
จุลสารตรวจสอบภายใน 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจ าไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม—กันยายน 2557 

   สวัสดีค่ะ/ครับท่านผู้อ่านจุลสารตรวจสอบภายใน ฉบับนี้ทีมงานกองบรรณาธิการได้รวบรวม

ความรู้เกี่ยวกับการบริการให้ค าปรึกษา และวิธีการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถท าได้ในชีวิตประจ าวัน

และในที่ท างาน สุดท้ายนี้ทางทีมงานขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้ท่านผู้อ่านทุกท่านจงมีแต่

ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป 

การบริการให้ค าปรึกษา 

     ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏบิัตงิานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ได้ก าหนดค านยิามของ

การตรวจสอบภายในไว้ดังนี ้

     “กิจกรรมการให้ความเชื่อมัน่และการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดใหม้ขีึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง

การปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะชว่ยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง การควบคมุ และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ” 

     การบริการให้ค าปรึกษาเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่องค์กรอีกวิธีหนึง่ ประกอบกับในปัจจุบนัน้ีหลายองค์กรได้ให้ความ 

ส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องประเมินและใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับการ

ออกแบบระบบการควบคมุภายในที่ดีและการก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในขององคก์ร รวมถึงการน ามาใช้ภายในองค์กร

และการปรับปรุงพฒันาระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

ค ำนิยำมของกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ 

     การบริการให้ค าปรึกษา  (Consulting Services)  คือ  การบริการให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี

จุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กบัองค์กร โดยการปรับปรุงกระบวนการการก ากับดูแล  การบริหารความเส่ียง  และการควบคุม

ขององค์กรให้ดีขึ้น เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องความคล่องตัวในการด าเนินงาน การออกแบบระบบงาน วธิีการต่างๆ 

ในการปฏิบัตงิานและการฝึกอบรม เป็นต้น จะเห็นได้ว่า การบรกิารให้ค าปรึกษามีลักษณะเป็นการให้ค าแนะน าและโดยทั่วไป

จะให้บริการก็ต่อเมื่อได้รับการรอ้งขอจากผู้รบับริการเป็นการเฉพาะ ลักษณะและขอบเขตของการให้ค าปรึกษาจะขึ้นอยู่กับ

ข้อตกลงกับผู้รับบริการ ภารกิจการให้ค าปรึกษาจะมี ผู้ที่เกีย่วขอ้ง 2 ฝ่าย คือ 1. ผู้ให้

ค าปรึกษาได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และ 2. ผู้รับบริการ ไดแ้ก่ 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ต้องการรับค าปรึกษา   ในการให้บริการให้ค าปรึกษาของผู้

ตรวจสอบภายในควรให้ค าปรึกษาอย่างเทีย่งธรรมและไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบในฐานะ

ผู้บริหาร  



ประเภทของกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ 
    การบริการให้ค าปรึกษามลีกัษณะงานท่ีกว้างขวาง ซึ่งลักษณะงานบริการให้ค าปรึกษา
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการในองค์กรที่ต้องการ รับบริการ ในการแก้ปัญหาหรือ
เพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรในเรื่องต่างๆ ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถอื่นๆท่ีจ าเปน็ตอ่การให้บริการให้ค าปรึกษานัน้ เพื่อให้การบริการให้ค าปรึกษา 

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิลมากท่ีสุด ในหลายองค์กรผู้ตรวจสอบภายในได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน
ความเสี่ยงจากการท่ีได้มีโอกาสปฏบิัติงานบริการให้ค าปรึกษา  เนื่องจากงานบริการให้ค าปรึกษาเป็นงานที่มีลักษณะ
งานท่ีหลากหลายซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการฝึกฝนทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน  

บทบำทของผู้ตรวจสอบภำยในในฐำนะผู้ให้ค ำปรึกษำ 
ในปัจจุบนันี้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต 

โดยมีบทบาทหน้าท่ีกว้างขวางมากขึ้นและมีบทบาทส าคัญ ท่ีมีผลถึงความส าเร็จของ 
องค์กรตามเป้าหมายที่ได้วางไว้   การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้บทบาทท่ีส าคัญอีก
บทบาทหนึ่งของผู้ตรวจสอบภายใน คือ การเป็นท่ีปรึกษา (Consultant)  

ผู้ตรวจสอบภายในในฐานะเปน็ที่ปรึกษา เป็นการท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษา
ของผู้บริหารระดับสูงและระดบัอื่นๆ ขององค์กรในประเดน็ต่างๆ ตามที่หน่วยรับตรวจตอ้งการ ในปัจจบุันนี้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในขององค์กรเอกชนบางแห่งได้จัดให้มีการเพิ่มต าแหน่ง “Internal Audit Consultant” หรือ “ Senior 
Interal Audit Consultant” อันเป็นการเพิ่มความส าคัญของการบริการให้ค าปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายในให้เพิ่มมาก
ขึ้นผู้ตรวจสอบภายในควรมีทักษะ  ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารระดบัสูง
ขององค์กร กล่าวคือ ผู้ตรวจสอบภายในในฐานะผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องมีทักษะ ความรู้ในหลายๆ ดา้นท่ีจ าเปน็ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ี   และจะต้องสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็   หากผู้ตรวจสอบภายในขาดความรู้  ทักษะ  และ
ความสามารถในการปฏบิัติหน้าท่ี   ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรรับงานการให้ค าปรึกษา   รวมถึง   ผู้ตรวจสอบภายใน
จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการปฏบิัติหน้าท่ี  และ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้ให้
ค าปรึกษามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด       หลักการส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้ตรวจสอบภายในในฐานะผู้ให้ค าปรึกษา 
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏบิัติหน้าท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณ นอกจากนี้ 
ผู้ตรวจสอบภายในควรพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมท้ังพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของการให้บริการค าปรึกษา
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

ผู้ตรวจสอบภายในได้ขยายขอบเขตหน้าที่ในการท างานภายในองค์กรเพิ่มมากขึ้น   ด้วยบทบาทการเป็นท่ี
ปรึกษา ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับผู้รับบริการขององค์กร ตัวอย่างเช่น การประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับความปลอดภัย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การตรวจสอบการทุจริต  การพฒันาและปรบัปรุงข้อบังคับ   กฎระเบียบและกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับองค์กรให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น การตรวจสอบคุณภาพ 
ซึ่งบทบาทดังกล่าวของ     ผูต้รวจสอบภายใน     ช่วยเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการสอบทาน ประเมนิ และ ปรบัปรุงกิจกรรม
การควบคุมในการพิจารณารวมถึงขอบเขตการให้ค าปรึกษานั้น     ขึ้นอยู่กับแต่ละ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม ตวัอย่างการให้ค าปรึกษาพิเศษ  เช่น การมีสว่นร่วมใน
โครงการการควบรวมหรือซื้อกิจการ การสอบทานกิจกรรมการกอบกู้พิบัติภัย การ
สอบทานระบบบริหารทรัพยากรองค์กรเป็นต้น ผู้ตรวจสอบภายในของแต่ละองค์กร
จะต้องพิจารณาประเภทการบริการให้ค าปรึกษาท่ีจะให้บริการและประเมนิว่าต้อง
ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัตโิดยเฉพาะสาหรับแตล่ะกิจกรรมหรือไม่  

 
 
 



วิธีประหยัดพลังงาน 
 1. อย่าใช้กระดาษหน้าเดียวทิ้ง ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าใช้ทั้งสองหน้าให้นึกเสมอว่ากระดาษแต่ละแผ่น

ย่อมหมายถึงต้นไม้หนึ่งต้นที่ต้องเสียไป 

 2. ในส านักงานให้ใช้การส่งเอกสารต่อๆกัน แทนการส าเนาเอกสารหลายๆชุด เพื่อประหยัดกระดาษและ

ประหยัดพลังงาน 

 3. ลดการสูญเสียกระดาษ ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสารชนิดเต็มแผ่น และหันมาใช้

กระดาษขนาดเล็ก ที่สามารถตัดพับบนโทรสารได้ง่าย 

 4. ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์  แทนการส่งข่าวสารข้อมูลโดยเอกสาร ช่วย

ลดขั้นตอนการท างาน ลดการใช้พลังงานได้มาก 

 5. หลีกเลี่ยงการใช้จานกระดาษและแก้วน้ ากระดาษ เวลาจัดงานสังสรรค์ต่างๆ เพราะสิ้นเปลืองพลังงาน

ในการผลิต 

 6. รู้จักแยกประเภทขยะ เพื่อช่วยลดขั้นตอน และลดพลังงานในการท าลายขยะและยังท าให้ขยะทั้งหลาย

ง่ายต่อการก าจัด 

 7. หนังสือพิมพ์อ่านเสร็จแล้วอย่าทิ้ง ให้เก็บไว้ขาย หรือพับถุง เก็บไว้ท าอะไรอย่างอื่น ใช้ซ้ าทุกครั้งถ้า

ท าได้ ช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิต 

 8. ขึ้นลงชั้นเดียวหรือสองชั้น ไม่จ าเป็นต้องใช้ลิฟท์ จ าไว้เสมอว่าการกดลิฟท์แต่ละครั้ง สูญเสียพลังงาน

ถึง 10 บาท 

 9. งด หรือ หลีกเลี่ยง บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งเลย เพราะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง เพิ่มปริมาณขยะ เปลืองพลังงานในการก าจัดขยะ 

         10. ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการท าลาย เช่น โฟม หรือพลาสติก ควรเลือกใช้บรรจุ

ภัณฑ์ที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse) หรือน าไปผ่านกระบวนการผลิตมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) 

         11. สนับสนุนการใช้สินค้าสินค้า ที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นวัสดุที่สามารถน ามาผ่านกระบวนการน ามาใช้ใหม่ได้ 

(Recycle) เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติกบางประเภท โดยจัดให้มีการแยกขยะในครัวเรือนและใน

ส านักงาน 

        12. ให้ความร่วมมือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่รณรงค์

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน 

        13. กระตุ้นเตือนให้ผู้อื่นช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการติดสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายให้ช่วยประหยัด

ไฟ ตรงบริเวณใกล้สวิทช์ไฟ เพื่อเตือนให้ปิดเมื่อเลิกใช้แล้ว 



ถาม..ตอบ..กบัตรวจสอบภายใน 

ถาม : การควบคุมภายในกับการตรวจสอบภายในเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

ตอบ : การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร
ร่วมกันก าหนดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตสุมผลว่าการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งวตัถุประสงค์ของแต่ละส่วนงานจะ
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบัฝ่ายบรหิารให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ใดมากกว่ากัน เช่น   

บางหน่วยงานอาจเน้นเรื่องการระวังป้องกันการทจุริต การรัว่ไหล บางหน่วยงานเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการบริหาร 
เป็นต้น การจัดวางระบบการควบคุมภายในจึงควรให้ความส าคัญกับการก าหนดวัตถุประสงค ์ รวมถึงเป็นการดแูลทรัพย์สิน 
การป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตของหน่วยรบัตรวจที่อาจเกิดขึน้  
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง ที่หน่วยรับตรวจจัดให้มขีึ้นเพื่อให้
เกิดความมั่นใจและให้ค าแนะน าปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานและช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคมุ และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ
และมีระเบียบแบบแผนที่ด ี
 อาจกล่าวได้ว่า การควบคมุภายในเป็นการจัดวางระบบใหม้ีความเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของ
แต่ละส่วนงานในความรบัผิดชอบโดยเน้นวตัถุประสงค์ทีแ่ตกต่างกัน ส่วนการตรวจสอบภายในคือหนว่ยงานที่ได้รับหน้าที่
ตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยรับตรวจเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไว้ในระบบควบคุมภายใน 
จึงเห็นได้ว่าเมื่อมีระบบการควบคุมภายในจ าเป็นจะต้องมีการตรวจสอบภายในเพื่อเป็นการตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยรับตรวจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารแต่ละส่วนงานก าหนดไว้ในระบบควบคุมภายใน หรือเรียกได้ว่าการตรวจสอบ
ภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคมุภายในทีต่้องมีควบคู่กนัไปเพื่อความส าเร็จของหน่วยงาน  

 ถาม : บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการควบคุมภายใน 

 ตอบ :1) ด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในกิจกรรมทีต่นตรวจสอบ  
  2) ท าให้มั่นใจในความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพและความรับผดิชอบด้านจริยธรรมของผูต้รวจสอบ  
  3) เสนอแนะผู้บริหารในส่วนที่มคีวามเส่ียงต่อการไมบ่รรลุผลส าเร็จตามวัตถปุระสงค์  
  4) จัดท าแผนและเป้าหมายการตรวจสอบ  
  5) ตรวจสอบการด าเนินงาน และเสนอแนะการปรับปรุงการด าเนินงานและการควบคมุให้ดียิ่งขึน้  
  6) ติดตามผลเพื่อให้มั่นใจไดว้่าข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล  
  7) ประสานงานการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายนอก  
  8) ปฏิบัตงิานตามระบบการประกันคุณภาพการตรวจสอบ  

 

 

    

หากท่านมีข้อติชม  หรือต้องการแสดงความเห็นหรือมีปัญหาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ที่ : 
โทร. 0-2942-6900 ต่อ 7052   e-mail: audit@chandra.ac.th                           
www.chandra.ac.th/AUDIT/INDEX.HTML  

บรรณาธิการ : นายสุรชาติ  รัชตโภคิน 

กองบรรณาธิการ : นางสาวเทียมตา พรหมสิทธิ์   นางสาวชยาภา อัตชู   

และนางสาวรัชฎาภรณ์ สนเนตร์    


