
                                    ประสบการณ์ในการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน 

              ตลอดระยะเวลาท่ีขา้พเจา้ปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน ไดเ้ดินทางไปสอบทานการปฏิบติังานใน
ทุกภาคของประเทศ จากการสอบทานพบว่ามีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดการร่ัวไหลและการทุจริตในกิจกรรม
หลกัดงัน้ี 

1. การจา้งแรงงานปฏิบติังานสวนป่า เป็นกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตสูงมาก 
การป้องกนัการทุจริตจะตอ้งเร่ิมตั้งแต่การพิจารณาประมาณการจา้งแรงงานว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่  
มีการขออนุมติัด าเนินการซ ้าในพ้ืนท่ีเดิมหรือไม่ โดยดูจากการรายงาน สป 1-2 ของเดือนท่ีผา่นมา ผูท่ี้มี
หนา้ท่ีในการพิจารณาประมาณการจะตอ้งมีความละเอียดรอบครอบและรอบรู้งานสวนป่าเป็นอยา่งดีจึงจะ
สามารถพบความผดิปกติของการตั้งประมาณการ เม่ือมีการด าเนินการตามประมาณการจะตอ้งมีกรรมการ
ตรวจรับผลงานก่อนการจ่ายเงินทุกคร้ัง การด าเนินกิจกรรมการปลกูสร้างสวนป่า งานส่วนใหญ่จะเป็นการ
จา้งเหมาจะตอ้งมีบนัทึกการขอจา้ง การตรวจรับผลงานจะตอ้งตรวจสอบเน้ืองานอยา่งละเอียดและเป็นไป
ตามประมาณการท่ีไดรั้บการอนุมติั การจ่ายค่าจา้งแรงงานจะตอ้งมีคณะกรรมการจ่ายเงินการรับเงินค่าจา้ง
แรงงาน คนงานท่ีมีรายช่ือในทะเบียนจ่ายเงินค่าจา้งจะตอ้งมารับเงินค่าจา้งดว้ยตนเองและเซ็นช่ือรับเงินต่อ
หนา้คณะกรรมการ  จากการตรวจสอบการด าเนินการของส านกัต่าง กๆารด าเนินการจา้งเหมาแต่ละส านกัมี
ขั้นตอนและเอกสารประกอบไม่เหมือนกนัท าใหมี้ปัญหาในการตรวจสอบและใหค้  าแนะน า  อ.อ.ป. ควรมี
การพิจารณาก าหนดขั้นตอนและเอกสารประกอบเก่ียวกบัการจา้งเหมาไปในแนวทางเดียวกนั  หากทุก
หน่วยงานด าเนินการไดต้ามมาตราการน้ีก็จะสามารถป้องกนัการทุจริตเก่ียวกบัค่าจา้งแรงงานไดแ้ละสามารถ
ด าเนินการไดต้ามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนด 
                 2. การจดัซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง-หล่อล่ืน และการรายงานการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงตามแบบ ชพ 1 
ส าหรับรถยนต ์และ แบบ ชพ 2  ส าหรับรถแทรกเตอร์และเคร่ืองจกัรกล ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง-หล่อล่ืน เป็น
ค่าใชจ่้ายอีกตวัหน่ึงท่ีล่อแหลมต่อการท่ีจะเกิดการทุจริต หากการควบคุมหละหลวมทุกหน่วยงาน จะตอ้งให้
ความส าคญั และมีมาตรการในการควบคุมท่ีรัดกุม โดยน ้ ามนัเช้ือเพลิงเม่ือจดัซ้ือมาแลว้จะตอ้งมีหอ้งส าหรับ
เก็บน ้ ามนัท่ีมิดชิด มีพนกังานท าหนา้ท่ีจ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงใหร้ถยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกลโดยพนกังานขบัรถ 
หรือผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรกลมารับน ้ ามนัจากเจา้หนา้ท่ีโดยมีการเซ็นช่ือในสมุดจ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงทุกคร้ัง  ใน
การปฏิบติังานแต่ละวนัพนกังานขบัรถ หรือผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรกลจะตอ้งลงรายละเอียดในสมุดประจ ารถ
เก่ียวกบังานท่ีปฏิบติัและจ านวนระยะทาง โดยดูจากเข็มไมลซ่ึ์งแสดงจ านวนระยะทางท่ีใชส้ าหรับรถยนต ์
หรือจ านวนชัว่โมงท่ีใชง้านส าหรับเคร่ืองจกัรกล ดงันั้นมาตรวดัระยะทางของยานพาหนะแต่ละคนัและมาตร
วดัระยะเวลาการใชง้านของเคร่ืองจกัรกลตอ้งซ่อมแซมใหใ้ชก้ารไดต้ลอดเวลา การจดัท ารายงานการใช้
น ้ ามนัเช้ือเพลิง ชพ 1 และ ชพ 2 ทุกหน่วยงานจะตอ้งด าเนินการหาค่าเฉล่ียความส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
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และหล่อล่ืนของรถยนตแ์ต่ละคนั และเคร่ืองจกัรกลแต่ละตวั ตามค าสัง่ อ.อ.ป. ท่ี 105 /2554 ลงวนัท่ี  5   
สิงหาคม 2554 โดยด าเนินการและรายงานส านกัตรวจสอบภายในภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี 
และน าค่าเฉล่ียท่ีหาไดไ้ปใชใ้นการรายงานในแบบ ชพ 1 ส าหรับรถยนต ์และแบบ ชพ 2 ส าหรับ
เคร่ืองจกัรกล จากการสอบทานการหาค่าเฉล่ียความส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิง หลายหน่วยงานยงัด าเนินการ
ไม่ถกูตอ้งกล่าวคือ ยงัใชร้ะยะทางในการหาค่าเฉล่ียเป็นระยะทางสั้นๆบนถนนหลวง ซ่ึงวิธีท่ีถกูตอ้งจะตอ้ง
หาค่าเฉล่ียตามสภาพการใชง้านจริงของรถยนตแ์ต่ละคนัเช่นรถบรรทุกตามสวนป่าต่างๆลกัษณะการใชง้าน
คือการวิ่งรับคนงานตามหมู่บา้นจะเป็นช่วงท่ีวิ่งบนถนนหลวงหรือทางล าลอง แลว้น าคนงานไปส่งตาม 
สวนป่าแปลงปีต่าง ๆ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นทางตรวจการอาจจะมีสภาพเป็นหลุมบ่อ หรือเป็นทางลาดชนั ความ
ส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิงในการวิ่งบนถนนหลวงและทางในป่าจะไม่เท่ากนั ดงันั้นการหาค่าเฉล่ียจะตอ้ง
ด าเนินการโดยก่อนออกปฏิบติังานตามภาระกิจท าการเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิงใหเ้ต็มถงัแลว้วิ่งไปรับคนงานไป
ส่งในแปลงสวนป่า เม่ือคนงานปฏิบติังานเสร็จรับคนงานไปส่งตามจุดต่างๆแลว้วิ่งกลบัมาท่ีส านกังานสวน
ป่าเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิงใหเ้ต็มถงัเช่นเดิม ตรวจสอบระยะทางท่ีใช ้น าจ  านวนน ้ ามนัเช้ือเพลิงและระยะทางท่ีใช้
มาหาค่าเฉล่ีย ซ่ึงจะใกลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามท่ีกล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ เป็นเพียงมาตราหน่ึงเท่านั้น หากหน่วยงานมีแนวคิดท่ีนอกเหนือจากน้ี ก็น ามาเป็นมาตรการ
เสริมได ้
                  3. ความสูญเสียท่ีเกิดจากการร่ัวไหลของน ้ ายางพารา รายไดข้อง อ.อ.ป. ท่ีสูญหายไปจากการ
ร่ัวไหลของน ้ ายางพาราในแต่ละวนัมีเป็นจ านวนมาก เน่ืองดว้ยขั้นตอนในการเก็บเก่ียวผลผลิตน ้ ายางพารา
เป็นการท างานในช่วงระยะเวลากลางคืนและพ้ืนท่ีของสวนยางพารามีขนาดใหญ่ การควบคุมดูแลท าไดย้าก 
คนงานกรีดยางสามารถขโมยน ้ ายางช่วงใดก็ได ้เช่นแอบตกัน ้ ายางออกจากจอกท่ีรองรับน ้ ายางเก็บซ่อนไว้
แลว้น าออกไปในภายหลงั แอบตกัน ้ ายางจากถงัเก็บน ้ ายางในระหว่างการขนส่งในกรณีท่ีทางสวนป่าให้
คนงานกรีดยางน าน ้ ายางมาส่งดว้ยตนเอง การจงใจท าใหเ้กิดเศษยางมากข้ึนซ่ึงมีแรงจูงใจมาจากบางสวนป่า
อนุญาตใหค้นงานน าเศษยางกลบัไปไดซ่ึ้งเป็นการปฏิบติัในอดีตท่ีราคายางพาราตกต ่าเมื่อยางพารามีราคา
สูงข้ึนไม่ไดป้รับปรุงเง่ือนไขใหเ้หมาะสม ประกอบกบัในปัจจุบนัราคายางพาราสูงข้ีนมากจึงเป็นแรงจูงใจให้
มีการขโมยน ้ ายางเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นการควบคุมการร่ัวไหลของน ้ ายางพาราจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้ว่าหาก
ไม่มีการร่ัวไหล สวนป่าจะไดน้ ้ ายางของแต่ละเบอร์กรีดเป็นจ านวนเท่าใดในแต่ละวนั จึงไดมี้มาตรการใน
การหาค่าเฉล่ียของปริมาณน ้ ายาง  และค่า DRC ท่ีควรจะไดข้องแต่ละเบอร์กรีดเพื่อใชเ้ป็นตวัควบคุมปริมาณ
น ้ ายางและค่า DRC ท าใหส้วนป่าสามารถควบคุมผลผลิตไดใ้กลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด และเป็นการ 
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ป้องปรามคนงานกรีดยางไปในตวั เพราะการหาค่าเฉล่ียของแต่ละเบอร์กรีดจะด าเนินการปีละสองคร้ังแต่ละ
คร้ังจะไม่แจง้ใหเ้บอร์กรีดทราบล่วงหนา้ท าใหค้นงานกรีดยางมีความระมดัระวงัมากข้ึน ซ่ึงขา้พเจา้ได้
ท าการศึกษาและก าหนดเป็นมาตราการป้องกนัน ้ ายางพาราสูญหายไวใ้นช่วงระยะเวลาท่ีขา้พเจา้ยา้ยไป
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีส านกัส่งเสริมและพฒันาใมเ้ศรษฐกิจภาคใต ้ในช่วงเดือนมกราคม 2552 –  มิถุนายน 2552   
ตามบนัทึกส านกัส่งเสริมและพฒันาไมเ้ศรษฐกิจภาคใต ้ท่ี ทส 1413/904  ลงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2552  

เร่ือง การป้องกนัปัญหาน ้ ายางพาราสูญหาย และในช่วงท่ีขา้พเจา้ไปสอบทานการปฏิบติังานของส านกั
ส่งเสริมและพฒันาไมเ้ศรษฐกิจภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้นะน าให ้ส.ศอ สัง่การใหส้วนป่าท่ีด  าเนินการ
กรีดยางพาราน ามาตรการดงักล่าวไปใช ้ซ่ึงสามารถด าเนินการไดง่้ายเน่ืองจากเป็นช่วงท่ีเร่ิมท าการกรีดยาง 
จ  านวนเบอร์กรีดและพ้ืนท่ีเปิดกรีดยงัมีไม่มาก สามารถท าไดห้ลายซ ้า ท าใหค่้าเฉล่ียท่ีไดก้็จะยิง่ใกลเ้คียงมาก
ข้ึน นอกจากน้ีในการหาค่าเฉล่ียก็จะมีการส ารวจจ านวนตน้ยางท่ีเปิดกรีดได ้และจ านวนตน้ยางท่ีเปิดกรีด
ไม่ไดแ้ละสาเหตุของการเปิดกรีดไม่ไดไ้วด้ว้ย จึงสามารถใชป้ระโยชน์ของขอ้มลูไดอ้ยา่งหลากหลายเช่น
น าไปเป็นขอ้มลูในการจดัซ้ือปุ๋ยบ ารุงตน้ยางไดอ้ยา่งถกูตอ้ง หรือน าไปเป็นขอ้มลูในการวางแผนจดัการ
บ ารุงรักษาสวนยางใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน แต่เน่ืองจากสวนป่าแต่ละสวน มีปัจจยัเก่ียวกบัสภาพพ้ืนท่ีและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินไม่เหมือนกนั ทางสวนป่าแต่ละแห่ง อาจมีมาตรการดา้นอ่ืน ๆ มาเสริมก็จะท าใหก้าร
ควบคุม ปริมาณน ้ ายางพารา มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
              ขา้พเจา้จึงมีขอ้เสนอแนะให ้อ.อ.ป. ด าเนินการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานและก าหนดมาตรการการ
ควบคุมทุกกิจกรรมท่ี อ.อ.ป.ด าเนินงานอยู ่เพื่อใหทุ้กหน่วยงานน าไปปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั เป็นการลด
ความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน ท าใหง่้ายในการตรวจสอบและใหค้  าแนะน า 
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