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วัตถุประสงค์

หมายเหตุ


คู่มอื แนวทางการสร้างมาตรการควบคุมเชิงปฏิบตั ิ (Operating Control) นี้
จัดทาขึ้ นโดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private
Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ภายใต้การสนั บสนุ น
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors
หรือ IOD) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เป็ นแนวทางและตัวอย่างกับบริษัทที่ยื่น
ขอรับรองกับ CAC สามารถจัดทามาตรการควบคุมภายในตามแบบประเมิน
ตนเอง 71 ข้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทหลายบริษัทต้องการข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดทา Operating Control ที่พอเพียงและครบถ้วนเพื่อลดความเสี่ยง
ความผิดพลาดจากการดาเนิ นงาน ทาง CAC จึงได้จดั เตรียมคู่มอื ฉบับนี้ ที่
ประกอบด้วย ข้อมูล แนวปฏิบตั ิที่ดี และตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็ น
ประโยชน์ กบั บริษัทที่กาลังจะยื่นรับรองกับ CAC

แนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของ
ภาคเอกชนไทย ไม่รบั ผิดชอบต่อ
ความเสียหายทุกประเภทอันเกิดจาก
การใช้คู่มือแนวทางปฏิบตั ินี้ โดย
บริษัทจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อ
ความแม่นยาความถูกต้อง ความ
ครบถ้วน และความเหมาะสมของ
ข้อมูล ดังนั้น ผูจ้ ดั ทามาตรการ
ควบคุมภายในต้องมีความชานาญ
และได้รบั คาแนะนาที่เหมาะสมใน
การนาไปใช้งาน

อนึ่ง แนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของ
ภาคเอกชนไทย จะไม่เปิ ดเผยหรือ
เผยแพร่ขอ้ มูลในแบบประเมิน
ตนเองที่บริษัทได้จดั ทาขึ้ น เว้นแต่จะ
ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากบริษัท
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เกี่ยวกับ CAC
แนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against
Corruption หรือ CAC) เป็ นความริเริม่ ของภาคเอกชนไทย ในการทีจ่ ะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการคอร์
รัปชัน โดยมุง่ สร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชน เพื่อสร้างกระแสการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ด้วยการส่งเสริมให้
บริษทั ต่าง ๆ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการทีจ่ ะปฏิเสธการเรียกรับและให้สนิ บน รวมถึงการคอร์รปั ชัน
ระหว่างองค์กรเอกชน
CAC จัดตัง้ ขึน้ มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2553 โดยความสนับสนุนของ 8 องค์กรธุรกิจชัน้ นาของประเทศ ประกอบด้วย
หอการค้าไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคาร
ไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ซึง่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการและรับบทนาในการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแนวร่วมฯ ประกอบกับการทีร่ ฐั บาลไทยได้มกี ารลงนามรับรอง ในอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการ
ต่อต้านทุจริต ตัง้ แต่พ.ศ. 2546 ดังนัน้ การริเริม่ CAC จึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ทีจ่ ดั ทาโดยสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึง่ ทา
ให้ทงรั
ั ้ ฐบาลและ ป.ป.ช. สนับสนุนแนวร่วมฯ มาตัง้ แต่ตน้ โดยมีการจัดประชุมระหว่างภาครัฐและเอกชนครังแรก
้
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินแนวร่วมฯ
CAC ได้รบั การสนับสนุนทางด้านเงินทุนจาก Prosperity Fund จากสหราชอาณาจักร กองทุนรวมธรรมาภิ
บาลไทย (Thai CG Funds) และบริษทั เอกชนในประเทศไทย

แนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
2/9 หมู่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน อาคาร 2 ชัน้ 3 โครงการ
นอร์ธปาร์ค
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2955-1155 โทรสาร 0-2955- 1156-7
อีเมล cac@thai-iod.com
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ประเภทของมาตรการควบคุมภายใน
สิ่งที่ CAC ให้ความสาคัญหลังจากบริษัทได้ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชันแล้ว คือการสร้างมาตรการ
ควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งมาตรการควบคุมภายในอาจแบ่งแยกเป็ น 4 ประเภทดังนี้

1. Operating Control คือ มาตรการควบคุมเชิงปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางาน ขั้นตอนการทางาน
การจัดเตรียมเอกสารสาหรับปฏิบตั ิงาน การมีกลไกเพื่อควบคุมงานให้มีการปฏิบตั ิไปอย่างถูกต้อง ตามกฎข้อบังคับ
เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบตั ิงานผิดพลาดหรือมีการเตรียมการที่ไม่เพียงพอ

2. Control Environment คือ มาตรการควบคุมปัจจัยแวดล้อม ที่บริษัทสามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงของ
กิจกรรมนั้นๆ เช่น การอบรมพนักงาน การมีนโยบายและข้อปฏิบตั ิ การมีบทลงโทษและบทคุม้ ครอง การสื่อสาร
และการมีชอ่ งทางการแจ้งเบาะแส

3. Financial Control คือ มาตรการควบคุมทางด้านการเงิน เช่น การควบคุมการเบิกจ่าย การกาหนด
ขั้นตอนการอนุ มตั ิ รวมถึงการมีข้นั ตอนการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

4. Monitoring Control คือ มาตรการควบคุมทางด้านการตรวจสอบภายใน การติดตามผล และ/หรือการ
สุม่ ตรวจสอบ

สาหรับการยื่นขอรับรองจาก CAC เมื่อบริษัทได้ประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันแล้ว และมีความเสีย่ งที่อาจต้อง
“ซื้ อความสะดวก”, “ซื้ อความเร็ว” และ/หรือ “ซื้ อความผิด” อาทิเช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ การขอใบอนุ ญาต การ
การทาธุรกรรมทัว่ ไปกับกรมต่างฯ การปฏิสมั พันธ์กบั เจ้าหน้าที่รฐั เมื่อมีการเข้าตรวจ เป็ นต้น ซึ่งครอบคลุมถึง
กิจกรรมที่ได้ให้บุคคลที่สาม เช่น เอเยนต์ ตัวแทน คู่คา้ ไปติดต่องานแทน ทางบริษัทจะต้องจัดทามาตรการ
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ควบคุมที่เป็ น Operating Control และ Control Environment พร้อมแนบเอกสารอ้างอิง สาหรับความเสี่ยงที่
บริษัทได้ประเมินส่งมาให้ CAC พิจารณา และสามารถระบุ Financial Control และ Monitoring Control เป็ น
มาตรการเสริม
สาหรับการทา Operating Control ทางบริษัทจะต้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ด้านคอร์รปั ชัน ซึ่งอาจรวมถึงตัวแทนของบริษัทที่เป็ นบุคคลที่ 3 (Third-party) จัดทาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานหรือ
กระบวนการปฏิบตั ิงาน (Working Procedures) อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่งสามารถนาเสนอได้ท้งั รูปแบบที่
เป็ นขั้นตอนการทางานหรือเป็ นแผนภูมิ (Workflow) ทีแ่ สดงถึงรายละเอียดการทางานในกระบวนการต่างๆ โดย
เริ่มตั้งแต่กระบวนการภายในเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานกากับดูแล จนไปถึง
รายละเอียดขั้นตอนการติดต่อทาธุรกรรมต่างๆ และการมีปฏิสมั พันธ์กบั หน่วนงานรัฐที่อาจจะเกิดขึ้ นระหว่างการ
ทาธุรกรรมด้วย ทั้งนี้ หากมีการว่าจ้างตัวแทนบริษัทไปดาเนิ นการธุรกรรมใดๆ บริษัทจะต้องมีข้นั ตอนการคัดเลือก
และแนวปฏิบตั ิสาหรับตัวแทนที่สอดคล้องกับนโยบายต่อคอร์รปั ชัน เพื่อลดความเสีย่ งและทาให้บริษัทมีความมัน่ ใจ
ได้วา่ ตัวแทนของบริษัทจะไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน
หมายเหตุ
หากในการประเมินความเสีย่ งที่เกี่ยวกับคอร์รปั ชันมีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ “ซื้ องาน” อาทิเช่น การ
ประมูลงานและการจัดจ้างเพื่อเป็ นคูค่ า้ คู่สญ
ั ญากับภาครัฐ ทางบริษัทต้องให้ความสาคัญกับ Financial Control
and Monitoring Control ควบคู่ดว้ ย เนื่ องจากการลดความเสีย่ งประเภทนี้ จะต้องเน้นการทามาตรการควบคุม
ทางการเงินที่ละเอียดและครบถ้วน อาทิเช่น มีข้นั ตอนการเบิกจ่ายที่รดั กุม มีอานาจอนุ มัติที่ชดั เจน การมีการ
จัดเก็บหลักเอกสารต่างๆ ที่ดี รวมถึงการมีแนวปฏิบตั ิต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจถูกใช้เป็ นช่องทางในการให้
สินบนเพื่อ “ซื้ องาน” อาทิเช่น การให้ของขวัญ การเลี้ ยงรับรอง และการบริจาค เป็ นต้น นอกจากนี้ ควรมีการระบุ
มาตรการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ในว่าระบบและในปฏิบตั ิต่างๆ ที่ได้จดั ทา มีประสิทธิภาพและมีการ
ปฏิบตั ิจริง

ขั้นตอนการจัดทา Operating Control
หลังจากที่ทางคณะทางานได้ทาการรวบรวมความเสีย่ งและให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ งและ
ผลกระทบแล้ว ความเสี่ยงที่มีคะแนนความเสีย่ งมากที่สุด จะต้องมีการจัดทาขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. ระบุข้นั ตอนการทางานที่เริ่มตั้งแต่ การเตรียมความพร้อมภายในก่อนที่จะทาธุรกรรมกับภาครัฐ จนไป

2.

3.

4.

5.

ถึงขั้นตอนการทาธุรกรรมนั้นๆ กับภาครัฐ/หน่วยงานกากับดูแลเสร็จสิ้ น โดยสามารถจัดทาในรูปแบบ
รายการขั้นตอน ตาราง หรือใช้แผนภูมิแสดงขั้นตอนต่างๆ แล้วแต่ความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ
การนาคู่มือประชาชนของหน่วยงานรัฐมาเป็ นขั้นตอนการทางานและเอกสารอ้างอิง จะไม่พอเพียง
เพราะไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการเตรียมการภายในก่อนทาการติดต่อหน่วยงานรัฐ
ในแต่ละขั้นตอนควรระบุระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้สาหรับขั้นตอนนั้นๆ เช่น การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การยื่นเอกสาร การรออนุ มตั ิภายในองค์กร รวมถึงระยะเวลาที่หน่วยงานรัฐ/หน่วยงานกากับดูแลใช้ใน
การดาเนิ นการเพื่อออกเอกสารอนุ มตั ิ/ใบอนุ ญาตต่างๆ เป็ นต้น ทั้งนี้ การมีขอ้ มูลที่เกี่ยวกับระยะเวลา
การทางาน จะช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนล่วงหน้าหรือเผื่อเวลาเพิ่มในกรณีที่อาจมีความล่าช้า
ในแต่ละขั้นตอนควรระบุค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการเบิกจ่ายให้พร้อม และในกรณีที่ใช้
บุคคลที่สามหรือผูแ้ ทนไปติดต่อ จะได้สามารถแบ่งแยกระหว่างค่าธรรมเนียมจริงและค่าดาเนิ นการข้อผู ้
ที่ไปติดต่อแทนได้
ในแต่ละขั้นตอนควรมีการจัดทารายการเอกสารต่างๆ ที่ตอ้ งใช้ประกอบและระบุให้ชดั เจนในคู่มือ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้มีความพร้อมในเตรียมเอกสารสาหรับติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐนั้นๆ ทั้งนี้ เอกสาร
บางรายการอาจใช้เวลาเตรียมการล่วงหน้านานและต้องเกี่ยวข้องกับฝ่ ายภายในหลายฝ่ าย
ผูจ้ ดั ทาควรให้หวั หน้าของหน่วยงานที่ตอ้ งนาขั้นตอนการทางานไปปฏิบตั ิลงนาม ในขั้นตอนการทางาน
ที่สาคัญๆ อาจต้องมีผบู ้ ริหารระดับสูงลงนามอนุ มตั ิอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทควรมีการประกาศใช้ข้นั ตอนการปฎิบตั งิ านก่อนหน้าที่จะยื่นรับรองกับ CAC ประมาณ 6
เดือน เพื่อให้ได้มีการสื่อสารถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทควรมีการตรวจสอบและปรับปรุง
ขั้นตอนการทางานอย่างสมา่ เสมอ โดยเฉพาะหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการทาธุรกรรมของ
ภาครัฐ เช่น การนาระบบ Online มาใช้ การเปลีย่ นระยะเวลาหรือค่าธรรมเนียม เป็ นต้น

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดทาขั้นตอนการปฏิบตั งิ านได้ล่วงหน้า ภายใน 6 เดือนก่อนการยืน่ ขอรับรองกับ
CAC บริษัทจะต้องมีการนาส่งเอกสารขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ได้รบั การอนุมตั ิแล้วพร้อมแผนการสือ่ สาร
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ขั้นตอนการปฏิบตั งิ านให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนดังกล่าวได้รบั ทราบ มาให้ CAC เพื่อใช้เป็ นเอกสาร
ประกอบในการพิจารณาการรับรอง

ตัวอย่างโครงสร้างเอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเพื่อ ... (ระบุ
ธุรกรรม) กับ ...(ระบุหน่วยงานรัฐ)
โลโก้บริษทั ฝ่ ายที่รบั ผิดชอบ ...
ผูจ้ ดั ทา ...
ลงนาม

หมายเลขเอกสาร .....
แก้ไขครัง้ ที่ ...
หัวหน้าฝ่ าย ...
ลงนาม

วันที่ ...
ผูอ้ นุ มตั ิ ...
ลงนาม

1. วัตถุประสงค์: เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั หน่วยงานที่รบั ผิดชอบในการขอใบอนุ ญาต/การขออนุมตั ิกบั
หน่วยงานรัฐ/หน่วยงานกากับดูแล เข้าใจถึงขั้นตอนการเตรียมความพร้อม การจัดเตรียมเอกสาร
ตลอดจนขั้นตอนการดาเนิ นงานที่ตอ้ งติดต่อกับภาครัฐ เพื่อลดความเสีย่ งในการถูกเรียกรับสินบน
และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันขององค์กร
2. ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง: ชื่อหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบในการติดต่อทาธุรกรรมกับภาครัฐใน
แต่ละใบอนุ ญาต/ในการขออนุ มตั ิ
3. นิยามที่สาคัญ: การขยายคาจากัดความของคาที่สาคัญสาหรับใบอนุ ญาตนั้นๆ
4. ขั้นตอนการทางาน:
- การเตรียมการ: ขั้นตอนการเตรียมการภายในองค์กร ก่อนที่จะติดต่อกับหน่วยงานรัฐ
- รายการเอกสารที่ตอ้ งจัดเตรียม: รายการเอกสารที่ตอ้ งใช้ในแต่ละขั้นตอน
- การยื่นทาธุรกรรม: ขั้นตอนการยื่น/ติดต่อทาธุรกรรมกับภาครัฐ
- การดาเนิ นการระหว่างยืน่ : ขั้นตอนการติดตาม/ในกรณีที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน
- การติดต่อเจ้าหน้าที่รฐั ที่เกี่ยวข้อง: ชื่อของหน่วยงาน/ฝ่ ายงานที่ตอ้ งติดต่อทาธุรกรรม
5. เอกสารอ้างอิง: เอกสารที่สนับสนุ น/เอกสารที่ใช้อา้ งอิงเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบตั ิในการขอใบอนุ ญาต
นั้นๆ เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน, กฎจรรยาบรรณ, พระราชบัญญัติต่างๆที่เป็ น
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไปติตต่อทาธุรกรรม (อาทิเช่น พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน พ.ร.บ.ภาษี
ป้ าย หรือประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน)
6. เอกสารแนบ: เช่น แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการขอใบอนุ ญาต/ขออนุ มตั ิ
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ตัวอย่างที่1: รู ปแบบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (แบบแผนภูมิ)

** หมายเหตุ: รูปแบบการจัดทาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ
แต่ละองค์กรหรือประเภทรายการหรือกิจกรรม ตัวอย่างที่นาเสนอต่อไปนี้ เป็ นเพียงแนวทาง/ข้อแนะนาจาก CAC
เท่านั้น**
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ตัวอย่างที่ 2: รูปแบบแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (แบบแผนภูมิผสมตาราง)
ชื่อธุรกรรม: การเสียภาษีป้ายกับเขต
ขั้นตอนภายใน

ขั้นตอนภายนอก (ภาครัฐ)

เอกสารที่ตอ้ งใช้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ได้รบั แจ้งจากระบบฐานข้อมูล
ใบอนุ ญาตว่าต้องมีการต่อ
ใบอนุ ญาต

จัดเตรียมข้อมูลสาหรับกรอก
แบบฟอร์ม ภ.ป. 1 และเอกสารแนบ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกรอกแบบแสดง
รายการเสียภาษี ต่อเจ้าพนักงาน
ประเมิน ณ ฝ่ ายรายได้ สานักงาน
เขตที่ที่ป้ายตั้งอยู่

การตรวจสอบ และรับแบบ
ยื่น (ภ.ป.๑)
เจ้าหน้าที่ ณ สานักงานเขต
รับแบบยื่น (ภ.ป.๑) จาก
ประชาชนทาการตรวจสอบ
หลักฐานทั้งหมด

ระยะเวลา
ยื่นแบบเพิ่มขอ
ประเมินภาษี
ภายในเดือน
มีนาคม ของทุก
ปี หรือแสดง
รายการภายใน
15 วันนับแต่วนั
ติดตัง้ ป้ าย

ภ.ป.1
เอกสารข้อมูลป้ าย
เอกสารจดทะเบียนนิ ติบุคคล

3 วัน

ภ.ป.1
เอกสารข้อมูลป้ าย
เอกสารจดทะเบียนนิ ติบุคคล

1 วัน

แจ้งประเมินภาษี
จากเจ้าหน้าที่

1 วัน

ฝ่ ายบุคคลยื่นเอสารเบิกจ่ายกับฝ่ าย
การเงินเพื่อจ่ายภาษี

เอกสารเบิกจ่าย A123

ค่าธรรมเนียม

ตามเอกสาร
ราชการ

ภายใน 30 วัน

สานักงานเขตออกใบเสร็จ

ใบเสร็จ

1 วัน

ฝ่ ายการเงินเก็บใบเสร็จในระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อเป็ นหลักฐาน

** หมายเหตุ: รูปแบบการจัดทาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ
แต่ละองค์กร ตัวอย่างที่นาเสนอต่อไปนี้ เป็ นเพียงแนวทาง/ข้อแนะนาจาก CAC เท่านั้น**
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