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บทคัดย�อ

บทความน้ีนําเสนอการวิเคราะหเปรียบเทียบกรณีทุจริตเก่ียวของกับระบบการควบคุมภายใน โดยเปรียบเทียบ

กรณีศึกษาที่เปนประวัติศาสตรการเกิดวิกฤติการเงินของประเทศไทยในกรณีการลมของธนาคารกรุงเทพฯ 

พาณิชยการ (มหาชน) ในป พ.ศ. 2539 กับปญหาการทุจริตกรณีโครงการรับจํานําขาวท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 

และทําการวิเคราะหประเด็นการทุจริตอันเปนผลจากจุดออนของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิด 

COSO 2013 และเชื่อมโยงประเด็นระบบการควบคุมภายในกับมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย ผลการศึกษาช้ีใหเห็น

ความสําคัญของการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีคุณภาพ สะทอนใหเห็นความโปรงใส เพื่อสรางความนาเชื่อถือของ

ระบบการรายงานทางการเงิน อันเปนพื้นฐานสูการสรางความม่ันคงตอเศรษฐกิจของประเทศ

คําสําคัญ : ระบบการควบคุมภายใน การทุจริต มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ความโปรงใส

ดร.จารุณี วงศลิมปยะรัตน
อาจารยประจําวิทยาลัยนวัตกรรม
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การเปรียบเทียบการทุจริตการควบคุมภายใน :
กรณีศึกษาการล�มของ BBC กับการทุจริต
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ABSTRACT

This article discusses the fraud cases associated with internal control weaknesses. In particular, 

the study compares the outstanding fraud cases in Thailand’s history: the fall of Bangkok 

Bank of Commerce (BBC) in 1996 and the fraudulent rice pledging scheme in 2014. The 

analysis of fraud cases caused by internal control weaknesses was carried out through the 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Framework 2013. The 

analyses also explore the aspects of internal control system and Thai Financial Reporting Standards. 

The findings point out the importance of effective internal control systems to improve transparency 

and accountability of the financial reporting operations, a basis that could help achieve economic 

stability.
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บทนํา
บทความน้ีนําเสนอประเด็นความสําคัญของการจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System) ที่ดี 

เพื่อลดปญหาการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ตลอดจนสรางความนาเช่ือถือ

ของรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) ไดกําหนดกรอบแนวทางการจัดระบบการควบคุมภายในท่ีดีสําหรับองคกรตาง ๆ  ซึ่งสามารถปรับใชไดทั้ง

หนวยงานภาครัฐและเอกชน COSO ไดรับการยอมรับวาเปนมาตรฐานสากลท่ีชวยสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา

องคกรจะสามารถดําเนินงานอยางระมัดระวังเพื่อลดความเส่ียง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต ในขณะเดียวกันการ

ปฏิบัติตามมาตรฐาน COSO สามารถชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจที่ไดกําหนดไว 

(Rittenberg, 2013; Wright, 2013)

เนื้อหาในบทความนี้แบงเปน 5 สวน หลังจากบทนํานี้ จะนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับระบบ

การควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายในที่ดีกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในและปญหา

การทุจริตซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพของรายงานทางการเงิน สวนตอไปนําเสนอระเบียบวิธีวิจัยซึ่งใชในการศึกษาครั้งนี้

จากน้ันนําเสนอผลการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ีแสดงใหเห็นปญหาระบบการควบคุมภายในและการทุจริตตามกรอบแนวคิด COSO 

2013 ขอเสนอแนะแนวทางในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเพ่ือชวยลดความเส่ียงจากการทุจริต ในสวนสุดทาย

นําเสนอบทสรุปและบทเรียนจากกรณีศึกษา

การทบทวนวรรณกรรม

การควบคุมภายในคืออะไร และสําคัญอย�างไร

การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง การจัดระบบปฏิบัติงานภายในองคกรเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึนจากการทุจริต และอาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินขององคกร การจัดใหมีระบบการควบคุมภายในทีดีมีความ

สําคัญอยางยิ่งตอการสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงานขององคกรทั้งในดานประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ชวยสรางความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ การควบคุมภายในยังรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่

เก่ียวของเพ่ือปองกันการทุจริต การใชทรัพยากรขององคกรในทางท่ีผิด อันเปนการชวยลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน

ในกิจกรรมการปฏิบัติงานตาง ๆ  (นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, จันทนา สาขากร, 2554)

มาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานสําคัญที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงและการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่

ดี ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการ COSO อนึ่ง วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO เปนไปเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบรรลุเปาหมายการปฏิบัติงาน การสรางความนาเช่ือถือของรายงานทางการเงิน และ

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับองคกร (COSO, 2013) ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของ COSO

เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information and Communication) และการติดตามประเมินผล (Monitoring) โดยแตละองคประกอบมีหลักการที่เก่ียวของ

เพื่อใหการนําไปปฏิบัติจริงมีความสอดคลองกัน ทั้งนี้ องคประกอบทั้งหาครอบคลุมหลักการทั้งสิ้น 17 ขอ (Rittenberg, 2013; 

Wright, 2013; Clinton et al, 2014) ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานในสวนตาง ๆ  ทั่วทั้งองคกรDownlo
ad 

จาก
..วา

รสา
รบร

ิหาร
ธุรก

ิจ



4 วารสารบริหารธุรกิจ

การเปรียบเทียบการทุจริตการควบคุมภายใน : กรณีศึกษาการล�มของ BBC กับการทุจริตโครงการรับจํานําข�าว

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดของ COSO เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ที่มา: Internal Control COSO Framework 2013 (COSO, 2013)

กรอบแนวคิด Internal Control COSO Framework 2013 (COSO, 2013) ประกอบดวย 5 องคประกอบ

17 หลักการดังนี้

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)

หมายถึง สภาพแวดลอมและปจจัยตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกร เชน โครงสรางองคกร อํานาจ

หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานในระดับตาง ๆ  ตลอดจนทัศนคติ ทักษะของบุคลากร เปนตน

องคประกอบดานสภาพแวดลอมของการควบคุม ประกอบดวยหลักการท่ี 1–5 ดังนี้

(1) องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซ่ือตรงและจริยธรรม

(2) คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทําหนาที่กํากับดูแลและพัฒนาการดําเนินการดานการควบคุม

ภายใน

(3) ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางการรายงาน การกําหนดอํานาจในการส่ังการและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ

(4) องคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ

(5) องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ

องคกร

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หมายถึงการประเมินระดับความเสียหาย ความผิดพลาดที่คาดวาจะเกิดขึ้น และอาจสงผลทําใหองคกรไมสามารถ

ดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว
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องคประกอบดานการประเมินความเส่ียง ประกอบดวยหลักการท่ี 6–9 ดังนี้

(6) องคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุและประเมินความเส่ียงตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ

กับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร

(7) องคกรระบุและวิเคราะหความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคไวอยางครอบคลุมทั่วทั้ง

องคกร

(8) องคกรไดพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร

(9) องคกรสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หมายถึง กิจกรรมหรือการดําเนินงานตาง ๆ  ภายในองคกร รวมถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ ขอกําหนด และระเบียบ

ปฏิบัติที่สามารถชวยจัดการกับความเส่ียง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

องคประกอบดานกิจกรรมการควบคุม ประกอบดวยหลักการท่ี 10–12 ดังนี้

(10) องคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเส่ียงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกรใหอยูในระดับที่ยอมรับได

(11) องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี เพ่ือชวยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค

(12) องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให

นโยบายที่กําหนดไวนั้นสามารถนําไปสูการปฏิบัติ

4. ขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication)

หมายถึง การจัดใหมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เปนปจจุบัน เพื่อชวยสนับสนุนการติดตอสื่อสารระหวาง

บุคลากรภายในองคกร และชวยใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

องคประกอบดานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบดวยหลักการท่ี 13–15 ดังนี้

(13) ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับองคกรมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่กําหนดไว

(14) องคกรส่ือสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในที่จําเปนตอ

การสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่วางไว

(15) องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

หมายถึง การตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับ

การปฏิบัติงานในสวนงานและกิจกรรมตาง ๆ  ขององคกร

องคประกอบดานการติดตามประเมินผล ประกอบดวยหลักการที่ 16–17 ดังนี้

(16) องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมภายในยังดําเนินไปอยาง

ครบถวน เหมาะสม

(17) องคกรประเมินและส่ือสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง

ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสมDownlo
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6 วารสารบริหารธุรกิจ

การเปรียบเทียบการทุจริตการควบคุมภายใน : กรณีศึกษาการล�มของ BBC กับการทุจริตโครงการรับจํานําข�าว

ระบบการควบคุมภายในท่ีดีกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน

การจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีสามารถชวยสงเสริมคุณภาพ ประสิทธิผล และความนาเชื่อถือของรายงาน

ทางการเงิน (Daniela and Attila, 2013; Clinton et al, 2014) หากพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ของประเทศไทย (Thai Financial Reporting Standards: TFRS) จะเห็นวามีขอกําหนดของผูตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับการ

แสดงความเห็นตองบการเงินวามีความถูกตองตามควร (Reasonable but not Absolute Assurance) รวมถึงการกําหนด

ใหผูตรวจสอบบัญชีตองมีความรับผิดชอบในการวางแผนการตรวจสอบ เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญ 

(Material Misstatement) โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือใหงบการเงินสะทอนขอมูลที่ถูกตองเช่ือถือได (สุวิมล กุลาเลิศ, 2552;

นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, จันทนา สาขากร, 2554)

ความโปรงใส (Transparency) เปนหลักการท่ีสําคัญประการหน่ึงของธรรมาภิบาล (Corporate Governance)

อันเปนพื้นฐานสําคัญของการรายงานทางการเงิน ซึ่งองคกรจําเปนตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อสรางความ

นาเช่ือถือตอคุณภาพของงบการเงิน (Habib and Hossain, 2013, Rittenberg, 2013; Wright, 2013) ประเด็นดาน

ธรรมาภิบาลเห็นไดจากขอกําหนดท่ีระบุความรับผิดชอบของผูตรวจสอบบัญชีวาจะตองมีการวางแผนและตรวจสอบ เพ่ือใหได

ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ หากพิจารณา

รายงานของผูสอบบัญชีบางสวนดังแสดงตอไปนี้ จะเห็นขอกําหนดดังกลาวแสดงอยูในวรรคที่กลาวถึงความรับผิดชอบของ

ผูสอบบัญชีดังนี้

“…ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนด

ดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน ตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา

งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและ

การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึง

การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสําระสําคัญของงบการเงินไมวาจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาวผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน

ที่ เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการเพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่

ผู บริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมิน

การนําเสนองบการเงินโดยรวม…” (อางอิงจากมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 การแสดงความเห็นและ

การรายงานตองบการเงิน สภาวิชาชีพบัญชี)

ขอกําหนดท่ีแสดงในรายงานของผูสอบบัญชีขางตนสะทอนใหเห็นความสําคัญของการจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน

ที่ดี รวมถึงการจัดทํารายงานทางการเงินที่ปราศจากขอผิดพลาดและการทุจริต เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายตอระบบการเงิน 

(Financial Scandals) อันอาจสงผลกระทบตามมาตอเศรษฐกิจของประเทศ

Downlo
ad 

จาก
..วา

รสา
รบร

ิหาร
ธุรก

ิจ



7คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ป�ที่ 38 ฉบับที่ 148 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

ระบบการควบคุมภายในและป�ญหาการทุจริตซึ่งส�งผลกระทบต�อคุณภาพการรายงานทางการเงิน

“The use of one’s occupation for personal enrichment through the deliberate misuse 

or misapplication of the employing organization’s resources or assets…

…Fraud starts small and just gets bigger and bigger, until something becomes noticeably 

different or unusual…”

ขอความขางตนแสดงนิยามการทุจริต (Fraud) โดยสมาคมผูตรวจสอบการทุจริต หรือ Association of Certified 

Fraud Examiners (ACFE) ซึ่งจะเห็นไดวาการทุจริต หมายถึง การเจตนาใชตําแหนงหนาที่หรือวิชาชีพ เพ่ือแสวงหา

ผลประโยชนโดยการนําทรัพยากรหรือทรัพยสินขององคกรไปใชในทางที่ไมเหมาะสม ทั้งนี้ สมาคมผูตรวจสอบการทุจริต

(ACFE) ไดตั้งขอสังเกตวาการทุจริต (Fraud) เปนปญหาท่ีคอย ๆ  ปรากฏข้ึนทีละนอยจนเห็นเดนชัดเก่ียวกับความผิดปกติ

ที่เกิดขึ้น โดยปญหาดังกลาวสามารถเกิดขึ้นไดในทุกระดับขององคกร (Singleton et al., 2006; ACFE, 2012; Lamoureux, 

2013)

ผลการศึกษาของสมาคมผูตรวจสอบการทุจริต (ACFE) ที่ทําการสํารวจปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดการทุจริตทางการเงิน

ในประเทศตาง ๆ  ทั่วโลก (2012 Global Fraud Study) จํานวนเกือบ 100 ประเทศ ครอบคลุมกรณีการทุจริตทั้งสิ้น

1,388 กรณี ชี้ใหเห็นวาปญหาการทุจริตและความสูญเสียทางการเงินมีความสัมพันธโดยตรงกับระดับความมีอํานาจ (Authority) 

และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงของธุรกิจหรือองคกร (ACFE, 2012)

ตารางที่ 1 สรุปแนวปฏิบัติ และมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายในเพื่อยกระดับคุณภาพของรายงานทาง

การเงิน ซึ่งสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชีไดมีการรับแนวปฏิบัติมาจากตางประเทศ เพ่ือนํา

มาปรับใชกับประเทศไทยบางแลว

ตารางที่ 1: แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับคุณภาพการรายงานทางการเงิน

แนวปฏิบัติของต�างประเทศท่ีเกี่ยวข�องกับคุณภาพการรายงานทางการเงิน

1. หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการบริหารความเส่ียงและการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเพื่อลดความเส่ียง

- UK Turnbull/Combined Code

- Committee of Sponsoring Organizations (COSO) 2013 Framework

- Sarbanes Oxley S. 404

- International Organization for Standardization (ISO) Standards

2. มาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบการทุจริต

- Statement of Auditing Standard (SAS) No.99 Consideration of fraud in a financial statement audit

- International Standard Auditing (ISA) No.240 The auditor’s responsibility to consider fraud and 

error in an audit of financial statements

- International Standard Auditing (ISA) No.315 Identifying and assessing the risks of material 

misstatement through understanding the entity and its environment

Downlo
ad 

จาก
..วา

รสา
รบร

ิหาร
ธุรก

ิจ



8 วารสารบริหารธุรกิจ

การเปรียบเทียบการทุจริตการควบคุมภายใน : กรณีศึกษาการล�มของ BBC กับการทุจริตโครงการรับจํานําข�าว

ตารางที่ 1: แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับคุณภาพการรายงานทางการเงิน (ตอ)

แนวปฏิบัติของต�างประเทศท่ีเกี่ยวข�องกับคุณภาพการรายงานทางการเงิน

3. มาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพการรายงานทางการเงิน

- International Standard on Quality Control (ISQC) No. 1 Quality controls for firms that perform 

audits and reviews of financial statements, and other assurance and related services engagements

- International Standard Auditing (ISA) No. 220 Quality control for an audit of financial statements

ที่มา: ผูเขียน (รวบรวมจาก www.coso.org; www.iasplus.com; www.ifrs.com; Tarantino, 2006)

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้ใหเห็นความสําคัญของ

การจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System) ที่ดี เพื่อลดปญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยทําการ

ศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาที่เปนประวัติศาสตรการเกิดวิกฤติการเงินของประเทศไทยในกรณีการลมของธนาคารกรุงเทพฯ 

พาณิชยการ ในป พ.ศ. 2539 กับปญหาการทุจริตกรณีโครงการรับจํานําขาวที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยผูเขียนเก็บรวบรวมขอมูล

จากแหลงทุติยภูมิ (Secondary Data) และทําการวิเคราะหประเด็นขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในบนกรอบแนวคิด 

Internal Control COSO Framework 2013 (COSO, 2013) อนึ่ง ถึงแมวาการวิเคราะหผลการศึกษาโดยใชกรณีศึกษา

2 ตัวอยางเหตุการณอาจเปนขอจํากัดที่ไมสามารถนําไปสูขอสรุปทั่วไป (Generalization) ได แตผลการศึกษาสามารถช้ีให

เห็นความสําคัญของการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีตามกรอบแนวคิดของ COSO เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ  ขององคกร

การวิเคราะห�กรณีศึกษาท่ีแสดงให�เห็นป�ญหาระบบการควบคุมภายในและการทุจริต

ในการศึกษาปญหาการทุจริตที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น การวิเคราะหประสบการณกรณี

ทุจริตที่เปนประวัติศาสตรการเกิดวิกฤติการเงินของประเทศจะชวยใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบของการทุจริตและ

ความสําคัญของการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อใหเกิดความตระหนักบทเรียนการทุจริตที่สงผลกระทบและ

ความรุนแรงตอเศรษฐกิจของประเทศ อนึ่ง กรณีศึกษาการลมของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ ในป พ.ศ. 2539 และกรณี

ศึกษาปญหาการทุจริตกรณีโครงการรับจํานําขาวที่เกิดขึ้นในปจจุบัน นับเปนกรณีทุจริตสําคัญที่มีความคลายคลึงของปญหา

การทุจริตอันเปนผลมาจากขอบกพรองของระบบการควบคุมภายใน ถึงแมวากรณึศึกษาทั้งสองจะเกิดขึ้นในชวงเวลาตางกัน

แตสามารถใหบทเรียนสําคัญที่แสดงใหเห็นความสําคัญของการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเปนประเด็นของการ

วิเคราะหบทเรียนเพื่อประโยชนทางการศึกษาเทานั้น และไมเกี่ยวของกับประเด็นทางการเมือง

กรณีศึกษาการล�มของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย�การ ในป� พ.ศ. 2539

ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) (Bangkok Bank of Commerce: BBC) จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2487 

ในระยะแรกของการบริหารเปนการจัดการโดยครอบครัว และตอมาไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ในป พ.ศ. 2530 ปญหาการทุจริตของธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ จํากัด (มหาชน) เริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2536 เม่ือนายราเกซ 

สักเสนา ไดขึ้นมาเปนที่ปรึกษานายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร กรรมการผูจัดการใหญ ในระยะนั้น ปญหาการทุจริตที่สงผลกระทบDownlo
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ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เปนผลจากการที่ผูบริหารธนาคารมีการบริหารงานผิดวัตถุประสงค โดยปลอยสินเชื่อใหแก

ภาคอุตสาหกรรมที่ไมกอใหเกิดรายได และการทําธุรกรรมดานสินเช่ือเพื่อการครอบงํากิจการ (Takeover Loans/Leveraged 

Buyout) โดยไมคํานึงถึงหลักประกันที่กําหนดตามหลักเกณฑของธนาคารพาณิชย อีกทั้งมีการปลอยกูใหแกผูบริหารธนาคารเอง 

(นายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร และนายราเกซ สักเสนา) และพรรคพวกของตน รวมถึงนักการเมืองที่มีความสัมพันธใกลชิด

กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ แสดงใหเห็นการทุจริตภายในองคกร อันเปนผลมาจากการขาดความโปรงใส

ในการบริหารงานและในกระบวนการปลอยสินเชื่อซึ่งมีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยมากเกินความเปนจริง รวมถึงการ

ปลอยกูโดยไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันอยางเพียงพอ นายราเกซ สักเสนา มีการใชอํานาจหนาที่จากตําแหนงผูบริหารระดับสูง

โดยไมเหมาะสม เห็นไดจากการนําเงินไปซื้อกิจการท้ังภายในและตางประเทศเปนจํานวน 36,266 ลานบาท ซึ่งแสดงใหเห็น

การใชสินทรัพยของกิจการในทางท่ีผิด ในป พ.ศ. 2536–2537 ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ มีปญหาการขาดสภาพคลอง

อยางรุนแรง และจําเปนตองตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 3,000 ลานบาท มีการดําเนินธุรกรรมเพื่อระดมทุนจาก

กลุมประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งมีตนทุนตํ่ากวาเงินสกุลบาทเพื่อลดตนทุนการกูเงิน อยางไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ในระยะเวลาดังกลาวสงผลใหธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) ไมสามารถปลอยกูไดตามเปาหมายท่ีกําหนด

แตยังคงตองแบกรับภาระการจายดอกเบ้ียเงินฝาก จึงทําใหผลประกอบการของธนาคารตกต่ําและขาดทุนในที่สุด

ภาพที่ 2: ตัวอยางการปลอยกูอยางไมเหมาะสมตามเกณฑการปลอยสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ

ที่มา: ผูเขียน (ปรับจาก www.stocktomorrow.com, www.worldpress.com)

ภาพที่ 2 แสดงใหเห็นตัวอยางขอบกพรองของระบบการควบคุมภายใน ผูบริหารระดับสูงของธนาคารกรุงเทพฯ 

พาณิชยการ จํากัด มีการขามข้ันตอนเกณฑการพิจารณาการปลอยสินเช่ือ โดยปลอยกูอยางไมเหมาะสมแกบริษัทตางประเทศ

ที่เขามาลงทุนซ้ือกิจการในประเทศไทย รวมถึงการปลอยกูใหกับกิจการในกลุมผูบริหาร นายราเกซ สักเสนา โดยใชที่ดินรกราง

ในตางจังหวัดคํ้าประกันการกู  ขอบกพรองของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งนําไปสู การปลอยกู อยางไมระมัดระวังและ

ไมเหมาะสม ขาดการประเมินความสามารถในการใชคืน และมีการประเมินมูลคาหลักทรัพยคํ้าประกันเกินกวาความเปนจริง 

สงผลใหเกิดปญหาหนี้เสียเปนจํานวนถึง 60,000 ลานบาท (ภัทราวรรณ พูลทวีเกียรติ, 2539; ณัฐวุฒิ รุงวงษ, 2552)
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การเปรียบเทียบการทุจริตการควบคุมภายใน : กรณีศึกษาการล�มของ BBC กับการทุจริตโครงการรับจํานําข�าว

ธนาคารแหงประเทศไทย ไดเขายึดและส่ังปดกิจการธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2539

มีการฟองศาลใหดําเนินคดีกับนายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร และนายราเกซ สักเสนา วาดวยการกระทําผิดตามกฎหมาย

ธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 และกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในขอหาฉอโกงและยักยอกรวมท้ังสิ้น

17 คดี ซึ่งมีมูลคาความเสียหายกวา 50,000 ลานบาท ตอมาศาลช้ันตนไดมีคําตัดสินเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552

สั่งจําคุกนายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร เปนเวลา 20 ป และปรับเปนเงิน 3,100 ลานบาท ซึ่งตอมาธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ 

ตองปดกิจการลงในป พ.ศ. 25411

ภาวะการลมละลายของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) สงผลกระทบตอระบบการเงินและระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากทําใหประชาชนขาดความเชื่อมั่นในระบบธนาคารรวมถึงธนาคารแหงประเทศไทย และ

พากันถอนเงินออกจากธนาคาร จากกรณีศึกษาขางตนจะเห็นไดวาการปลอยกูแกโครงการที่มีความเสี่ยงสูง กอใหเกิดปญหา

หนี้ดอยคุณภาพซึ่งสงผลกระทบตอการดํารงอยูของกิจการ (Going Concern) ปญหาการขาดธรรมาภิบาล (Good Corporate 

Governance) ยังสงผลตอเน่ือง (Domino Effects) ทําใหสถาบันการเงินจํานวน 56 แหง ตองปดกิจการลง ซึ่งเปน

จุดเริ่มตนที่นําไปสูวิกฤติการเงินป พ.ศ. 2540 สงผลเสียหายอยางรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ (Wonglimpiyarat 

and Tripipatkul, 2005)

กรณีศึกษาป�ญหาการทุจริตกรณีโครงการรับจํานําข�าวที่เกิดข้ึนในป�จจุบัน

โครงการรับจํานําขาวเปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตนโยบายการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรของหลายรัฐบาล

ที่ผานมา รวมถึงโครงการรับจํานําขาวของพรรคเพ่ือไทย ปการผลิต พ.ศ. 2554–2556 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับราคา

สินคาเกษตรและชวยใหเกษตรกรผูปลูกขาวสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน โดยรับจํานําใบประทวนที่ออกใหแกเกษตรกรไมจํากัด

ปริมาณ ผานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั่วประเทศ ในการชวยเหลือเกษตรกรน้ัน หาก ธ.ก.ส. 

ตรวจสอบเอกสารวาถูกตองครบถวนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด จะทําการโอนเงินเขาบัญชีของเกษตรกร ซึ่งเปดบัญชีไว

กับธนาคาร อนึ่ง ในการรับจํานําขาวจากเกษตรกรน้ัน ทางโรงสีจะดําเนินการแปรสภาพขาวเปลือกตามโครงการเปนขาวสาร 

อันเปนไปตามคําสั่งแปรสภาพของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการรับจํานําขาว และสงมอบเขาคลังสินคากลางผานองคการ

คลังสินคา (อคส.) หรือองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งในขั้นตอนตอไป ทางกรมการคาตางประเทศจะทําการระบาย

ขาวในคลังสินคาออกสูตลาด (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557)

โครงการรับจํานําขาวนับเปนรูปแบบการรับจํานําสินคาเกษตร (Buffer Stock) กลาวคือ รัฐบาลดําเนินการแทรกแซง

กลไกตลาดดวยการรับจํานําปริมาณขาวจํานวนหนึ่ง (มิใชปริมาณขาวท้ังหมด) เพื่อมิใหชาวนาขายขาวเปลือกในราคาที่ตํ่า และ

สามารถนําเงินท่ีไดจากรัฐบาลไปใชเปนทุนหมุนเวียนตอไป โครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลท่ีผานมาไดรับจํานําขาวเปลือกเจา

และขาวเปลือกหอมมะลิความชื้นไมเกินรอยละ 15.0 ที่ราคาเกวียนละ 15,000–20,000 บาท จากขอมูลการดําเนินงานใน

ป พ.ศ. 2555 ภาครัฐมีการทําสัญญากับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวนทั้งสิ้น 0.95 ลานราย 

มีจํานวนขาวเปลือกที่รับจํานําทั้งหมด 10.03 ลานตัน โดยมีการจายเงินแกเกษตรกรรวมทั้งสิ้นเปนจํานวนเงินถึง 148,874 

ลานบาท ในป พ.ศ. 2557 มีการจายเงินใหแกเกษตรกรท่ีจํานําขาวเปลือกเพิ่มขึ้นเปนจํานวนถึง 61,326,031 ลานบาท

1 สํานักขาวไทย – ยอนคดียักยอกทรัพยบีบีซี, 19 มีนาคม 2558 และรายงานผลการวิเคราะหและวินิจฉัยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ

วิกฤติทางเศรษฐกิจคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ (ศปร.),
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อนึ่ง โครงการรับจํานําขาวมีการใชเงินงบประมาณจํานวนมาก ทั้งในสวนของเงินอุดหนุนและการชดเชยผลขาดทุน 

ซึ่งเปนการสรางภาระทางการคลังของประเทศ กลาวคือ รัฐบาลมีการใชเงินในโครงการรับจํานํา 2 ฤดูกาลผลิต (2554/2555 

และ 2555/2556) เปนจํานวนเงินถึง 6.8 แสนลานบาท จากขอมูลการตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดินพบวา

โครงการรับจํานําขาวมีการใชเงินงบประมาณสูงถึง 1.78 ลานลานบาท2 อันเปนผลจากการดําเนินนโยบายตั้งราคารับจํานํา

สูงกวาราคาตลาดโลกเกือบรอยละ 50 และการดําเนินนโยบายรับจํานําทุกเมล็ดในราคาตันละ 15,000 บาท อีกทั้งมีแนวโนม

การขาดทุนเพิ่มข้ึน อันเปนผลจากราคาขาวในตลาดโลกท่ีมีแนวโนมตํ่าลง สวนทางกับราคารับจํานําขาวที่สูงกวาราคาตลาด

ภาพที่ 3: ปญหาขาวหายตามโครงการรับจํานําขาว

ที่มา: รายงานปริมาณขาวคงคลังขององคการคลังสินคา (อคส.) องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.)

และปริมาณการรับชําระคาผลิตผลโครงการรับจํานําโดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)

ปญหาการทุจริตของโครงการรับจํานําขาวปรากฏในขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ  ตั้งแตขั้นตอนการจดทะเบียน

เกษตรกรทีส่งูเกนิความเปนจรงิ ปญหาการออกใบประทวนโดยโรงสทีีม่คีวามลาชาและมกีารจดัทาํใบประทวนปลอม การสวมสทิธิ์

ชาวนา การทุจริตโกงนํ้าหนัก ความช้ืน และสิ่งเจือปนในขาว อีกทั้งผู ตรวจสอบขาวยังรวมกับเจาหนาที่ โรงสีและโกดัง

นําขาวคุณภาพต่ําเขาโกดังกลาง นอกจากนี้ยังมีปญหาขาวเปลือกและขาวสารสูญหาย ปญหาขาวขาดบัญชี จนถึงขั้นตอน

การระบายขาว ที่มีการลักลอบนําออกจากโรงสีไปขายกอน รวมถึงการเลือกขายใหเฉพาะพอคาและพรรคพวกที่ยื่นเสนอราคา 

ทั้งนี้ จากขอมูลของคณะกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําขาวเปลือก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 แสดงถึงการรายงาน

ยอดรวมขาวหายเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 13,947,172.98 บาท3 ภาพท่ี 3 แสดงใหเห็นตัวอยางปญหาการสงมอบขาวลาชา
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2 รายงานการตรวจสอบและศึกษาวิเคราะหโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาล โดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน.
3 คณะกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําขาวเปลือก “ผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะจากการปดบัญชีโครงการรับจํานําขาวเปลือก”

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 หนังสือกระทรวงการคลังถึงประธานคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) เลขที่ กค. 0201/17315 

ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2556Downlo
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12 วารสารบริหารธุรกิจ

การเปรียบเทียบการทุจริตการควบคุมภายใน : กรณีศึกษาการล�มของ BBC กับการทุจริตโครงการรับจํานําข�าว

ซึ่งผลการปดบัญชีแสดงใหเห็นจํานวนขาวหาย การปรับเพิ่มปริมาณขาวคงเหลือซึ่งทําใหบัญชีขาวมีมากกวาปริมาณรับจํานํา 

นอกจากนี้ การที่รัฐบาลจัดเก็บขาวไวในคลังสินคากลางเปนเวลานานกวาหนึ่งป (อันเปนผลจากการที่รัฐบาลไมสามารถระบาย

ขาวเปลือกจากการรับจํานําออกสูตลาดได) กอใหเกิดปญหาขาวเส่ือมคุณภาพตามมา จากปญหาความเสียหายดังกลาว

ทางกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ไดแสดงความเห็นวาโครงการรับจํานําขาวที่

รัฐดําเนินการอยูไดสรางภาระทางการคลังใหแกประเทศไทยเปนอยางมาก4

ตารางที่ 2 ทําการสรุปการวิเคราะหเปรียบเทียบประเด็นปญหาการทุจริตอันเปนผลมาจากความออนแอของระบบ

การควบคุมภายในของท้ังสองกรณีศึกษา บนกรอบแนวคิด Internal Control COSO Framework 2013 (COSO, 2013)

ซึ่งมีการแบงองคประกอบของการควบคุมภายในออกเปน 5 สวน ไดแก สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control 

Environment) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ขอมูลสารสนเทศ

และการสื่อสาร (Information and Communication) และการติดตามประเมินผล (Monitoring) ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา

ผลเสียหายที่เกิดข้ึนกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีจุดเริ่มตนของปญหามาจากขอบกพรองของระบบการควบคุมภายใน

ตารางที่ 2: การวิเคราะหเปรียบเทียบปญหาการทุจริตอันเปนผลมาจากความออนแอของระบบการควบคุมภายใน

บนกรอบแนวคิด Internal Control COSO Framework 2013

กรณีศึกษา
ป�ญหาการทุจริตกรณีธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย�การ พ.ศ. 2539

กรณีศึกษา
ป�ญหาการทุจริตกรณีโครงการรับจํานําข�าว พ.ศ. 2557

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)

กรณีศึกษาปญหาการทุจริตซ่ึงนําไปสูการลมของ BBC แสดง

ใหเห็นขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในตามหลักการท่ี 

1 และ 3 ซึ่งเกี่ยวของกับการขาดความมุงมั่นตอความซ่ือสัตย

และจรรยาบรรณ และการขาดการกําหนดอํานาจหนาที่อยาง

เหมาะสม จากการวิเคราะหกรณีศึกษาพบวา ผูบริหารระดับสูง

ไดแก นายราเกซ สักเสนา อดีตที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ 

และนายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร กรรมการผูจัดการใหญ ใช

อํานาจในตําแหนงบริหารระดับสูงเปนชองทางในการทุจริต ซึ่ง

สะทอนใหเห็นการขาดความยึดม่ันในคุณคาของความซื่อตรง 

และมิไดจัดใหมีขั้นตอนการสั่งการหรือการแยกหนาที่อยาง

เหมาะสม กอใหเกิดการขามข้ันตอนระเบียบมาตรฐานการ

ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการพิจารณาปลอยสินเชื่อ

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)

กรณีศึกษาปญหาการทุจริตกรณีโครงการรับจํานําขาวแสดงให

เห็นขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในตามหลักการท่ี 1 

และ 3 ซึ่งเกี่ยวของกับการขาดความมุงมั่นตอความซ่ือสัตย

และจรรยาบรรณ และการขาดการกําหนดอํานาจหนาที่อยาง

เหมาะสม จากการวิเคราะหกรณีศึกษาพบวา ผูบริหารระดับสูง

ซึ่งเปนผู บริหารประเทศ ถูกกลาวหาวาทําการทุจริตโดยใช

อํานาจทางการเมือง มีการขามข้ันตอนการควบคุมภายในโดย

ชวยเหลือพวกพองและนักการเมืองเพื่อนําขาวจากโครงการ

รับจํานําไปจําหนายอยางไมเหมาะสม

4 หนังสือพิมพไทยโพสต 13 พฤศจิกายน 2556.Downlo
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13คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ป�ที่ 38 ฉบับที่ 148 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

ตารางที่ 2: การวิเคราะหเปรียบเทียบปญหาการทุจริตอันเปนผลมาจากความออนแอของระบบการควบคุมภายใน

บนกรอบแนวคิด Internal Control COSO Framework 2013 (ตอ)

กรณีศึกษา
ป�ญหาการทุจริตกรณีธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย�การ พ.ศ. 2539

กรณีศึกษา
ป�ญหาการทุจริตกรณีโครงการรับจํานําข�าว พ.ศ. 2557

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

กรณีศึกษาปญหาการทุจริตซ่ึงนําไปสูการลมของ BBC แสดง

ใหเห็นขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในตามหลักการ

ที่ 7 และ 8 ซึ่งเกี่ยวของกับการบงชี้ และจัดการความเสี่ยงเพื่อ

ใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายโดยรวม ผลการ

วิเคราะหกรณีศึกษาชี้ใหเห็นวาธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ 

ขาดการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ปลอยสินเช่ือใหกับบริษัทที่ไมมีตัวตน กลาวคือ เปนบริษัท

ที่ไมปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจนวามีการประกอบธุรกิจใด ๆ  รวมถึง

การปลอยสินเชื่อเพื่อการครอบงํากิจการ และการปลอยสินเช่ือ

โดยไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันใหแกบริษัทตาง  ๆ  ทั้งในและ

ตางประเทศ ซึ่งสงผลใหจํานวนสินเชื่อดอยคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น

เปนจํานวนมากกวา 6,977 ลานบาท นําไปสูปญหาการขาด

สภาพคลองจากภาระหน้ีเสียจํานวนมากดังกลาว และการลม

ของธนาคารในท่ีสุด

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

กรณีศึกษาปญหาการทุจริตกรณีโครงการรับจํานําขาวแสดง

ใหเห็นขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในตามหลักการ

ที่ 6–9 ซึ่งเกี่ยวของกับการกําหนดวัตถุประสงคในการประเมิน

ความเส่ียง การระบุและจัดการความเส่ียง รวมถึงการประเมิน

โอกาสการเกิดทุจริตเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ผลการ

วิเคราะหกรณีศึกษาช้ีใหเห็นปญหาการสวมสิทธิ์ชาวนา การ

ปลอมปนขาว การละเลยไมบันทึกบัญชีขาว จนถึงปญหาการ

คางจายเงิน ซึ่งสะทอนปญหาความไมโปรงใสของข้ันตอนการ

ดําเนินโครงการรับจํานําขาวดังกลาว จากปญหาการท่ีรัฐบาลไม

สามารถจายเงินคาขาวเปลือกแกชาวนา และมีการแทรกแซง

ทางการเมืองเพื่อใหธนาคารออมสินปลอยสินเชื่อใหกับธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อใหรัฐบาล

สามารถจายเงินแกชาวนาตามโครงการรับจํานําขาว ทําให

ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของภาครัฐ และ

พากันถอนเงินเปนจํานวนถึง 30,000 ลานบาท ภายในระยะ

เวลา 3 วัน ซึ่งนําไปสูปญหาการขาดสภาพคลองมากย่ิงขึ้น

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กรณีศึกษาปญหาการทุจริตซ่ึงนําไปสูการลมของ BBC แสดง

ใหเห็นขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในตามหลักการ

ที่ 10 และ 12 ซึ่งเก่ียวของกับกิจกรรมการควบคุมผานการ

ดําเนินนโยบายท่ีรัดกุม ผลการวิเคราะหกรณีศึกษาช้ีใหเห็น

วาการอนุมัติธุรกรรมทางการเงินมิไดคํานึงถึงประโยชนของ

ธนาคารเปนสําคัญ หากแตเปนการแสวงหาผลประโยชนของ

ผูบริหาร เห็นไดจากการปลอยสินเช่ือโดยไมคํานึงถึงหลักประกัน

ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย อีกทั้งธนาคารกรุงเทพฯ 

พาณิชยการไมสามารถดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงตาม

เกณฑเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตามที่กฏหมายกําหนด

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กรณีศึกษาปญหาการทุจริตกรณีโครงการรับจํานําขาวแสดง

ใหเห็นขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในตามหลักการ

ที่ 10 และ 12 ซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมการควบคุมผานการ

ดําเนินนโยบายที่รัดกุม ผลการวิเคราะหกรณีศึกษาพบวา การ

ที่ภาครัฐทําหนาที่ทั้งรับซื้อขาว การจัดเก็บ การบันทึกบัญชี

รับจาย และการขาย การดําเนินการเองของรัฐโดยขาดการ

แบงแยกหนาที่อยางเหมาะสม เปนขอบกพรองสําคัญของระบบ

การควบคุมภายในของระบบรับจํานําขาว กอใหเกิดการทุจริต

ตั้งแตกระบวนการรับฝากขาวเปลือก การออกใบประทวน จนถึง

ขั้นตอนการสงมอบขาวสารเขาคลังสินคากลางที่มีความลาชา 

และมีปญหาขาวหาย
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14 วารสารบริหารธุรกิจ

การเปรียบเทียบการทุจริตการควบคุมภายใน : กรณีศึกษาการล�มของ BBC กับการทุจริตโครงการรับจํานําข�าว

ตารางที่ 2: การวิเคราะหเปรียบเทียบปญหาการทุจริตอันเปนผลมาจากความออนแอของระบบการควบคุมภายใน

บนกรอบแนวคิด Internal Control COSO Framework 2013 (ตอ)

กรณีศึกษา
ป�ญหาการทุจริตกรณีธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย�การ พ.ศ. 2539

กรณีศึกษา
ป�ญหาการทุจริตกรณีโครงการรับจํานําข�าว พ.ศ. 2557

4. ขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร

(Information and Communication)

กรณีศึกษาปญหาการทุจริตซ่ึงนําไปสูการลมของ BBC แสดง

ใหเห็นขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในตามหลักการ

ที่ 14 ซึ่งเกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอการจัดใหมีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีจํา เป น  จากกรณีศึกษาสะท อนให  เห็น

ขอบกพรองของการขาดคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อ

ทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานและการใชจายทรัพยากร

ของธนาคารวาเปนไปตามวัตถุประสงค มีแนวปฏิบัติสอดคลอง

กับกฎหมาย อนึ่ง การขาดหนวยงานตรวจสอบภายในดังกลาว

สงผลใหไมมีหนวยงานอิสระที่มีอํานาจตรวจสอบผูบริหาร เปน

เหตุใหไมมีการยับยั้งกรณีการปลอยสินเชื่อซ่ึงไมเปนไปตาม

หลักเกณฑ รวมถึงการกอภาระผูกพันอยางไมเหมาะสมของ

ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ

4. ขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร

(Information and Communication)

กรณีศึกษาปญหาการทุจริตกรณีโครงการรับจํานําขาวแสดง

ใหเห็นขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในตามหลักการ

ที่ 15 ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดใหมีกระบวนการสื่อสารอยาง

เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน กรณีศึกษาโครงการ

รับจํานําขาวแสดงใหเห็นปญหาการขาดระบบการตรวจสอบ

ภายในโดยหนวยงานท่ีเปนอิสระ เพื่อปองกันการทุจริตใน

ขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ  นอกจากนี้ โครงการรับจํานําเปน

โครงการระดับชาติที่เกี่ยวของกับผูมีอิทธิพลทางการเมือง และ

ผู บริหารระดับประเทศ สงผลใหการทักทวงการดําเนินงาน

ตามโครงการดังกลาวทําไดยาก ความออนแอของระบบการ

ควบคุมภายในกอใหเกิดการทุจริตทุกขั้นตอน ซึ่งสงผลใหเกิด

ความเสียหายตอเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

กรณีศกึษาปญหาการทุจรติซ่ึงนําไปสูการลมของธนาคารกรุงเทพฯ 

พาณิชยการ แสดงใหเห็นขอบกพรองของระบบการควบคุม

ภายในตามหลักการท่ี 16 และ 17 ซึ่งเกี่ยวของกับการประเมิน

ผลการควบคุมภายใน และการสื่อสารขอบกพรองดังกลาวเพื่อ

ใหมีการติดตามแกไขทันทวงที ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา

ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ ขาดระบบการติดตามประเมิน

ผลเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนดของธนาคารแหง

ประเทศไทย และการปฏิบัติตามกฏหมาย สงผลใหไมมีการ

ระงับการประกอบธุรกิจเก่ียวกับการปลอยกูแกบรษิทัตางประเทศ

ที่มีความเสี่ยงสูง อีกท้ังผูบริหารระดับสูงสามารถใชอํานาจจาก

ตําแหนงหนาที่ในการนําเงินฝากของประชาชนไปแสวงหา

ผลประโยชนสวนตน จนกอใหเกิดปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพ 

ซึ่งนําไปสูการปดกิจการของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ

ในที่สุด

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

กรณีศึกษาปญหาการทุจริตกรณีโครงการรับจํานําขาวแสดง

ใหเห็นขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในตามหลักการท่ี 

16 และ 17 ซึ่งเกี่ยวของกับการประเมินผลการควบคุมภายใน 

และการส่ือสารขอบกพรองดังกลาวเพ่ือใหมีการติดตามแกไข

ทันทวงที ผลการศึกษาแสดงใหเห็นปญหาการขาดระบบการ

ควบคุมภายในเพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบการทุจริตตั้งแตขั้นตอน

ตนนํ้า (ไดแก การจดทะเบียนเกษตรกร ชาวนาขายขาวให

โรงสี) ขั้นตอนกลางน้ํา (ไดแก การรับซื้อขาวโดยโรงสี การรับ

ขาวจากโรงสีเขาโกดัง) ไปจนถึงขั้นตอนปลายน้ํา (ไดแก การ

ระบายขาวจากโรงสีสู ตลาด) กอใหเกิดปญหาขาวหาย ขาว

คุณภาพต่ํา การเกิดไฟไหมโกดังขาวในโครงการรับจํานําขาว

บอยคร้ัง สงผลเสียหายตอเศรษฐกิจการสงออกขาวของ

ประเทศไทย

ที่มา: ผูเขียน (วิเคราะหขอมูลบนกรอบแนวคิด Internal Control COSO Framework 2013 (COSO, 2013) และอางอิงขอมูลจาก

ภัทราวรรณ พูลทวีเกียรติ, 2539; ณัฐวุฒิ รุงวงษ, 2552; สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557)
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15คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ป�ที่ 38 ฉบับที่ 148 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

ผลการวิเคราะหกรณีศึกษาปญหาการทุจริตกรณีธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ พ.ศ. 2539 และกรณีศึกษาปญหา

การทุจริตกรณีโครงการรับจํานําขาว พ.ศ. 2557 แสดงใหเห็นความคลายคลึงของปญหาการทุจริตอันเปนผลจากความออนแอ

ของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงชี้ใหเห็นความสําคัญของการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อลดความเสี่ยง

ตลอดจนผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนตอองคกร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานใน

สวนตาง ๆ  ขององคกรตามกรอบแนวคิด Internal Control COSO Framework 2013 (COSO, 2013) ซึ่งใหความสําคัญ

ตอองคประกอบการควบคุมภายในท้ังหาดาน ไดแก สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) การประเมิน

ความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร (Information 

and Communication) และการติดตามประเมินผล (Monitoring) ผลการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกรณีศึกษาทั้งสองยัง

แสดงใหเห็นปญหาขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในจากการที่ผู บริหารองคกร (ในกรณีศึกษา การลมของธนาคาร

กรุงเทพฯ พาณิชยการ) และผูบริหารหนวยงานภาครัฐ (ในกรณีศึกษา ปญหาการทุจริตกรณีโครงการรับจํานําขาว) อาศัย

ตําแหนงผูบริหารระดับสูง (ในระดับองคกรหรือระดับประเทศ) ละเลยและขามข้ันตอนของระบบการควบคุมภายในเพ่ือการ

ทุจริต

จากการวิเคราะหกรณีศึกษาปญหาการทุจริตกรณีธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ พ.ศ. 2539 จะเห็นไดวาขอบกพรอง

ของระบบการควบคุมภายในสงผลใหประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด 

และพากันถอนเงินจากธนาคารเปนจํานวนมาก โดยในระยะเวลาเพียง 3–4 วัน ไดทําการถอนเงินไปเปนจํานวนถึง 9,000

ลานบาท ปญหาการขาดสภาพคลอง (Bank Run) ดังกลาวนําไปสูวิกฤติการเงิน หรือที่เรียกวาวิกฤติตมยํากุง ในป พ.ศ. 2540 

ซึ่งลุกลามไปสูวิกฤติการเงินไมเพียงแตระดับประเทศเทานั้น ยังสงผลกระทบตอประเทศอ่ืน ๆ  ในภูมิภาคเอเชียดวย ผลการ

ศึกษาช้ีใหเห็นวาการลมของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ มีสาเหตุสําคัญจากปญหาการปลอยสินเช่ือเพื่อการครอบงํากิจการ 

(Takeover Loans/Leveraged Buyout) การปลอยสินเชื่อใหกลุมธุรกิจที่มีความเส่ียงสูงโดยคาดวาจะสามารถสรางรายได

ที่สูงขึ้น รวมถึงปญหาความไมซื่อสัตยของผูบริหาร การขาดความโปรงใสในการบริหารงาน และการไมใหความสําคัญตอการ

จัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี

กรณีศึกษาปญหาการทุจริตกรณีโครงการรับจํานําขาว พ.ศ. 2557 แสดงใหเห็นปญหาการบิดเบือนกลไกตลาด

ซึ่งสงผลใหเกิดการขาดทุน รวมถึงปญหาหนี้ดอยคุณภาพ ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจในวงกวางจากการที่ประเทศชาติตอง

สูญเงินงบประมาณแผนดินเปนจํานวนมาก ขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในในกรณีศึกษาปญหาการทุจริตกรณี

โครงการรับจํานําขาวสงผลใหสินเช่ือดอยคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งผลขาดทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เปนจํานวนเงิน 

332,372.32 ลานบาท และคาดวาผลขาดทุนในปจจุบันมีจํานวนมากกวา 5 แสนลานบาท สงผลเสียหายโดยรวมตอเศรษฐกิจ

และการคลังของประเทศ

ผลการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาทั้งสองขางตน ใหขอเสนอแนะแนวทางในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน

ที่ดีเพื่อชวยลดความเส่ียงจากการทุจริตดังนี้

1. ผลการวิเคราะหกรณีศึกษาปญหาการทุจริตกรณีธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ ชี้ใหเห็นวาภาครัฐควรดําเนิน

บทบาทหลักในการผลักดันใหสถาบันการเงินมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ผานกลไกกระบวนการ

ตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทย การจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีไดแก การจัดใหมีกระบวนการ

พิจารณาอนุมัติการปลอยเงินกู ผานคณะกรรมการสินเช่ือโดยคํานึงถึงมูลคาหลักทรัพยประกอบดวย รวมถึง

การจัดใหมีระบบบัญชีที่เหมาะสม โปรงใส มีการตรวจสอบโดยบุคคลที่มีความเปนอิสระ เพื่อปองกันมิให

มีการตกแตงกําไรและปดบังสินทรัพยดอยคุณภาพ การลดชองทางการใชอํานาจอยางไมเหมาะสมของฝายบริหาร Downlo
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16 วารสารบริหารธุรกิจ

การเปรียบเทียบการทุจริตการควบคุมภายใน : กรณีศึกษาการล�มของ BBC กับการทุจริตโครงการรับจํานําข�าว

รวมถึงการสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ซึ่งจะชวย

ลดความเส่ียงและความเสียหายจากการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น นอกจากน้ี กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ 

ยังใหบทเรียนที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดใหมีการตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (COSO 

Enterprise Risk Management Framework) เปนระยะ ๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน อันจะนําไป

สูการสรางเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และสรางความม่ันใจแกสาธารณชนตอไป

2. ผลการวิเคราะหกรณีศึกษาปญหาการทุจริตกรณีโครงการรับจํานําขาว ชี้ใหเห็นวาภาครัฐควรจัดใหมีระบบการ

ควบคุมภายในที่ดีเพ่ือใหกระบวนการรับจํานําขาวเปนไปอยางโปรงใสทุกขั้นตอน มีการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อ

ใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ตัวอยางเชน จัดใหมีการตรวจสอบโดยหนวยงานที่เปนอิสระ

เกี่ยวกับจํานวนขาวของโรงสีที่ เข าร วมโครงการทั้งในขั้นตอนกอนเริ่มรับมอบขาวเปลือกจากเกษตรกร

และระหวางดําเนินโครงการ โดยจัดทําบัญชีแสดงขาว (Stock Card) แยกแสดงขาวเปลือกที่โรงสีมีกอน

รับจํานํา และขาวเปลือกที่รับจํานําจริงจากเกษตรกรใหชัดเจน มีการมอบหมายตัวแทนจากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการสงมอบขาวเปลือกของเกษตรกร กําหนดเวลาดําเนินการของโรงสี

ใหชัดเจน รวมถึงจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบจากสวนกลาง (โดยมีผูตรวจราชการจากสํานักนายกรัฐมนตรี

เปนประธาน) เพื่อทําการสุมตรวจความถูกตองของบัญชีขาวตามมาตรฐานการตรวจสอบภาครัฐ ทั้งนี้ การจัดให

มีระบบการควบคุมภายในที่ดีสามารถชวยลดการทุจริตในขั้นตอนตาง ๆ  ของโครงการรับจํานําขาว รวมถึง

การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินนโยบายรับจํานําขาวของรัฐบาลเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

บทสรุป
การจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีนับเปนกระบวนการสําคัญที่นอกจากจะชวยสรางความนาเช่ือถือของขอมูล

และรายงานทางการเงินแลว ยังชวยเสริมสรางประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร จากตัวอยางกรณีศึกษาการลมของ

ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ และกรณีศึกษาปญหาการทุจริตกรณีโครงการรับจํานําขาว แสดงใหเห็นปญหาการทุจริต

อันเปนผลจากระบบการควบคุมภายในที่ขาดประสิทธิภาพ และมีระบบการควบคุมภายในที่ไมเพียงพอ ผลการวิเคราะห

กรณีศึกษาใหบทเรียนที่สําคัญวา ทั้งผูบริหารสูงสุดขององคกร (Chief Executive Officer: CEO) และผูบริหารสูงสุดทาง

การเงิน (Chief Financial Officer: CFO) รวมถึงผูบริหารหนวยงานภาครัฐ ควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (Code of Ethics) สงเสริมใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามแนวปฏิบัติและมาตรฐาน

การควบคุมภายใน COSO ที่กําหนดโดย The Institute of Internal Auditors (IIA) เพื่อลดความเส่ียงและความเสียหาย

ตอองคกรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

จากการวิเคราะหกรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด ใหบทเรียนท่ีสําคัญวาสถาบันการเงินตาง ๆ

ควรกําหนดนโยบายการดําเนินงานที่เนนธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) เพื่อใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน มีการสงเสริมและพัฒนา และตรวจสอบความเขมแข็งของระบบการควบคุมภายในเปนระยะ ๆ

ผู บริหารควรใหความสําคัญตอธรรมาภิบาล และสงเสริมใหพนักงานในทุกระดับมีการปฏิบัติงานในกรอบของกฎหมาย

ซึ่งครอบคลุมถึงการกําหนดและปฏิบัติตามหลักเกณฑการปลอยสินเช่ืออยางเหมาะสม กรณีศึกษาโครงการรับจํานําขาว

แสดงใหเห็นความสําคัญของการดําเนินนโยบายภาครัฐเพื่อแกไขปญหาการผลิตขาว ซึ่งควรดําเนินการควบคูไปกับการจัดใหมี

ระบบการควบคุมตรวจสอบขาวอยางบูรณาการ การสรางความตระหนักถึงการมีสวนรวมในความรับผิดชอบผลประโยชน

ของชาติและรักษาผลประโยชนของชาติรวมกันDownlo
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ผลการศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษาในบทความน้ีชี้ใหเห็นความสําคัญของการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูบริหารองคกรควรจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่โปรงใส เชื่อถือได เพื่อลดความเสี่ยงและความ

เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นตอองคกร งานวิจัยนี้ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในซ่ึงสามารถนําไปปรับใชได

สําหรับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามเปาหมาย บรรลุวัตถุประสงค และ

สอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้ทําการวิเคราะหโดยใชกรณีศึกษา 2 ตัวอยางซ่ึงเปน

ขอจํากัดที่อาจไมสามารถนําไปสูขอสรุปทั่วไป (Generalization) ได ดังนั้น แนวทางการวิจัยในอนาคตจึงควรทําการศึกษา

เพิ่มเติมในบริบทของแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององคกรเชิงบูรณาการ และครอบคลุมกลุมตัวอยางมากขึ้น ซึ่งจะชวย

ใหการประยุกตนําผลการศึกษาไปใชกับหนวยงานตาง ๆ  เกิดประโยชนในวงกวางมากข้ึน
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