
การตรวจสอบทรพัยส์ินเจา้พนกังานของรฐั
ส านกังาน ป.ป.ช.

นายมีชยั  โอน้

เจา้พนกังานตรวจสอบทรัพยสิ์นช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง

ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วม ๑
ส านกัส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมตา้นทุจริต

ส านกังาน ป.ป.ช.
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ขอบเขตเนือ้หา

➢เหตุผลและความส าคญัในการยืน่บญัชีฯ

➢บทบาทหนา้ท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.    (ดา้นการตรวจสอบ)

➢ความหมาย ของการตรวจสอบ

➢วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการตรวจสอบ

➢ทฤษฏีการตรวจสอบ
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เหตผุลและความส าคญั
ในการย่ืนบญัชีฯ

➢เพ่ือเป็นการคดักรองบุคคลท่ีจะเขา้มาใชอ้  านาจรัฐ เช่น ประวติั/ขอ้มูลส่วนบุคล

➢เพ่ือเป็นการป้องกนัและป้องปราม ไม่ใหเ้จา้พนกังานของรัฐ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ แสวงหาประโยชน์
อนัมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น

➢เพ่ือเป็นการตรวจหาวา่เจา้พนกังานของรัฐ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ผูใ้ดร ่ ารวยผิดปกติ เพ่ือด าเนินการร้อง
ขอใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน

➢เพ่ือตรวจสอบความโปร่งใส พฤติกรรม/การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหรือการลดลงของหน้ีสิน/ธุรกรรม
การเงิน/ประโยชน์ทบัซอ้น
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หนา้ท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดา้นการตรวจสอบ

• ก าหนดต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีตอ้งยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสิน

• ตรวจสอบความถูกตอ้งและมีอยูจ่ริง ของทรัพยสิ์นและหน้ีสิน

• ตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ในแต่ละช่วงเวลา หรือขณะด ารงต าแหน่ง

• พฒันากลไกและเคร่ืองมือใหมี้ประสิทธิภาพ ส าหรับการตรวจสอบ

• สร้างเครือข่ายภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อประโยชนแ์ห่งการตรวจสอบ

• พฒันางานวิชาการดา้นการตรวจสอบ และเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
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ในการตรวจสอบ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ

➢ มีค  าสั่งให ้ขา้ราชการ /พนกังาน/ ลูกจา้งของหน่วยราชการ /หน่วยงานของรัฐ /
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน มาใหถ้อ้ยค  า/ส่งมอบเอกสารหรือ
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งมาเพ่ือประโยชนใ์นการไต่สวน

➢ ใหบุ้คคลใดมาใหถ้อ้ยค า /ส่งบญัชี เอกสาร /หลกัฐานใด ๆ มาเพื่อประโยชนใ์น
การไต่สวน
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ในการตรวจสอบ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ

➢ ด าเนินการขอใหศ้าลท่ีมีเขตอ านาจออกหมาย เพื่อเขา้ไปในเคหสถานสถานท่ีท าการ หรือ
สถานท่ีอ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นและพระ
อาทิตยต์ก หรือในระหวา่งเวลาท่ีมีการประกอบกิจการ

เพื่อตรวจสอบ คน้ ยดึ หรืออายดัเอกสาร ทรัพยสิ์น หรือพยานหลกัฐานอ่ืนใด ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองท่ีไต่สวน และหากยงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จในเวลาดงักล่าวใหส้ามารถด าเนินการ
ต่อไปไดจ้นกวา่จะแลว้เสร็จ
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ในการตรวจสอบ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ

➢ มีค  าสั่งให ้หน่วยราชการ/ หน่วยงานของรัฐ /รัฐวิสาหกิจ/ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน/ 

หน่วยงานเอกชน  ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง อ  านวยความสะดวก /ใหค้วามช่วยเหลือ

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

➢ จา้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบหาขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์น / หน้ีสิน

และการด าเนินคดีในการติดตามทรัพยสิ์นในต่างประเทศได ้
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หลกัเกณฑ ์วิธีการ การตรวจสอบ
ตามระเบียบฯ 

➢การตรวจสอบปกติ

➢การตรวจสอบเพื่อยนืยนั

➢การตรวจสอบเชิงลึก
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การตรวจสอบปกต ิ
หมายความว่า

การตรวจสอบความถูกตอ้งและมีอยูจ่ริง รวมถึงความเปล่ียนแปลง
ของทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ตามบญัชีฯและเอกสารประกอบการท าบญัชีท่ีผู ้
ยืน่ไดแ้สดงไว้

(ตามท่ีผูย้ืน่จดัท าบญัชีมา)
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การตรวจสอบเพือ่ยนืยนัตามบัญชแีละเอกสารประกอบ โดย
ขอทราบข้อเทจ็จริง/ขอเอกสารหลักฐาน

➢ หน่วยงานของรัฐ
➢ หน่วยงานเอกชน
➢ เรียกเอกสาร/หลกัฐาน จากบุคคล
➢ เรียกบุคคลมาใหถ้อ้ยค า 
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การตรวจสอบเชิงลกึ 
คือ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนีสิ้น ในกรณี

- มีผูแ้จง้แบะแสเก่ียวกบัทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูมี้หนา้ท่ียืน่บญัชี

- ปรากฏพฤติการณ์ของผูมี้หนา้ท่ียืน่บญัชีวา่จงใจยืน่บญัชีฯและเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเทจ็

- ปกปิดขอ้เทจ็จริงท่ีควรแจง้ใหท้ราบ

- มีพฤติการณ์ปรากฏ /มีเหตุอนัควรอนัควรสงสยั เก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นและหน้ีสินรายการใดโดยมิชอบ

- มีพฤติการณ์อนัควรเช่ือไดว้า่ จะมีการโอน ยกัยา้ย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพยสิ์น

- ปรากฏพฤติการณ์วา่มีการถือครองทรัพยสิ์นแทน  อนัมีทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึนผิดปกติ หรือร ่ ารวยผิดปกติ

11



วัตถุประสงคข์องการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

➢ เพ่ือพสูิจน์ ทราบว่า มีการปกปิดแจ้งเท็จ หรือไม่ 

➢ เพ่ือพสูิจน์ ทราบว่า มีทรัพย์สินเพิม่ขึน้ผดิปกติ หรือไม่

➢ เพ่ือพสูิจน์ ทราบว่า มีพฤติการณ์ ร ่ารวยผดิปกติ หรือไม่  
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เทคนิคและวธิีการตรวจสอบ

• กรณี ปกปิดแจง้เทจ็ ตรวจสอบโดยอาศยัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และหน่วยงานท่ีมีขอ้มูลทางทะเบียน 

• กรณีมีทรัพยสิ์น เพิม่ข้ึนมากผดิปกติ อาศยัจากการวเิคราะห์ ความเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสินระหวา่ง 
กรณีเขา้รับต าแหน่ง กบักรณีพน้จากต าแหน่ง โดยพจิารณาจากแหล่งท่ีมาของรายได ้ทุกประเภทซ่ึงอา้งอิงได ้ตาม
แบบแสดงภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 / 91 ) รวมทั้งการวเิคราะห์ทางการเงินส่วนบุคคล 

• กรณีร ่ารวยผดิปกติ  ตรวจสอบจากพฤติกรรม การไดม้าซ่ึง ทรัพยสิ์น หน้ีสิน วา่มีเหตุผลทางนิติกรรมสัญญาหรือ
ธุรกรรมการเงินเพยีงพอเช่ือถือไดห้รือไม่ ซ่ึงพจิารณาจากรายได ้รวมถึงฐานะทางการเงินส่วนบุคคล 
(ความสามารถในการหาทรัพย ์ การออม  การลงทุน )
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เป้าหมายของการตรวจสอบ 

เพ่ือสืบหา/ค้นหา ความผดิปกติของ

การทุจริต

การร ่ารวยผดิปกติ

การมีทรัพย์สินเพิม่ขึน้มากผดิปกติ

ก่อนท่ีจะรู้วา่อะไรผิดปกติ ตอ้งรู้ความเป็นปกติ ก่อนเสมอ
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การตรวจสอบ คืออะไร ?

ค าว่า “Audit” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “Audire” แปลว่า “to hear” หมายถึง การได้ยนิการได้รับฟัง 
(Listen) 

สมัยโบราณกาล ที่จะมีผู้ท าหน้าที่คอยด้อม ๆ มอง ๆ คอยฟังข่าวสารเร่ืองราวต่าง ๆ น ามารายงานให้เจ้านายทราบ ซ่ึงงาน
ลกัษณะนี ้เม่ือเวลาผ่านไป ๆ กไ็ด้มีววิฒันาการตัวเองเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน เช่น

การตรวจสอบ ทางการเงนิ (Financial Audit)

การตรวจสอบทางการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบการทุจริต (Investigative AuditOperations Audit) )

การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Audit)

ฯลฯ 
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ประเดน็ การสอบบัญชี การตรวจสอบทุจริต

ระยะเวลา ตรวจสอบเป็นประจ าทุกรอบปีบญัชี เฉพาะตามสถานการณ์ท่ีอาจเกิดทุจริต

ขอบเขตงาน ตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน เฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์การทุจริต

วตัถุประสงค์ แสดงความเห็นต่องบการเงิน ระบุเหตุการณ์และผูรั้บผิดชอบต่อการทุจริต

ความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น ไม่มองโลกในแง่ร้าย ตอ้งมองในแง่ลบก่อนเสมอ

วิธีปฏิบติังาน ตรวจสอบจากขอ้มูลทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือได ้ ขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกและอาจมีวิธีการสมัภาษณ์

หลกัการท างาน ตามแนวทางการท างานเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ พิสูจน์ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต

ความแตกต่างระหว่าง
การสอบบญัชีและการตรวจสอบทุจริต



โครงสร้างระบบตรวจสอบ เจา้พนกังานของรัฐ
AUDIT SYSTEM STRUCTURE (ASS)

การกระท าหรือพฤตกิรรม นิตกิรรม/ สัญญา ธุรกรรมการเงนิ การบัญชี

บุคคล/เจา้หนา้ท่ีรัฐ
สถาบนัการเงิน

นิติกรรมน่าสงสยั
- นิติกรรมอ าพราง
- เจตนาลวง 
- ฯลฯ 

ธุรกรรมน่าสงสยั
- ฝากเงินสดจ านวนมาก
- ไดเ้งินมาโดยไม่มีการประกอบ
อาชีพ
- ฯลฯ

การบนัทึกบญัชีและเอกสาร  
ประกอบการบนัทึกบญัชี

หน่วยงานของรัฐ ภายใตก้ารบงัคบัของกฎหมาย ภายใตก้ารบงัคบัของกฎหมาย ภายใตก้ารบงัคบัของกฎหมาย

เอกชน/หน่วยงานเอกชน ภายใตก้ฎหมาย/เจตนาสุจริต ภายใตก้ฎหมาย/เป็นปกติทางธุรกิจ ภายใตก้ฎหมาย/เป็นปกติทาง
ธุรกิจ
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ประเภทของบัญชี

➢สินทรัพย์  (Asset)/ทรัพย์สิน

➢หนีสิ้น (Liability)

➢ทุน (ส่วนของเจ้าของ)( owners’ Equity)

ความร ่ารวย/มั่งคั่ง ส่วนบุคคล

➢รายได้ (Revenue)

➢ค่าใช้จ่าย (Expense)
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หลกัพจิารณาเหตุอนัควรสงสัย จากบัญชีฯ
ส่ิงที่เป็นแบะแสเพ่ือการ

ตรวจสอบ
ทรัพย์สิน/
สินทรัพย์

หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ
(ทุน)/ความมั่งคัง่

รายได้/รายรับ/เงนิ
ได้

ค่าใช้จ่าย ส่วนเกนิรายได้
(ก าไร)

1. พฤติกรรมบุคคล
2. ขอ้มูลส่วนบุคคล
3. สถานะ
4. หนา้ท่ี
5. การกระท า

- สภาพคล่องสูง
- ไม่มีสภาพคล่อง
-ท่ีก่อใหเ้กิดรายได้
-ท่ีก่อใหเ้กิด
รายจ่าย

- ระยะสั้น
- ไม่ระยะยาว
- หน้ีจน
- หน้ีรวย

ความมัง่คัง่หรือฐานะ
ทางการเงินท่ีแทจ้ริง

กระแสเงินสดรับหรือ
แหล่งท่ีมาของรายได้
ทั้งหมด

กระแสเงินสดจ่าย
หรือแหล่งใชไ้ปซ่ึง
เงินสดหรือรายการ
เทียบเท่าเงินสด

-เงินออม
-เงินลงทุน
-มูลเหตุท่ีท าใหเ้กิด
ความมัง่คัง่
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หลกัการวเิคราะห์บุคคลทีม่คีวามเส่ียงทีจ่ะทุจริต

พฤติกรรม/มูลเหตุจูงใจ ฐานะทางการเงนิ (ความมัง่คัง่) สภาพทางการเงนิ
(ความสามารถในการหารายได้)

วเิคราะห์รายได้/ค่าใช้จ่าย

นิยมความร ่ารวย
ตอ้งการใชเ้งิน
มีช่องทาง /โอกาส
คุม้ค่า

ทรัพยสิ์นทั้งส้ิน ลบ หน้ีสินทั้งส้ิน

= ความมัง่คัง่ร ่ ารวย

ความฉลาดทางการเงิน ความฉลาดรู้ทางการเงิน
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การวเิคราะห์สภาพคล่องของบุคคล

ทรัพย์สิน หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ(ทุน)/ความมัง่คัง่สุทธิ

- คล่อง
- ไม่คล่อง
- ก่อใหเ้กิดรายได้
- ดอ้ยค่าเร็ว
- ให้
- รับให้
- แลกเปล่ียน
- ซ้ือขาย
- แบ่งแยก

- คล่อง   สั้น
- ไม่คล่อง   ยาว
- หน้ีลงทุน  (หน้ีรวย)
- หน้ีอุปโภค/บริโภค (หน้ีจน)
- มีหลกัประกนั
- ไม่มีหลกัประกนั
- เด่ียว
- ร่วม
- วตัถุประสงคใ์นการกู้

เพิ่มข้ึน  
ลดลง      
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ความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็น
ส าหรับนักบัญชสีืบสวน/นักสืบสวนทางการเงนิ

➢ความรู้เก่ียวกบัการทุจริต (Fraud Knowledge)
➢ทกัษะการตรวจสอบ (Investigative Competency)
➢ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย (Knowledge of  Law)
➢ความรู้เก่ียวกบัหลกัฐาน (Roles of  Evidence)
➢ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ (Business Knowledge)
➢ทกัษะการติดต่อส่ือสาร (Communication Skill)
➢ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Skill) 22



ขัน้ตอนการปฏบิัตงิานของ
นักบัญชสีืบสวน/นักสืบสวนทางการเงนิ

การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) นกับญัชีสืบสวน
จะตอ้งพยายามท่ีจะตอบค าถามวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากอะไร จะหาสญัญาณ
นั้นดว้ยตวัเองหรือจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้น 

นกับญัชีสืบสวน ตอ้งสามารถระบุไดว้า่การทุจริตเกิดข้ึนท่ีไหนและเม่ือไร เคย
เกิดข้ึนหรือไม่ และใครเป็นผูต้อ้งสงสยั  โดยอาจท าการตรวจสอบจากแฟ้มประวติัการ
ท างาน หรือผงัองคก์รท่ีมีการระบุต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงานนั้นๆ
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ขัน้ตอนการปฏบิัตงิานของ
นักบัญชสีืบสวน/นักสืบสวนทางการเงนิ

การรวบรวมหลกัฐาน (Evidence Collection) 

หลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือได ้

การรวบรวมจากการสืบสวนภูมิหลงัของผูต้อ้งสงสยั 

หลกัฐานท่ีมาจากพยานบุคคล 

หลกัฐานท่ีเป็นเอกสาร เป็นตน้
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ขัน้ตอนการปฏบิัตงิานของ
นักบัญชสีืบสวน/นักสืบสวนทางการเงนิ

การประเมินหลกัฐาน (Evidence Evaluation)

ประเมินวา่มีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาจากปริมาณ
และความน่าเช่ือถือได ้ของหลกัฐาน  ท่ีส าคญัตอ้งเป็นหลกัฐานท่ีกฎหมาย
ยอมรับได้
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ขัน้ตอนการปฏบิัตงิานของ 
นักบัญชสีืบสวน/นักสืบสวนทางการเงนิ

การสรุปผลหรือการรายงานส่ิงท่ีสืบพบ (Repot Finding)

อาจท าไดห้ลายวิธี เช่น ทางวาจา หรือโดยลายลกัษณ์อกัษร แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบถึง
สถานการณ์และหลกัฐานท่ีสืบพบ 

รวมถึงสรุปผลการตรวจสอบท่ีไดต้รวจพบ นอกจากน้ีการายงานอาจรวมถึงการ
เสนอแนะส าหรับการป้องกนัการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน และมาตรการท่ีอาจด าเนินการกบัผู ้
ทุจริต เป็นตน้
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การสืบสวนทางการเงิน 
(Financial Intelligence)

✓คุณไม่สามารถเช่ือถือตวัเลขไดเ้สมอไป

✓เจาะลึกเร่ืองขอ้สมมติ การประมาณการ และความเอนเอียง

✓คุณตอ้งเพ่ิมความฉลาดรู้ทางการเงิน
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เงนิสด 
คอื พระราชาของทรัพยส์ินทัง้หมด

✓เงินสด คือ ตวัเลขเพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นจริง

✓เงินสด เช่ือมโยงกบัส่ิงอ่ืนๆ อยา่งไร

✓ท าไมเงินสดจึงมีความส าคญั

✓อตัราส่วนสภาพคล่อง (เราสามารถช าระหน้ีของเราไดห้รือไม่)
28



พวกเราคือ

นกัฟังท่ีดี นกัคน้หา สืบหา ความผดิปกติ 
(โดยใชอ้งคค์วามรอบรู้ฐานกวา้ง ทางบญัชี/กฎหมาย/การวิเคราะห์ทางการเงิน)

ของความร ่ารวย

ของทรัพย์สินที่เพิม่ขึน้
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เป้าหมายของเราคือ

✓ยดึทรัพยท่ี์ร ่ ารวยผดิปกติ/มีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนมากผดิปกติ 

ช้ีแจง้ท่ีมาของทรัพยสิ์นนั้นไม่ได ้ไม่มีระบบฐานภาษีรองรับ

✓ยดึ/ริบ ทรัพยท่ี์ไดจ้ากการกระท าความผดิ/ไดท้รัพยม์าโดยไม่สมควร 
สืบเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ี
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คาถาปอ้งกนัการทจุรติ/ประพฤติมิชอบ

รู้สถานะ คิดแยกแยะเร่ืองผลประโยชน์

รู้หนา้ท่ี กฎ/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั

มีความฉลาด ทางการเงิน
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