอบทานเรื่องแผนการปฏิบัติงานหรือดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินและสอบ
ทานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงและมีการสุ่มตรวจพนักงานที่มีความเสี่ยงในเรื่องของ
หนี้สินส่วนตัวจานวนมากและปัจจัยเสี่ยงในเรื่องพนักงานใช้จ่ายมากกว่าเงิน เดือนที่ได้รับ
โดยตรวจสอบประวัติของพนักงาน
1.2 การประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหลัก
ผู้ตรวจสอบภายในควรวางแผนและสอบทานในเรื่องโครงสร้างของ
ฝ่ายงานเพื่อสอบทานและวิเคราะห์โ ครงสร้างสายงานตรวจสอบให้เหมาะสมกับขนาด
ลักษณะและปริมาณงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน วางแนวทางตรวจสอบการ
กากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีการรายงานการเงินและข้อมูลสาคัญอย่างเปิดเผย และวาง
แนวทางการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรมในการบริหาร
สินค้าคงเหลือให้ครบถ้วนมากขึ้นและจัดทาคู่มือเปรียบเทียบการควบคุมภายในที่เป็นอยู่
กับการควบคุมภายในที่ควรจะเป็น
1.3 การประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านการควบคุมทางกายภาพเพื่อยับยั้งการ
ขโมยและการทุจริตของพนักงาน
ผู้ตรวจสอบภายในควรวางแนวทางการตรวจสอบในเรื่องการวาง
แผนการอบรมของฝ่ายบุคคลว่าแผนประจาปีในการจัดอบรมมีหัวข้อหรือเรื่องการปลูก
จิ ต ส านึ ก ของพนั ก งานด้ า นจริ ย ธรรม จรรยาบรรณในเรื่ อ งการทุ จ ริ ต หรื อ ไม่ ทั้ ง นี้ ผู้
ตรวจสอบภายในควรเสนอแนะในส่วนที่เป็นรูปธรรม เช่นการกาหนดบทลงโทษผู้ที่กระทา
ความผิดเป็นลายลักษณ์อักษร และในเรื่องการเปิดช่องทางในการรายงานการพบเห็นการ
ทุจริตว่ามีกี่ช่องทาง ทั้งนี้กรณีที่ผู้ตรวจสอบพบว่าการเปิดช่องทางการรายงานการพบเห็น
การทุจริตมีไม่เพียงพอฝ่ายตรวจสอบต้องเสนอแนะช่องทางการรายงานการพบเห็นการ
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ทุจริตในแนวทางที่เป็นรูปธรรมและเป็นช่องทางที่ให้ผู้ที่จะรายงานในการพบเห็นการเกิด
การทุ จ ริ ต กล้ า ที่ จ ะรายงานและมี ค วามมั่ น ใจว่ า ปลอดภั ย ตนเอง และในส่ ว นของการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ในรายการสินค้า เงินสด ค่าใช้จ่าย การจัดซื้อฯลฯ ควร
มีแนวทางการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน เช่นไม่ว่าจะตรวจสอบโดยการสุ่มตัวอย่าง ไม่ควร
แจ้งให้ผู้รับการตรวจทราบล่วงหน้า
2. แนวทางการจัดทาแนวการตรวจสอบการทุจริตผลการประเมินความเสี่ยง
ในเรื่องการทุจริตช่วยให้ผู้ ตรวจสอบภายในจัดทาแนวการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกั บ
กระบวนการเปิดเผยและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการขโมยเงินสดก่อน
การบันทึกบัญชีดังนี้
2.1 การวางแผนและการเตรียมการตรวจสอบกระบวนการเปิดเผยป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.1.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตงานเบื้องต้น
2.1.2 การศึกษาแนวทางในการกาหนดนโยบายและขั้นตอนการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระบบงานที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและเอกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 สัมภาษณ์หน่วยงานและพนักงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นการสอบทานขั้นตอนการทางานว่าเป็นไปตามคู่มือการทางานหรือไม่ หรือปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบที่ควรปฏิบัติ
2.1.4 จัดทาแนวการตรวจสอบประมาณระยะเวลามอบหมายงาน
ตรวจสอบจัดทารายการเพื่อใช้ในการขอตรวจเอกสาร
2.1.5 ติดต่อประสานงานกับหน่วยรั บตรวจเพื่อแจ้งกาหนดการ
ตรวจสอบการขอประชุม เปิด –ปิดการตรวจสอบและบุค คลที่เกี่ยวข้อง
2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2.2.1
ระบุนโยบายแนวทางการตรวจสอบและขั้นตอนของการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะใช้ในการตรวจสอบ
2.2.2 สัมภาษณ์ผู้รับการตรวจและสอบทานรายละเอียดของนโยบาย
แนวทางและขั้ น ตอนของการป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เ พื่ อ ประเมิ น ว่ า มี
เพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่โดยให้ ครอบคลุมเรื่องที่สาคัญคือแนวทางการสื่อสารให้
ความรู้เรื่องการป้องกั น และเปิดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์แก่พนั กงานวิธีการ
เปิดเผยเหตุการณ์ที่จะก่ อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บุคคลที่จะต้องเปิดเผย
ระยะเวลาและความถี่ในการเปิดเผยลักษณะรายงานที่ใช้ในการเปิดเผยความขัดแย้งทาง
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ผลประโยชน์เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานช่องทางในการสื่อสารและการเปิดเผย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปี
2.2.3 ตรวจสอบระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบป้องกันการเข้าถึงว่าการแก้ไขข้อมูล สามารถเข้าถึงได้
เฉพาะบุคคลที่มีอานาจเท่านั้น
2.2.4 สอบทานเอกสารการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
บุคคลเปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบงานเพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนในการตรวจสอบ
2.2.5 กาหนดขนาดประเภทและวิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การทดสอบประเด็นในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.2.6 การจัดทาร่างรายงานผลการตรวจสอบในรายละเอียดข้อตรวจ
พบข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา
2.3 การสรุปผลการตรวจสอบการทุจริต
2.3.1 รายงานประเด็นข้อตรวจพบในรายละเอียดโดยระบุสภาพการณ์
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหลักการหรือระเบียบที่ควรจะปฏิบัติสาเหตุของความผิดปกติผลกระทบ
และข้อเสนอแนะ
2.3.2 กรณีจาเป็นเสนอให้มีกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
2.3.3 เสนอให้หน่วยรับตรวจจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ในประเด็นที่ตรวจพบโดยระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและกาหนด
ระยะเวลาในการแก้ไข
2.3.4 ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและแผนปฏิบัติการแก้ไข
ประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
1. ศึกษาและจัดทาแนวทางตรวจสอบการทุจริตระบบงานอื่นๆให้ครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท
2. ศึกษาปัจจัยความเสี่ยงในด้านอื่นๆหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวทาง
ตรวจสอบเช่นการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงและการประเมินตนเองเพื่อการควบคุม
ภายใน
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ข้อจากัดของการศึกษา
การศึกษาแนวทางตรวจสอบการทุจริตระบบงานการจัดเก็บรายได้ผู้ศึกษานา
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต (FRA) มาใช้เป็นแนวทางประเมิน
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในการบริหารสินค้าคงเหลือกรณีศึกษา บริษัท XYZ จากัด
สาขา A ซึ่งมีข้อจากัดของการศึกษาดังนี้
1. ระยะเวลาในการศึกษามีจากัดทาให้การค้นคว้าและศึกษาข้อมูลไม่ครบถ้วน
เท่าที่ควร
2. การประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตไม่ได้ประเมินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
และทุกกระบวนการขององค์กรซึ่งพนักงานในแผนกอื่นๆอาจสังเกตเห็นความอ่อนแอของ
ระบบหรือสิ่งบอกเหตุได้ดีกว่า
3. ข้อมูลภายในที่เป็นความลับและผลการตรวจสอบกรณีทุจริตบริษัทไม่ยินยอม
ให้เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงเหลือ

บรรณานุกรม
เจริญ เจษฎาวัลย์. เมษายน 2 5 4 3 . เทคนิคการตรวจสอบทุจริต. พิมพ์ครั้งที่ 1 .
กรุงเทพมหานคร: บริษัทพอดีจากัด
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและสมาคมผู้ ต รวจสอบภายในแห่ ง ประเทศไทย.
กรกฎาคม 2548. แนวทางการตรวจสอบภายใน. พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัทดูมาย
เบสจากัด.
บุญสม ศรีสะอาด. 2553. บทความการแปลผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า.
ศิลปะพร ศรีจ่ันเพชร. 2548. วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ . ฉบับที่ 104.
ศิวรักษ์ พินจิ จารมณ์. 2554. เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต. [สไลด์]
อัมพร วัฒนสุโพธิ.์ 2553. “การประยุกต์การประเมินความเสี่ยงในเรือ่ งการทุจริต
กรณีศึกษา: บริษัทอุตสาหกรรมครัวการบินจากัด ”. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการตรวจสอบภายในมหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย.
อุ ษ ณาภั ท รมนตรี . ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หา 2552. การตรวจสอบภายในสมั ย ใหม่ .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
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ภาคผนวก ก
แบบแสดงความคิดเห็น
เรื่อง การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน และความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในการ
บริหารสินค้าคงเหลือ กรณีศึกษา บริษัท XYZ จากัด สาขา A
คาชี้แจง
แบบแสดงความคิดเห็นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยหอค้า
ไทย โดยนาผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวงแผนพัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบภายในของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และผู้สนใจในวิชาชีพตรวจสอบภายใน ผู้ศึกษาจึงขอความร่วมมือจากท่าน
ช่วยตอบแทบสอบถาม ดังนี้
แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งสิ้น 8 หน้า ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน และการประเมิน
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการบริหารสินค้าคงเหลือ
ผูศ้ ึกษาจะนาผลที่ได้จากแบบแสดงความคิดเห็น ไปใช้เพื่อสรุปผลการศึกษาในภาพรวม
โดยคาตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ซึ่งผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
ร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีในการตอบแบบประเมิน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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แบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) ตามข้อความที่เป็นจริงของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

( ) 1. ต่ากว่า 25 ปี
( ) 3. 36 – 45 ปี

( ) 2. 26 – 35 ปี
( ) 4. 45 ปีขนึ้ ไป

2. อายุ

3. ตาแหน่งงานปัจจุบัน
( ) 1. พนักงานปฏิบัติงาน
( ) 3. ผู้บริหารระดับกลาง

( ) 2. ผู้บริหารระดับต้น
( ) 4. ผู้บริหารระดับสูง

4. ระดับการศึกษา
( ) 1. ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
( ) 3. ระดับปริญญาโท

( ) 2. ระดับปริญญาตรี
( ) 4. สูงกว่าระดับปริญญาโท

5. ท่านปฏิบัติงานในองค์กร มาแล้วเป็นระยะเวลาเท่าใด
( ) 1. ต่ากว่า 5 ปี
( ) 2. 6 - 10 ปี
( ) 3. 11 - 25 ปี
( ) 4. 15 ปีขึ้นไป
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของระบบควบคุมภายใน และการประเมิน
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการบริหารสินค้าคงเหลือ
2.1 โปรดให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของระบบควบคุมภายใน เรื่องต่อไปนี้
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) ตามข้อความที่เป็นจริงของท่าน
สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินพนักงาน
จุดควบคุม
1. องค์กรมีนโยบายทางด้านบัญชีเป็นลายลักษณ์อักษร?
2. พนักงานมีคาอธิบายลักษณะงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร?
3. พนักงานได้รับผังโครงสร้างองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบ
งานในหน้าที่อย่างชัดเจน?
4. องค์กรมีนโยบายอย่างเป็นทางการในการอนุมัติรายการ
ทางด้านการเงิน?
5. องค์กรมีมาตรฐานจรรยาบรรณ?
6. ผู้บริหารระดับสูงแสดงและสนับสนุนพฤติกรรมที่มีจริยธรรม
อันดีงาม?
7. องค์กรมีนโยบายทางด้านการทุจริต?
8. มีผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบในการทาให้เกิดการปฏิบัติ
ตามนโยบายด้านการทุจริต?
9. องค์กรอบรมและให้ความรู้พนักงานในเรื่องความสาคัญของ
จริยธรรมและโปรแกรมต่อต้านการทุจริต?

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
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องค์ประกอบที่ 1 การประเมินพนักงาน (ต่อ)
จุดควบคุม
10.องค์กรสร้างสร้างช่องทางในการรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัย
ว่า จะมีการละเมิดจริยธรรมหรือโปรแกรมต่อต้านการทุจริต?
11. มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องการทุจริตอย่างจริงจัง
และเร่งด่วน?
12. องค์กรเก็บรักษาข้อมูลในเรื่องการทุจริต?
13. องค์กรทาการตรวจสอบประวัติผู้สมัครเข้าทางาน?
14. องค์กรมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ป้องกันการสูญหาย?
15. องค์กรมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน?
16.มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง การอนุมัติ/การดูแลสินทรัพย์/
และการบันทึกข้อมูลหรือการรายงานรายการต่าง ๆ?
17. มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในเป็นระยะ?
18. พนักงานมีความรู้สึกว่าได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม?
19. พนักงานมีหนี้สินส่วนตัวจานวนมาก?
20. พนักงานใช้จ่ายมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ?
21. พนักงานเล่นการพนัน?
22. พนักงานติดสุราหรือยาเสพติด?

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
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องค์ประกอบที่ 1 การประเมินพนักงาน (ต่อ)
จุดควบคุม
23. พนักงานก้าวร้าวต่อผู้บังคับบัญชา?
24. พนักงานมีความสนิทสนมกับคู่ค้าหรือคู่แข่ง?
25. พนักงานทาธุรกิจส่วนตัวที่มีความขัดแย้งกับงานในตาแหน่ง
ที่ตนทางานอยู่?
26. องค์กรมีปัญหาเรื่องอัตราการเข้าออกของพนักงานสูง?
27. องค์กรต้องการให้พนักงานลาพักผ่อนประจาปี?
28, องค์กรอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนไม่กี่คน?
29. องค์กรคาดหวังผลประกอบการและการวัดผลงานที่ยากจะ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ?
30. พนักงานไม่กล้ารายงานข่าวร้ายต่อหัวหน้าหรือผู้บริหาร?
31. ขาดการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน?
32. ขาดความชัดเจนในเรื่องโครงสร้างความรับผิดชอบภายใน
องค์กร?
33. ฝ่ายบริหารไม่สนใจที่จะให้รางวัลพนักงานที่มีพฤติกรรมซึ่ง
เป็นตัวอย่างที่ดี?

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมินผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
จุดควบคุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ?
2. ผู้ปฏิบัติงานหลักมีอัตราการเข้าออกสูง?
3. ผู้ปฏิบัติงานหลักร่ารวยผิดปกติ?
4. ผู้ปฏิบัติงานหลักไม่มีพนักงานที่เป็นเพื่อนหรือญาติพี่
น้องรายงานโดยตรง?
5. ผู้ปฏิบัติงานหลักมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับคู่ค้า?
6. ผู้ปฏิบัติงานหลักมีธุรกิจส่วนตัวที่อาจมีความขัดแย้งกับ
ภาระหน้าที่ภายในองค์กร?
7. ผู้ปฏิบัติงานหลักมีส่วนเป็นเจ้าของธุรกิจใด ๆ ที่เป็นคู่ค้า
กับองค์กรที่ทางานอยู่?
8. ผู้ปฏิบัติงานหลักไม่ยอมลาพักร้อน?
9. ผู้ปฏิบัติงานหลักมีผลประโยชน์การลงทุนในองค์กรอย่าง
มีสาระสาคัญ?
10. ผลตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานหลักไม่อยู่บนพื้นฐานของ
ผลการปฏิบัติงาน?
11. ความอยู่รอดขององค์กรขึ้นกับการบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ไม่กี่อย่าง?
12. องค์กรมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินจากลูกหนี้?
13. องค์กรเริ่มมีปัญหายอดขายลดลง?

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมินผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน (ต่อ)
จุดควบคุม
14. องค์กรมีคู่แข่งที่เหนือกว่า?
15. องค์กรมีข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน?
16. ฝ่ายบัญชีมีบุคคลากรที่พอเพียง?
17. องค์กรเปิดเผยข้อมูลในเรื่องรายการทางบัญชีที่มี
คาถามหรือผิดปกติ?
18. องค์กรไม่มีรายการที่มีสาระสาคัญหรือรายการผิดปกติ
ในช่วงปิดบัญชีตอนปลายปี?
19. องค์กรมีผู้ตรวจสอบภายในที่เพียงพอ?
20. องค์กรมีระบบการควบคุมภายในหรือสามารถควบคุม
ให้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน?

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
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องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการควบคุมทางกายภาพเพื่อป้องกันทรัพย์สินรั่วไหล
ผลการประเมิน
จุดควบคุม
ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
1. องค์กรทาการตรวจสอบเพื่อหาพฤติกรรมที่ขาดจริยธรรม
หรือไม่ซื่อสัตย์ของผู้สมัครเข้าทางาน?
2. องค์กรกาหนดให้มีนโยบาย ที่ระบุพฤติกรมที่ขาดจริยธรรม
หรือไม่ซื่อสัตย์?
3. ฝ่ายบริหารสนับสนุนนโยบายจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต?
4. องค์กรกาหนดให้มีการอบรมและให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับ
ความสาคัญของจริยธรรมและโปรแกรมต่อต้านการทุจริต?
5. องค์กรกาหนดให้มีช่องทางในการรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัย
ว่า จะมีการละเมิดนโยบายในเรื่องจริยธรรมหรือต่อต้านการ
ทุจริต?
6. องค์กรกาหนดให้มีการจากัดการเข้าถึงเอกสารสาคัญหรือที่เป็น
ความลับ เช่น ใบกากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/เอกสารบัญชี?
7. องค์กรกาหนดให้มีการจากัดการเข้าถึง Computer ที่เก็บ
เอกสารสาคัญหรือที่เป็นความลับ เช่น ใบกากับภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน/เอกสารบัญชีและเช็ค?
8. องค์กรกาหนดให้มีการจากัดการเข้าถึงพื้นที่ซึ่งมีสินทรัพย์
มูลค่าสูง เช่น การรับสินค้า ห้องเก็บของ?
9. องค์กรกาหนดให้มีโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกเหตุการณ์
เพื่อเฝ้าระวังการเบิกจ่ายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงตลอดจนพื้นที่ขาย?
10. ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชีสุ่มตรวจ สินค้า/เงินสด/
ค่าใช้จ่าย/การจัดซื้อ/การวางบิล และบัญชีอื่นๆ โดยไม่บอกให้ผู้รับ
การตรวจรู้ล่วงหน้า?
11. องค์กรกาหนดให้มีการใช้ Loss Prevention หรือเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยที่เป็นมืออาชีพในการควบคุมสินทรัพย์และ
สินค้า?
12. องค์กรกาหนดให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงทันที เมื่อมีรายการ
หรือเหตุการณ์ที่น่าสงสัยหรือมีรายงานเกี่ยวกับการทุจริต?
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2.2 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารสินค้าคงเหลือ ใน
เรื่องนี้อย่างไร
องค์ประกอบที่ 4 รูปแบบการขโมยทรัพย์สินก่อนการบันทึกบัญชี
จุดควบคุม
1. มีการวิเคราะห์สอบทานบัญชีขายเป็นระยะในด้าน
Vertical, Horizontal และ Ratios?
2. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับสินค้าเป็นระยะ โดย
ใช้วิธีการทางสถิติ Sampling?
3. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับสินค้าเป็นระยะ โดย
ใช้วิธีการทางสถิติ Physical Count?
4. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับสินค้าเป็นระยะโดย
ใช้สอบยันกับเอกสารรับสินค้าและเอกสารขอซื้อ?
5. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับสินค้าเป็นระยะเพื่อ
พิจารณาการปรับปรุง?
6. มีนโยบายและกระบวนการส่งบัญชีลูกหนี้ที่ไม่ชาระเงิน
ให้กับ Collector?
7. การเข้าสู่ระบบบัญชีถูกจากัดเฉพาะผู้ที่ได้รับการอนุมัติ
เท่านั้น?

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่

73

องค์ประกอบที่ 5 รูปแบบการลักขโมยทรัพย์สินหลังการบันทึกบัญชี
ผลการประเมิน
จุดควบคุม
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
1. มีการเฝ้าระวังการใช้เครื่องคิดเงิน รวมทั้งการรักษา รหัส
ที่ใช้ในการเปิด/ปิดเครื่องคิดเงินให้อยู่ในที่ปลอดภัย?
2.มีโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกวีดีโอ เฝ้าระวัง
โดยเฉพาะที่ตั้งเครื่องคิดเงิน?
3. องค์กรใช้ระบบ Point Of Sales (POS)?
4. ระบบ POS ใช้การ Track สินค้าแบบต่อเนื่อง?
5. ระบบ POS สามารถตรวจสิ่งผิดปกติเช่น การยกเลิกการ
ขาย/ เงินเกินหรือเงินขาด?
6. พนักงานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภายในระบบ POS
ยกเว้น ผู้จัดการ?
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องค์ประกอบที่ 6 รูปแบบการจัดซื้อและการเรียกเก็บเงิน
จุดควบคุม
1. องค์กรมีฝ่ายจัดซื้อ?
2. ฝ่ายจัดซื้อแยกเป็นอิสระจากฝ่ายบัญชี ฝ่ายรับของและ
ฝ่ายส่งของ?
3. การขอซื้อต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ?
4. คาสั่งซื้อระบุรายการ จานวน ราคาและวันที่อย่างชัดเจน?
5. คาสั่งซื้อมีการควบคุมโดยแบบฟอร์มและเรียงลาดับr?
6. ฝ่ายรับของทารายงานสาหรับของที่ได้รับทั้งหมด?
7. ฝ่ายรับของ Update Log การรับของสาหรับของที่ได้รับ
ทั้งหมด?
8. สาเนารายงานการรับของถูกส่งให้ฝายบัญชีและฝ่าย
จัดซื้อ?
9. ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายรับของแยกเป็นอิสระจากหน่วยงาน
การเงิน หน่วยงานบัญชีเจ้าหนี้และหน่วยงานบัญชีคุมทั่วไป?
10.ใบกากับภาษีของคู่ค้า, รายงานการรับของ, บันทึกคาสั่ง
ซือ้ ต้องถูกเช็คให้ตรงกันก่อนทาการบันทึกเจ้าหนี้?
11. มีการบันทึกคาสั่งซื้อในบัญชีคุมก่อนเข้าสู่กระบวนการ
จ่ายเงิน?
12. มีกระบวนการเพียงพอเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ของที่จัดซื้อ
และส่งตรงไปที่ลูกค้าได้ถูกวางบิลและบันทึกทั้งใน
บัญชีลูกหนีแ้ ละเจ้าหนี้ภายในเวลาที่กาหนด?
13. ข้อมูลของที่ส่งคืนคู่ค้าถูกต้องตรงกันกับใบลดหนี้ของคู่
ค้า?

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
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องค์ประกอบที่ 6 รูปแบบการจัดซื้อและการเรียกเก็บเงิน (ต่อ)
จุดควบคุม
14. มีการกระทบข้อมูลประจาเดือนระหว่างบัญชีเจ้าหนี้
บัญชีคุมการสั่งซื้อและบัญชีคุมทั่วไป
15. การลดหนี้ในบัญชีเจ้าหนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อานาจอนุมัติ?
16. มีการสอบทานหาชื่อคู่ค้าหรือที่อยู่ของคู่ค้าที่ผิดปกติใน
Master File ของคู่ค้าเป็นระยะ?
17. มีการวิเคราะห์เพื่อหาระดับหรือลักษณะการจัดซื้อที่
ผิดปกติ?
18. มีระบบการควบคุมเพื่อตรวจเช็คคาสั่งซื้อและการวางบิล
ที่ซ้าซ้อน?
19. มีการยืนยันที่อยู่คู่ค้าว่าเป็นที่อยู่จริงหรือมีตัวตนจริง?
20. มีการสอบทานเอกสารการจ่ายเงิน เป็นประจาเพื่อดู
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารใช้ในประกอบการ
พิจารณา?
21. มีข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลในบัญชีเจ้าหนี้และบัญชีคุม
ทั่วไป ?

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
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องค์ประกอบที่ 7 การขโมยสินค้าคงคลังและอุปกรณ์
จุดควบคุม
1. การตรวจนับอุปกรณ์/เครื่องมือขององค์กรที่ผ่านมาพบว่ามี
เลขทะเบียนและมีคาอธิบายประกอบถูกต้องครบถ้วน?
2. องค์กรกาหนดให้บุคคลที่อยู่นอกฝ่ายผู้ดูแลสินทรัพย์หรือ
สินค้าทาการตรวจนับ?
3. มีการสอบทานถึงเอกสารอ้างอิง กรณีพบการบันทึกข้อมูล
สินค้าที่อธิบายไม่ได้?
4. องค์กรไม่พบว่า ระดับสินค้าคงเหลือมีจานวนเพิ่มขึ้นโดย
ไม่ได้สัดส่วนกับยอดขาย?
5. มีการวิเคราะห์สอบทาน ยอดยกมาของสินค้า การขาย
ออกไปและสินค้าคงเหลือเป็นระยะเพื่อหาสิ่งผิดปกติ?
6. มีระเบียบการปฏิบัติงานและการสั่งสินค้าเป็นลายลักษณ์
อักษร?
7. การตรวจนับสินค้าทาโดยบุคคลที่มีความเป็นอิสระ ไม่อยู่
ในฝ่ายจัดซื้อ/ฝ่ายรับสินค้า/ฝ่ายโกดังสินค้า?
8. ใช้ป้ายราคาในการตรวจนับ?
9. ป้ายที่ใช้มีการควบคุมและกาหนดผู้รับผิดชอบเป็นรายตัว?
10. มีนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการนับแล้วนับอีก?
11. มีการนับซ้าโดยบุคคลที่มีความเป็นอิสระ?
12. สามารถระบุสินค้าได้ตรงกับข้อมูลระบบบัญชี?
13. มีการหาข้อเท็จจริงในเรื่องความแตกต่างระหว่างสินค้าที่
นับได้กับสินค้าที่บันทึกไว้ในบัญชีก่อนทาการปรับปรุง?
14. มีการบันทึกสินค้าเสียหายและมีการบันทึกเมื่อขายสินค้า
เสียหาย?
15. มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการขอซื้อสินค้า/ การรับ
สินค้า/ การเบิกจ่ายสินค้า/ การปรับปรุงสินค้า?
16. มีรายงานการรับสินค้าที่สั่งซื้อทั้งหมด?
17. สาเนารายงานการรับสินค้าถูกส่งตรงไปยังฝ่ายจัดซื้อและ
ฝ่ายบัญชี?

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
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องค์ประกอบที่ 7 การขโมยสินค้าคงคลังและอุปกรณ์ (ต่อ)
จุดควบคุม
18. ฝ่ายรับสินค้าได้รับสาเนาการสั่งซื้อสาหรับสินค้าที่ต้องทา
การรับทั้งหมด?
19. การส่งมอบสินค้าบางส่วนถูกระบุไว้บนใบสั่งซื้อหรืออยู่ใน
เอกสารแนบ?
20. มีการทารายงานสินค้าเกิน/สินค้าขาด/สินค้าเสียหายและ
ส่งสาเนาให้ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบัญชี?
21. มีการนับจานวนสินค้าที่ได้รับและเปรียบเทียบกับใบสั่ง
ซื้อ?
22. มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารสามารถตรวจ
โต๊ะ/ตู้เอกสารและที่เก็บสัมภาระต่างๆ ที่เป็นสินทรัพย์ของ
องค์กร?
23. มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีอานาจอนุมัติก่อนนา
สินทรัพย์ออกนอกองค์กร?
24. มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการตรวจค้น กระเป๋า/
หีบห่อสัมภาระก่อนผู้บริหารหรือพนักงานออกนอกองค์กร?
26. มีการกากับดูแลพื้นที่รับของและส่งของเพื่อป้องกันขโมย?
27. มีการเก็บสินค้าราคาสูงไว้ในที่ปลอดภัยและมีการ
ตรวจสอบเป็นระยะ?
28. งานส่งสินค้าแยกจากงานจัดซื้อและงานดูแลสินค้า?
29. เอกสารส่งสินค้าควบคุมโดยการเรียงลาดับและมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน?
30. คาสั่งส่งสินค้าตรงกับคาสั่งขายและสัญญา?
31. การส่งสินค้าจะทาได้ต่อเมื่อมีคาสั่งขายและสัญญาที่ได้รับ
การอนุมัติอย่างถูกต้อง?
32. เอกสารส่งสินค้าถูกส่งไปให้ฝ่ายบัญชีโดยตรงเพื่อตัด
สินค้าและบันทึกต้นทุนขาย?

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
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องค์ประกอบที่ 8 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จุดควบคุม
1. มีการเปรียบเทียบข้อมูลของคู่ค้ากับข้อมูลของพนักงาน
เป็นระยะ เช่น ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์?
2. มีข้อกาหนดให้คู่ค้าเซ็นอนุญาตให้องค์กรสามารถ
ตรวจสอบคู่ค้าได้?
3. คู่ค้าที่มีพนักงานองค์กรลาออกไปทางานด้วย จะถูก
พิจารณาเข้มงวดเป็นพิเศษ?
4. มีกระบวนการหรือช่องทางในการรายงานกรณีมีผู้พบว่า คู่
ค้าได้รับการปฏิบัติหรือดูแลเป็นพิเศษ?
5. มีข้อกาหนดให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลเป็นประจาทุกปี
เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของธุรกิจ รายได้ และการลงทุนประเภท
ต่าง ๆ?
6. การตรวจสอบคู่ค้า ทาโดยบุคคลที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายขาย ฝ่ายเก็บเงินและฝ่ายรับของ?

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่แน่ใจ ไม่ใช่

ภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ข
คะแนนระดับการวัดข้อมูลตามค่าความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
การกาหนดคะแนนระดับข้อมูลตามค่าความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (ศิวรักษ์ พินิจารมณ์, เครื่องมือประเมินความ
เสี่ยง)ดังต่อไปนี้
1. การประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริต ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ภายใน ที่ทาให้โอกาสที่การทุจริตจะเกิดขึ้นจากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายใน
ดังนี้
1.1 การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม ภายในเกี่ ย วกั บ การประเมิ น
พนักงาน
จุดควบคุม
1. องค์กรมีนโยบายทางด้านบัญชีเป็นลาย
ลักษณ์อักษร?
2. พนักงานมีคาอธิบายลักษณะงานอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร?
3. พนักงานได้รับผังโครงสร้างองค์กรที่แสดง
ความรับผิดชอบงานในหน้าที่อย่างชัดเจน?
4. องค์กรมีนโยบายอย่างเป็นทางการในการ
อนุมัติรายการทางด้านการเงิน เช่น การ
จัดซื้อหรือการเดินทาง?
5. องค์กรมีมาตรฐานจรรยาบรรณ?
6. ผู้บริหารระดับสูงแสดงและสนับสนุน
พฤติกรรมที่มีจริยธรรมอันดีงาม?
7. องค์กรมีนโยบายทางด้านการทุจริต?

ใช่

ไม่แน่ใจ

ไม่ใช่

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

คะแนน
ความเสี่ยง

81

จุดควบคุม

ใช่

ไม่แน่ใจ

ไม่ใช่

8. มีผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบในการทาให้
เกิดการปฏิบัติตามนโยบายด้านการทุจริต?

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

1

0.5

0

1

0.5

0

1

0.5

0

9. องค์กรอบรมและให้ความรู้พนักงานในเรื่อง
ความสาคัญของจริยธรรมและโปรแกรม
ต่อต้านการทุจริต?
10.องค์กรสร้างสร้างช่องทางในการรายงาน
พฤติกรรมที่น่าสงสัยว่า จะมีการละเมิด
จริยธรรมหรือโปรแกรมต่อต้านการทุจริต?
11. มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องการ
ทุจริตอย่างจริงจังและเร่งด่วน?
12. องค์กรเก็บรักษาข้อมูลในเรื่องการทุจริต?
13. องค์กรทาการตรวจสอบประวัติผู้สมัคร
เข้าทางาน?
14. องค์กรมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ป้องกันการ
สูญหาย?
15. องค์กรมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน?
16.มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง การอนุมัติ/
การดูแลสินทรัพย์/และการบันทึกข้อมูลหรือ
การรายงานรายการต่าง ๆ?
17. มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในเป็นระยะ?
18. พนักงานมีความรู้สึกว่าได้รับผลตอบแทน
อย่างเป็นธรรม?
19. พนักงานมีหนี้สินส่วนตัวจานวนมาก?
20. พนักงานใช้จ่ายมากกว่าเงินเดือนที่
ได้รับ?
21. พนักงานเล่นการพนัน?

คะแนน
ความเสี่ยง
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จุดควบคุม
22. พนักงานติดสุราหรือยาเสพติด?
23. พนักงานก้าวร้าวต่อผู้บังคับบัญชา?
24. พนักงานมีความสนิทสนมกับคู่ค้าหรือ
คู่แข่ง?
25. พนักงานทาธุรกิจส่วนตัวที่มีความขัดแย้ง
กับงานในตาแหน่งที่ตนทางานอยู่?
26. องค์กรมีปัญหาเรื่องอัตราการเข้าออกของ
พนักงานสูง?

ใช่

ไม่แน่ใจ

ไม่ใช่

1

0.5

0

1

0.5

0

1

0.5

0

1

0.5

0

1

0.5

0

27. องค์กรต้องการให้พนักงานลาพักผ่อน
1
0.5
ประจาปี?
28, องค์กรอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนไม่กี่คน? 1
0.5
29. องค์กรคาดหวังผลประกอบการและการ
1
0.5
วัดผลงานที่ยากจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ?
30. พนักงานไม่กล้ารายงานข่าวร้ายต่อ
1
0.5
หัวหน้าหรือผู้บริหาร?
31. ขาดการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและ
1
0.5
พนักงาน?
32. ขาดความชัดเจนในเรื่องโครงสร้างความ
1
0.5
รับผิดชอบภายในองค์กร?
33. ฝ่ายบริหารไม่สนใจที่จะให้รางวัล
1
0.5
พนักงานที่มีพฤติกรรมซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี?
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินพนักงาน

0
0
0
0
0
0
0

คะแนน
ความเสี่ยง
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1.2 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเกี่ยวกับการประเมินผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานหลัก
คะแนน
จุดควบคุม
ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
ความเสี่ยง
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ?
0
0.5
1
2. ผู้ปฏิบัติงานหลักมีอัตราการเข้าออกสูง?
1
0.5
0
3. ผู้ปฏิบัติงานหลักร่ารวยผิดปกติ?
1
0.5
0
4. ผู้ปฏิบัติงานหลักไม่มีพนักงานที่เป็นเพื่อน
1
0.5
0
หรือญาติพี่น้องรายงานโดยตรง?
5. ผู้ปฏิบัติงานหลักมีความสนิทสนมใกล้ชิด
1
0.5
0
กับคู่ค้า?
6. ผู้ปฏิบัติงานหลักมีธุรกิจส่วนตัวที่อาจมี
1
0.5
0
ความขัดแย้งกับภาระหน้าที่ภายในองค์กร?
7. ผู้ปฏิบัติงานหลักมีส่วนเป็นเจ้าของธุรกิจใด
1
0.5
0
ๆ ที่เป็นคู่ค้ากับองค์กรที่ทางานอยู่?
8. ผู้ปฏิบัติงานหลักไม่ยอมลาพักร้อน?
1
0.5
0
9. ผู้ปฏิบัติงานหลักมีผลประโยชน์การลงทุน
1
0.5
0
ในองค์กรอย่างมีสาระสาคัญ?
10. ผลตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานหลักไม่อยู่
1
0.5
0
บนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงาน?
11. ความอยู่รอดขององค์กรขึ้นกับการบริการ
1
0.5
0
หรือผลิตภัณฑ์ไม่กี่อย่าง?
12. องค์กรมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินจาก
1
0.5
0
ลูกหนี?้
13. องค์กรเริ่มมีปัญหายอดขายลดลง?
1
0.5
0
14. องค์กรมีคู่แข่งที่เหนือกว่า?
1
0.5
0
15. องค์กรมีข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน?
1
0.5
0
16. ฝ่ายบัญชีมีบุคคลากรที่พอเพียง?
1
0.5
0
17. องค์กรเปิดเผยข้อมูลในเรื่องรายการทาง
1
0.5
0
บัญชีที่มีคาถามหรือผิดปกติ?
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จุดควบคุม

ใช่

ไม่แน่ใจ

ไม่ใช่

18. องค์กรไม่มีรายการที่มีสาระสาคัญหรือ
1
0.5
0
รายการผิดปกติในช่วงปิดบัญชีตอนปลายปี?
19. องค์กรมีผู้ตรวจสอบภายในที่เพียงพอ?
1
0.5
0
20. องค์กรมีระบบการควบคุมภายในหรือ
สามารถควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบ
1
0.5
0
ควบคุมภายใน?
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานหลัก

คะแนน
ความเสี่ยง
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1.3 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเกี่ยวกับการประเมินการ
ควบคุมทางกายภาพเพื่อป้องกันทรัพย์สินรั่วไหล
คะแนน
จุดควบคุม
ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
ความเสี่ยง
1. องค์กรทาการตรวจสอบเพื่อหาพฤติกรรมที่
ขาดจริยธรรมหรือไม่ซื่อสัตย์ของผู้สมัครเข้า
0
0.5
1
ทางาน?
2. องค์กรกาหนดให้มีนโยบาย ที่ระบุพฤติกรมที่
0
0.5
1
ขาดจริยธรรมหรือไม่ซื่อสัตย์?
3. ฝ่ายบริหารสนับสนุนนโยบายจริยธรรมและ
0
0.5
1
ต่อต้านการทุจริต?
4. องค์กรกาหนดให้มีการอบรมและให้ความรู้
พนักงานเกี่ยวกับความสาคัญของจริยธรรมและ
0
0.5
1
โปรแกรมต่อต้านการทุจริต?
5. องค์กรกาหนดให้มีช่องทางในการรายงาน
พฤติกรรมที่น่าสงสัยว่า จะมีการละเมิดนโยบาย 0
0.5
1
ในเรื่องจริยธรรมหรือต่อต้านการทุจริต?
6. องค์กรกาหนดให้มีการจากัดการเข้าถึง
เอกสารสาคัญหรือที่เป็นความลับ เช่น ใบกากับ
0
0.5
1
ภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/เอกสารบัญชีและเช็ค
นอกจากนี้ยังดูแลให้ระบบต่าง ๆ มี Audit trail?
7. องค์กรกาหนดให้มีการจากัดการเข้าถึง
Computer ที่เก็บเอกสารสาคัญหรือที่เป็น
ความลับ เช่น ใบกากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/
0
0.5
1
เอกสารบัญชีและเช็ค นอกจากนี้ยังดูแลให้ระบบ
ต่าง ๆ มี Audit trail?
8. องค์กรกาหนดให้มีการจากัดการเข้าถึงพื้นที่
ซึ่งมีสินทรัพย์มูลค่าสูง เช่น Shipping/
0
0.5
1
Receiving / ห้องเก็บของและเงินสด?
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จุดควบคุม

ใช่

ไม่แน่ใจ

ไม่ใช่

9. องค์กรกาหนดให้มีโทรทัศน์วงจรปิดและ
เครื่องบันทึกเหตุการณ์เพื่อเฝ้าระวังการเบิกจ่าย 0
0.5
1
สินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงตลอดจนพื้นที่ขาย?
10. ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชีสุ่มตรวจ
สินค้า/เงินสด/ค่าใช้จ่าย/การจัดซื้อ/การวางบิล
0
0.5
1
และบัญชีอื่นๆ โดยไม่บอกให้ผู้รับการตรวจรู้
ล่วงหน้า?
11. องค์กรกาหนดให้มีการใช้ Loss Prevention
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นมือ
0
0.5
1
อาชีพในการควบคุมสินทรัพย์และสินค้า?
12. องค์กรกาหนดให้สอบสวนหาข้อเท็จจริง
ทันที เมื่อมีรายการหรือเหตุการณ์ที่น่าสงสัยหรือ 0
0.5
1
มีรายงานเกี่ยวกับการทุจริต?
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่ พ บจากการประเมินการควบคุมทาง
กายภาพเพื่อป้องกันทรัพย์สินรั่วไหล

คะแนน
ความเสี่ยง
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1.2
ตารางที่ ใช้ ในการแสดงผลการประเมินความเสี่ ย งในเรื่องทุ จริต ด้ าน
สภาพแวดล้อมการควบคุม
เกณฑ์การประเมิน
โอกาส น้าหนัก
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินพนักงาน
30%
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินผู้บริหาร
40%
และผู้ปฏิบัติงานหลัก
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินการควบคุม
30%
ทางกายภาพ เพื่อป้องกันทรัพย์สินรั่วไหล
โอกาสที่การทุจริตจะเกิดขึ้นจากความอ่อนแอของระบบควบคุมภายในจากการให้
น้าหนัก 30%, 40%, 30% ตามลาดับ
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2.
การประเมินโอกาสประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริต ที่อาจเกิด ขึ้น ใน
กระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ
2.1 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต ในรูปแบบการขโมย
ทรัพย์สินก่อนการบันทึกบัญชี
คะแนน
จุดควบคุม
ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
ความเสี่ยง
1. มีการวิเคราะห์สอบทานบัญชีขายเป็นระยะ
0
0.5
1
ในด้าน Vertical, Horizontal และ Ratios?
2. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับสินค้า
0
0.5
1
เป็นระยะ โดยใช้วิธีการทางสถิติ Sampling?
3. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับสินค้า
เป็นระยะ โดยใช้วิธีการทางสถิติ Physical
0
0.5
1
Count?
4. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับสินค้า
เป็นระยะโดยใช้วีสอบยันกับเอกสารรับสินค้า
0
0.5
1
และเอกสารขอซื้อ?
5. มีการสอบทานสินค้าและข้อมูลการรับสินค้า
0
0.5
1
เป็นระยะเพื่อพิจารณาการปรับปรุง?
6. มีนโยบายและกระบวนการส่งบัญชีลูกหนี้ที่
0
0.5
1
ไม่ชาระเงินให้กับ Collector?
7. การเข้าสู่ระบบบัญชีถูกจากัดเฉพาะผู้ที่
0
0.5
1
ได้รับการอนุมัติเท่านั้น?
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินการประเมินการ
ทุจริตในรูปแบบการขโมยทรัพย์สินก่อนการบันทึกบัญชี
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2.2 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต ในรูปแบบการลักขโมย
ทรัพย์สินหลังการบันทึกบัญชี
คะแนน
จุดควบคุม
ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
ความเสี่ยง
1. มีการเฝ้าระวังการใช้เครื่องคิดเงิน รวมทั้ง
การรักษา รหัส ที่ใช้ในการเปิด/ปิดเครื่อง
0
0.5
1
คิดเงินให้อยู่ในที่ปลอดภัย?
2.มีโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกวีดีโอ
0
0.5
1
เฝ้าระวังโดยเฉพาะที่ตั้งเครื่องคิดเงิน?
3. องค์กรใช้ระบบ Point Of Sales (POS)?
0
0.5
1
4. ระบบ POS ใช้การ Track สินค้าแบบ
0
0.5
1
Perpetual?
5. ระบบ POS สามารถตรวจสิ่งผิดปกติเช่น
0
0.5
1
การยกเลิกการขาย/ เงินเกินหรือเงินขาด?
6. พนักงานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภายใน
0
0.5
1
ระบบ POS ยกเว้น ผู้จัดการ?
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินการประเมินการ
ทุจริตในรูปแบบการลักขโมยทรัพย์สินหลังการบันทึกบัญชี
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2.3 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต ในรูปแบบการจัดซื้อ
และการเรียกเก็บเงิน
คะแนน
จุดควบคุม
ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
ความเสี่ยง
1. องค์กรมีฝ่ายจัดซื้อ?
0
0.5
1
2.
2. ฝ่ายจัดซื้อแยกเป็นอิสระจากฝ่ายบัญชี
0
0.5
1
ฝ่ายรับของและฝ่ายส่งของ?
3. การขอซื้อต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มี
0
0.5
1
อานาจ?
4. คาสั่งซื้อระบุรายการ จานวน ราคาและ
0
0.5
1
วันที่อย่างชัดเจน?
5. คาสั่งซื้อมีการควบคุมโดยแบบฟอร์มและ
0
0.5
1
เรียงลาดับr?
6. ฝ่ายรับของทารายงานสาหรับของที่ได้รับ
0
0.5
1
ทั้งหมด?
7. ฝ่ายรับของ Update Log การรับของ
0
0.5
1
สาหรับของที่ได้รับทั้งหมด?
8. สาเนารายงานการรับของถูกส่งให้ฝาย
0
0.5
1
บัญชีและฝ่ายจัดซื้อ?
9. ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายรับของแยกเป็นอิสระ
จากหน่วยงานการเงิน หน่วยงานบัญชีเจ้าหนี้
0
0.5
1
และหน่วยงานบัญชีคุมทั่วไป?
10.ใบกากับภาษีของคู่ค้า, รายงานการรับของ
, บันทึกคาสั่งซื้อ ต้องถูกเช็คให้ตรงกันก่อน
0
0.5
1
ทาการบันทึกเจ้าหนี้?
11. มีการบันทึกคาสั่งซื้อในบัญชีคุมก่อนเข้าสู่
0
0.5
1
กระบวนการจ่ายเงิน?
12. มีกระบวนการเพียงพอเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
0
0.5
1
ของที่จัดซื้อและส่งตรงไปที่ลูกค้าได้ถูกวางบิล
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จุดควบคุม

ใช่

ไม่แน่ใจ

ไม่ใช่

และบันทึกทั้งในบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ภายใน
เวลาที่กาหนด?
13. ข้อมูลของที่ส่งคืนคู่ค้าถูกต้องตรงกันกับ
0
0.5
ใบลดหนี้ของคู่ค้า?
14. มีการกระทบข้อมูลประจาเดือนระหว่าง
บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีคุมการสั่งซื้อและบัญชีคุม
0
0.5
ทั่วไป
15. การลดหนีใ้ นบัญชีเจ้าหนี้ ต้องได้รับการ
0
0.5
อนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ?
16. มีการสอบทานหาชื่อคู่ค้าหรือที่อยู่ของคู่
ค้าที่ผิดปกติใน Master File ของคู่ค้าเป็น
0
0.5
ระยะ?
17. มีการวิเคราะห์เพื่อหาระดับหรือลักษณะ
0
0.5
การจัดซื้อที่ผิดปกติ?
18. มีระบบการควบคุมเพื่อตรวจเช็คคาสั่งซื้อ
0
0.5
และการวางบิลที่ซ้าซ้อน?
19. มีการยืนยันที่อยู่คู่ค้าว่าเป็นที่อยู่จริงหรือ
0
0.5
มีตัวตนจริง?
20. มีการสอบทานเอกสารการจ่ายเงิน เป็น
ประจาเพื่อดูความถูกต้องครบถ้วนของ
0
0.5
เอกสารใช้ในประกอบการพิจารณา?
21. มีขอ้ จากัดในการเข้าถึงข้อมูลในบัญชี
0
0.5
เจ้าหนี้และบัญชีคุมทั่วไป ?
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินการทุจริตใน
รูปแบบการจัดซื้อและการเรียกเก็บเงิน

1
1
1
1
1
1
1
1
1

คะแนน
ความเสี่ยง
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2.4 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต ในรูปแบบการขโมย
สินค้าคงคลังและอุปกรณ์
คะแนน
จุดควบคุม
ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่
ความเสี่ยง
1. การตรวจนับอุปกรณ์/เครื่องมือขององค์กร
ที่ผ่านมาพบว่ามีเลขทะเบียนและมีคาอธิบาย
0
0.5
1
ประกอบถูกต้องครบถ้วน?
2. องค์กรกาหนดให้บุคคลที่อยู่นอกฝ่ายผู้ดูแล
0
0.5
1
สินทรัพย์หรือสินค้าทาการตรวจนับ?
3. มีการสอบทานถึงเอกสารอ้างอิง กรณีพบ
0
0.5
1
การบันทึกข้อมูลสินค้าที่อธิบายไม่ได้?
4. องค์กรไม่พบว่า ระดับสินค้าคงเหลือมี
0
0.5
1
จานวนเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้สัดส่วนกับยอดขาย?
5. มีการวิเคราะห์สอบทาน ยอดยกมาของ
สินค้า การขายออกไปและสินค้าคงเหลือเป็น
0
0.5
1
ระยะเพื่อหาสิ่งผิดปกติ?
6. มีระเบียบการปฏิบัติงานและการสั่งสินค้า
0
0.5
1
เป็นลายลักษณ์อักษร?
7. การตรวจนับสินค้าทาโดยบุคคลที่มีความ
เป็นอิสระ ไม่อยู่ในฝ่ายจัดซื้อ/ฝ่ายรับสินค้า/
0
0.5
1
ฝ่ายโกดังสินค้า?
8. ใช้ป้ายราคาในการตรวจนับ?
0
0.5
1
9. ป้ายที่ใช้มีการควบคุมและกาหนด
0
0.5
1
ผู้รับผิดชอบเป็นรายตัว?
10. มีนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการ
0
0.5
1
นับแล้วนับอีก?
11. มีการนับซ้าโดยบุคคลที่มีความเป็น
0
0.5
1
อิสระ?
12. สามารถระบุสินค้าได้ตรงกับข้อมูลระบบ
0
0.5
1
บัญชี?
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จุดควบคุม
13. มีการหาข้อเท็จจริงในเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างสินค้าที่นับได้กับสินค้าที่บันทึกไว้ใน
บัญชีก่อนทาการปรับปรุง?
14. มีการบันทึกสินค้าเสียหายและมีการ
บันทึกเมื่อขายสินค้าเสียหาย?
15. มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการขอซื้อ
สินค้า/ การรับสินค้า/ การเบิกจ่ายสินค้า/ การ
ปรับปรุงสินค้า?
16. มีรายงานการรับสินค้าที่สั่งซื้อทั้งหมด?
17. สาเนารายงานการรับสินค้าถูกส่งตรงไป
ยังฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบัญชี?
18. ฝ่ายรับสินค้าได้รับสาเนาการสั่งซื้อ
สาหรับสินค้าที่ต้องทาการรับทั้งหมด?
19. การส่งมอบสินค้าบางส่วนถูกระบุไว้บน
ใบสั่งซื้อหรืออยู่ในเอกสารแนบ?
20. มีการทารายงานสินค้าเกิน/สินค้าขาด/
สินค้าเสียหายและส่งสาเนาให้ฝ่ายจัดซื้อและ
ฝ่ายบัญชี?
21. มีการนับจานวนสินค้าที่ได้รับและ
เปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อ?
22. มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ผู้บริหารสามารถตรวจ โต๊ะ/ตู้เอกสารและที่
เก็บสัมภาระต่างๆ ที่เป็นสินทรัพย์ของ
องค์กร?
23. มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้มี
อานาจอนุมัติก่อนนาสินทรัพย์ออกนอก
องค์กร?

ใช่

ไม่แน่ใจ ไม่ใช่

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

คะแนน
ความเสี่ยง
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จุดควบคุม

ใช่

ไม่แน่ใจ ไม่ใช่

24. มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการ
ตรวจค้น กระเป๋า/หีบห่อสัมภาระก่อน
0
0.5
ผู้บริหารหรือพนักงานออกนอกองค์กร?
25. มีการตรวจถุงหรือถังขยะ ภายในองค์กร
0
0.5
เป็นระยะ?
26. มีการกากับดูแลพื้นที่รับของและส่งของ
0
0.5
เพื่อป้องกันขโมย?
27. มีการเก็บสินค้าราคาสูงไว้ในที่ปลอดภัย
0
0.5
และมีการตรวจสอบเป็นระยะ?
28. งานส่งสินค้าแยกจากงานจัดซื้อและงาน
0
0.5
ดูแลสินค้า?
29. เอกสารส่งสินค้าควบคุมโดยการ
0
0.5
เรียงลาดับและมีผู้รับผิดชอบชัดเจน?
30. คาสั่งส่งสินค้าตรงกับคาสั่งขายและ
0
0.5
สัญญา?
31. การส่งสินค้าจะทาได้ต่อเมื่อมีคาสั่งขาย
0
0.5
และสัญญาที่ได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง?
32. เอกสารส่งสินค้าถูกส่งไปให้ฝ่ายบัญชี
0
0.5
โดยตรงเพื่อตัดสินค้าและบันทึกต้นทุนขาย?
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินการทุจริตใน
รูปแบบการขโมยสินค้าคงคลังและอุปกรณ์

1
1
1
1
1
1
1
1
1

คะแนน
ความเสี่ยง
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2.5 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต ในรูปแบบความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
ไม่
คะแนน
จุดควบคุม
ใช่
ไม่ใช่
แน่ใจ
ความเสี่ยง
1. มีการเปรียบเทียบข้อมูลของคู่ค้ากับข้อมูล
ของพนักงานเป็นระยะ เช่น ที่อยู่หรือเบอร์
0
0.5
1
โทรศัพท์?
2. มีข้อกาหนดให้คู่ค้าเซ็นอนุญาตให้องค์กร
0
0.5
1
สามารถตรวจสอบคู่ค้าได้?
3. คู่ค้าที่มีพนักงานองค์กรลาออกไปทางาน
0
0.5
1
ด้วย จะถูกพิจารณาเข้มงวดเป็นพิเศษ?
4. มีกระบวนการหรือช่องทางในการรายงาน
กรณีมีผู้พบว่า คู่ค้าได้รับการปฏิบัติหรือดูแล
0
0.5
1
เป็นพิเศษ?
5. มีข้อกาหนดให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลเป็น
ประจาทุกปีเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของธุรกิจ
0
0.5
1
รายได้ และการลงทุนประเภทต่าง ๆ?
6. การตรวจสอบคู่ค้า ทาโดยบุคคลที่เป็น
อิสระจากฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายเก็บเงิน
0
0.5
1
และฝ่ายรับของ?
ความอ่อนแอของระบบควบคุมที่พบจากการประเมินการทุจริตใน
รูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ตารางที่ใช้สาหรับสรุปผลการประเมินโอกาสประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น ในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือ
ประเภทหรือกิจกรรมของการทุจริตที่สงสัยจะเกิดขึ้น
รูปแบบการลักขโมยทรัพย์สินหลังการบันทึกบัญชี
รูปแบบการจัดซื้อและการเรียกเก็บเงิน
การขโมยสินค้าคงคลังและอุปกรณ์
รูปแบบการขโมยทรัพย์สินก่อนการบันทึกบัญชี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลาดับความเสี่ยง

ประวัติผู้เขียน
นางสาวกาญจนา เชรษฐศิริ สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาเร็จการศึกษา
ปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี จากสถาบันราชภัฎกาญจนบุรี เมื่อปีการศึกษาที่ 2546
ศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2554 ปัจจุบัน ทางานในตาแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน
ประจาฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด มหาชน

