
ปที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำไตรมาสท่ี 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558  

 สวัสดีคะ/ครับ ทานผูอานจุลสารตรวจสอบภายใน ฉบับน้ีทีมงานกองบรรณาธิการ
ไดรวบรวมความรูเกี ่ยวกับการเฝาระวังการทุจริตของหนวยงานรัฐ ความเสี่ยงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเกร็ดความรูเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานมาฝากทานผูอาน
ทุกทาน สุดทายนี้ทางทีมงานหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนแกผูอาน
ไมมากก็นอย และพบกับสาระดีๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและเกร็ดความรูตางๆ 
ในฉบับตอไปคะ/ครับ
 “การทุจริต” เกิดจากการใชอำนาจหนาที่ในทางที่ไมชอบของผูมีอำนาจเพื่อแสวงหาผลประโยชนสำหรับตนเองหรือ
ผูอื่น ซึ่งผูเกี่ยวของมีทั้งผูดำรงตำแหนงทางการเมืองที่ทุจริตเปนผูกำหนดนโยบายหรือสั่งการมีเจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะ
ขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง รวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ทุจริตเปนผูปฏิบัติมีภาคเอกชนที่มีผลประโยชนรวมกัน
เปนผู ไดรับงานจากทางราชการอยางตอเนื ่อง โดยแตละกลุมเปนทั้งผู ใหผลประโยชนและผูรับผลประโยชนที ่เกื ้อกูลกัน 
เปรียบเสมือน “สามเหลี่ยมแหงการทุจริต”  ซึ่งประกอบไปดวย ผูดำรงตำแหนงทางการเมืองที่ทุจริต เจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริต 
และภาคเอกชนที่มีผลประโยชนรวมกันจากลักษณะการทุจริตของทั้ง 3 กลุม “เจาหนาที่ของรัฐ” คือปจจัยที่สำคัญที่จะทำให
เงินงบประมาณแผนดินถูกทุจริตไป ในฐานะที่เปนผูปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการตามนโยบายหรือการสั่งการที่ไมถูกตอง 
ถาขาดความรวมมือหรือความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐแลว การทุจริตจะกระทำไดยากหรือแทบจะกระทำไมไดเลย
“เจาหนาที่ของรัฐ” ลวนเปนผูปฏิบัติงานในสวนราชการที่ไดรับการกลั่นกรองสรรหาดวยวิธีการตางๆ ใหเขามาทำงานตามหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุสำเร็จตามนโยบายของรัฐหรือหนวยงาน เพื่อประโยชนสูงสุดแกประชาชนและประเทศชาติ แตดวย
สภาพแวดลอมหรือปจจัยตางๆ ไดชักนำผลักดันใหเกิดความโลภ เห็นประโยชนสวนตนเปนหลัก จนถึงขั้นหลงลืมละทิ้งคุณธรรม
และเลือกปฏิบัติในทางที่ผิด สำหรับบางคนอาจเขาไปมีสวนรวมกับการทุจริตดวยความจำเปน ไมวาจะเปนดวยเหตุผลใดๆก็ดี 
สามารถแยกสาเหตุการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐไดเปน 3 กลุม ดังนี้
   1. จงใจกระทำการทุจริต เพื่อใหตนเองหรือผูใดผูหนึ่งไดรับผลประโยชน อาจไมใชเฉพาะที่เปนตัวเงิน  
   แตอาจเปนตำแหนงหนาที ่ที ่สูงขึ ้นและความมั่นคงทางครอบครัว การจงใจฝาฝนหรือหลีกเลี ่ยง
   กฎ ระเบียบ การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ การละเวนการปฏิบัติตามหนาที่ การเรียกรับทรัพยสิน หรือ
   การกระทำอื ่นๆ ซึ ่งคนกลุ มนี ้มีจำนวนนอย แตกลับทำใหสวนราชการไดรับความเชื ่อมั ่นและ
   ความไววางใจจากประชาชนนอยลง 
   2. ถูกบังคับใหกระทำการทุจริต โดยอาจตกอยูในสภาพแวดลอมหรือมีเหตุปจจัยตางๆ มาบีบบังคับ  
   เชน ถาไมกระทำจะถูกผูมีอำนาจเหนือกวากลั่นแกลงหรือโยกยายอยางไมเปนธรรม หรือใชอำนาจ
   อิทธิพลขมขูใหตองยอมกระทำการทุจริตหรือรวมทุจริต เปนตน
   3. ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองจนนำไปสูการทุจริต ไมรูวาพฤติการณที่กระทำไปนั้นเปนการทุจริต  
   รวมทั้งการกระทำที่ไมศึกษาระเบียบกฎหมายซึ่งอาจปฏิบัติตอๆกันมา แตเปนการกระทำที่ไมถูกตอง

(ที่มา : สำนักงาน ป.ป.ช. “เปดฉากการทุจริต”. ชุดความรูการเฝาระวังการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ , ชุดที่ 2 (กันยายน 2558). หนา 4-6.)



ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 จากการศึกษาคนควาประกอบกับการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการควบคุมความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการพิจารณาแลวเห็นวาความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแบงออกเปน 4 ประเภทหลัก ดังนี้ 
 1. Access Risk เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการเขาถึงขอมูล และระบบคอมพิวเตอร โดยบุคคลที่ไมมีอำนาจหนาที่เกี่ยวของ หรือเปน
ความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลที่มีอำนาจหนาที่ไมสามารถเขาถึงขอมูลและระบบคอมพิวเตอรในสวนที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งหากองคกร
มิไดมีวิธีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงดาน Access Risk ที่รอบคอบและรัดกุมเพียงพอแลว อาจทำใหบุคคลที่ไมมีอำนาจหนาที่เกี่ยวของ
ไดลวงรูขอมูล และอาจนำขอมูลไปแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อีกทั้งขอมูลและการทำงานของระบบคอมพิวเตอรก็อาจถูกแกไขเปลี่ยนแปลงได 
สวนกรณีบุคคลท่ีมีอำนาจหนาท่ีไมสามารถเขาถึงขอมูลและระบบคอมพิวเตอรในสวนท่ีเก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบไดน้ัน อาจทำใหการปฏิบัติงาน
ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร โดยที่ความเสี่ยงดาน Access Risk อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน การกำหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลและระบบ
คอมพิวเตอรที่ไมเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบหรือเกินความจำเปนในการใชงาน การมิไดมีการกำหนดรหัสผาน (Password) 
ในการเขาสูระบบงานคอมพิวเตอรอยางรัดกุมเพียงพอ การมิไดจำกัดและควบคุมใหเฉพาะเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่เกี่ยวของในการเขาออก
ศูนยคอมพิวเตอร เปนตน     
 2. Integrity Risk  เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับความไมถูกตองครบถวนของขอมูลและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร ซึ่งอาจเกิดจาก
การถูกแกไขเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลที่ไมมีอำนาจหนาที่เกี่ยวของ หรือมีการบันทึกขอมูล การประมวลผล และการแสดงผลที่ผิดพลาด โดยอาจ
มีสาเหตุมาจากการที่องคกรมิไดมีการควบคุมเกี่ยวกับการเขาถึงขอมูลและระบบคอมพิวเตอรโดยบุคคลที่ไมมีอำนาจหนาที่เกี่ยวของที่รอบคอบ
และรัดกุมเพียงพอ (Access Risk) ซ่ึงสงผลใหขอมูล รวมท้ังการทำงานของระบบคอมพิวเตอร อาจถูกแกไขเปล่ียนแปลงโดยมิชอบได หรือมีสาเหตุ
มาจากการมิไดมีระบบการควบคุมและตรวจสอบอยางเพียงพอเพ่ือใหม่ันใจไดวาการบันทึกขอมูล การประมวลผล และการแสดงผลมีความถูกตอง
ครบถวน นอกจากนี้ การบริหารจัดการและการควบคุมเกี่ยวกับการพัฒนา การแกไข หรือเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอรที่ไมรอบคอบ
และรัดกุมเพียงพอ ก็อาจสงผลใหระบบคอมพิวเตอรมีการประมวลผลที่ไมถูกตองครบถวน หรือไมสอดคลองกับความตองการของผูใชงานได
 3. Availability Risk เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการไมสามารถใชขอมูลหรือระบบคอมพิวเตอรไดอยางตอเนื่องหรือในเวลาที่ตองการ 
ซึ่งอาจทำใหการปฏิบัติงานหรือการดำเนินธุรกิจขององคกรหยุดชะงักไดโดยความเสี่ยงนี้อาจเกิดจากการมิไดควบคุมดูแลการทำงานของระบบ
คอมพิวเตอรและปองกันความเสียหายอยางเพียงพอ และยังรวมไปถึงการมิไดมีการสำรองขอมูล และระบบงานคอมพิวเตอร และจัดใหมีแผน
รองรับเหตุการณฉุกเฉิน นอกจากน้ี หากองคกรมิไดมีการควบคุมเก่ียวกับการเขาถึงขอมูล และระบบคอมพิวเตอรท่ีรอบคอบและรัดกุมเพียงพอแลว
 (Access Risk) ก็อาจสงผลใหบุคคลที่ไมมีอำนาจหนาที่เก่ียวของสามารถเขามาทำใหขอมูลและการทำงานของระบบคอมพิวเตอรเสียหายได
 4. Infrastructure Risk เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่องคกรมิไดจัดใหมีการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะทอนระบบ
ควบคุมภายในที ่ดี รวมทั ้งมิไดจัดใหมีระบบคอมพิวเตอร และบุคลากรใหเหมาะสมและเพียงพอแกการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ 
โดยความเสี่ยงนี้อาจเกิดจากการแบงแยกอำนาจหนาที่ที่ไมเหมาะสม ซึ่งทำใหขาดระบบการสอบยันและการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
รวมถึงการมิไดจัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security policy) ซึ่งทำใหไมมีแนวทาง
ในการควบคุมความเส่ียงตางๆหรือเกิดจากการไมมีแผนงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมงานสำคัญทุกดานและมีรายละเอียดเพียงพอเพ่ือใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ก็อาจเกิดจากการมิไดจัดใหมีระบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแกการสนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจ และการมิไดจัดใหมีการอบรมบุคลากรดานคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อใหมีความรอบรูและเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

(ที่มา : สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 2558. (ออนไลน). แหลงที่มา : 
http://www.theiiat.or.th/media/km/thumbnail/29/90210161729/seccom_itsup.doc. 6 พฤศจิกายน 2558)  



 1. ปดสวิตชเครื่องคอมพิวเตอรและปริ๊นเตอร เมื่อคุณเลิกใชหรือทำงานเสร็จแลว คุณจะประหยัดเงินถึง 2,500 บาทตอป 
เม่ือคุณปดเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพตอนกลางคืนและในวันหยุดสุดสัปดาห ในทางตรงกันขามบางคนมีความคิดวาการเปด-ปด
เครื่องเลเซอรพรินเตอรบอยๆทำใหอายุการใชงานของเครื่องสั้นลงเมื่อปดเครื่องควรจะพักเครื่องอยางนอยที่สุด 1 ช่ัวโมงจึงจะเปดใหม
เพ่ือเปนการอนุรักษพลังงาน
 2. ถามีกลุมคนที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรจำนวนนอยภายในสำนักงานของคุณ ควรจะใชเครื่องคอมพิวเตอรรวมกัน โดยเลือกใช
ระบบใหเหมาะสมจะดีกวาที่บนโตะทำงานของทุกคนมีคอมพิวเตอรทุกๆ โตะ
 3. เมื่อคุณทำงานเกี่ยวกับการแกไขเอกสาร คุณควรจะแกไขบนจอคอมพิวเตอรใหเรียบรอยกอน แทนที่จะแกไขบนเอกสาร
ที่พิมพจากเครื่องพิมพหลายๆคร้ัง เพราะจะทำใหคุณประหยัดทั้งไฟฟา กระดาษ และหมึกพิมพ
 4. การใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรือการใชสายตอเชื่อมเพื่อใชคอมพิวเตอรรวมกันจะเปนการลดจำนวนเครื่องพิมพ
ที่ตั้งอยูอยางไรคุณคาในเวลาที่ไมใชงานภายในสำนักงานคุณได
 5. ใชการสงผานขอมูลขาวสารตางๆผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรโดยโมเด็มหรือแผนดิสกแทนการสงขาวสารขอมูล
โดยเอกสาร โดยเฉพาะเมื่อเปนเอกสารท่ีตองการตรวจเช็คกอน
 6. พิจารณาเลือกซื้อเครื่องพิมพแบบพนหมึก (ink jet) หรือแบบเข็ม (dot matrix) สำหรับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ที่ใชเครื่องพิมพรวมกัน แมวาบางเครื่องจะทำงานชาและมีเสียงดัง นอกจากนี้เครื่องพิมพแบบพนหมึกจะใชไฟฟาเพียง 70% – 90% 
ของการใชไฟฟาของเครื่องพิมพเลเซอร คุณภาพการพิมพก็เปนที่ยอมรับได
 7. ปดเคร่ืองถายเอกสารเม่ือหมดเวลาทำงานในแตละวันและในวันหยุดสุดสัปดาห เคร่ืองถายเอกสารจะใช ไฟฟามากในการเตรียม
เครื่องเพื่อใหพรอมที่จะทำงาน
 8. ถาคุณตองการสงหนังสือหรือเอกสารใหผูรวมงาน โปรดใชการสงตอๆกันใหอานเอกสารชุดเดียวกันแทนการถายเอกสาร
หลายๆชุด
 9. หลีกเลี่ยงการถายเอกสาร (จากขอมูลที่สงมาทางเครื่องโทรสาร) ของโทรสารลงบนกระดาษธรรมดาซึ่งการถายเอกสาร
ดังกลาว ทำใหเกิดการสูญเสียทั้งกระดาษและไฟฟา ถาคุณตองการไดโทรสารบนกระดาษธรรมดา ควรพิจารณาการซื้อเครื่องโทรสาร
ชนิดกระดาษธรรมดาหรือซื้ออุปกรณแปลงสัญญาณโทรสารผานเขาสูจอคอมพิวเตอร
 10. ลดการสูญเสียกระดาษเพิ่มมากขึ้นดวยการหลีกเลี่ยงการใชกระดาษปะหนาโทรสารชนิดเต็มแผน และหันมาใชกระดาษ
ขนาดเล็กที่สามารถติดพับบนโทรสารไดดวยแทน
 11. ถาคุณใชเวลาสวนใหญอยูนอกสำนักงาน คุณควรเลือกใชคอมพิวเตอรโนตบุคแทนเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ
เพราะเครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุคใชพลังงานเพียง 1 ใน 10 ของเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะซึ่งสามารถประหยัดเงินไดถึง 
1,000 – 2,500 บาทตอป ขึ้นกับวาคุณใชคอมพิวเตอรบอยแคไหน
 12. ปดเครื่องใชสำนักงานทุกชนิดภายหลังเลิกงานเมื่อไมไดใชงานแลว เชน เครื่องพิมพดีดไฟฟา เครื่องตัดกระดาษไฟฟา
เคร่ืองพับกระดาษและเคร่ืองใชสำนักงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการใชงานเฉพาะซ่ึงทำใหเกิดการสูญเสียพลังงานถาถูกเปดเคร่ืองท้ิงไวเม่ือไมมี
การใชงาน
 13. เมื่อคุณเลือกซื้ออุปกรณสำนักงานใหมควรเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จอภาพ และเครื่องพิมพ  ที่มีประสิทธิภาพ
ในการใชไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาประหยัดพลังงานนั่นเอง

(ที่มา : เจดวงดำดีสีไมตก 2558. (ออนไลน). แหลงที่มา : http://www.myhappyoffice.com/index.php/2015/08/energy-save/ 
6 พฤศจิกายน 2558)   

เรื่อง 13 วิธีงายๆเพื่อประหยัดพลังงานในออฟฟศ



ถาม : การไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีกี่รูปแบบ?

ตอบ : มี 3 รูปแบบ คือ 
                1. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะ เปนองคคณะในการไตสวน
                 2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. แตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน
                 3. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายพนักงานไตสวน
                 ทั้งนี้ จะพิจารณาจากตำแหนงของผูถูกกลาวหารองเรียนและความยุงยากสลับซับซอนของคดี

ถาม : ผูกระทำผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ จะตองรับโทษอยางไร?

ตอบ : คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 วาควรลงโทษไลออกจากราชการ การนำเงินที่ทุจริตไปมาคืน
         หรือมีเหตุอันควรปรานีอื ่นใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษลงเปนปลดออกจากราชการ โดยสวนราชการตองถือ
                  ปฏิบัติ ซึ่งจะสงผลใหผูถูกลงโทษไมมีสิทธิไดรับเงินบำเหน็จบำนาญเลย

ถาม : วิธีลดความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรตองทำอยางไร?

ตอบ : จัดทำนโยบายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security policy) เพ่ือกำหนดมาตรการ
                   ในการควบคุมความเสี่ยงตางๆดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หากทานมีขอติชมหรือตองการแสดงความคิดเห็นหรือมีปญหาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
ติดตอไดที่ : 0-2942-6900-99 ตอ 7052 
E-mail : cruaudit@gmail.com
Website : http://www.chandra.ac.th/audit/
บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบำเพ็ญ
กองบรรณาธิการ : นายปฐวี ฉลวย  นางสาวเทียมตา พรหมสิทธิ์  นางสาวชยาภา อัตชู  นางสาวรัชฎาภรณ สนเนตร  
และ นางสาวรัตติกาล  มูลศรี 
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