ปี ที 3 ฉบับที 2 ประจําไตรมาสที 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2558
สวัสดีปีใหม่ ค่ะ/ครับ..ท่ านผู้อ่านจุลสารตรวจสอบภายใน
ทุกท่ านทางทีมงานกองบรรณาธิการขออวยพรปี ใหม่ ....
...สิงต่ างต่ าง ผันผ่ าน ตามกาลเปลียน
หมุนวนเวียน ได้ เรียนรู้ ให้ อยู่ไหว
ปี เก่ าผ่ าน การสังสม เป็ นแรงใจ
เข้ าปี ใหม่ ก้ าวไปต่ อ ไม่ ย่อท้ อ
กราบขอวอน พรประเสริฐ ในเลิศหล้ า
โปรดประทาน ผ่ านฟ้ า ดังคําขอ
ให้ สุขสันต์ นั-นพลันเกิด ไม่ รีรอ
อยู่เพียงพอ ไร้ ทุกข์ สุ ขนิรันดร์ ...
ฉบับนีกองบรรณาธิการได้นาํ เสนอนิยามความหมายของจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ และเกร็ ดความรู ้เรื# องอาหารที#ช่วยทําให้ร่างกาย
อบอุ่นในหน้าหนาว แล้วพบกับสาระดีๆในฉบับต่อไปค่ะ/ครับ
นิยาม ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายในถือเป็ นกลไกที#สาํ คัญที#จะทําให้องค์กรสามารถบรรลุเป้ าหมายที#วางไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนัน
หน่วยงานและผูต้ รวจสอบภายใน จึงต้องมีการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์ และน่าเชื#อถือ เพื#อให้เกิดการยอมรับ
และไว้ใจจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรตลอดจนผูบ้ ริ หารระดับสูง ซึ#งสถาบันผูต้ รวจสอบภายในสากล (IIA) ถือเป็ นองค์กรหลัก
ที#ได้มีการกําหนดแม่บท การปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (Professional Practices of Internal Audit Framework) ขึนเพื#อเป็ น
กรอบและกติกาสากลให้ผตู ้ รวจสอบภายในได้นาํ ไปใช้และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ความหมายของจริ ยธรรม (Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Ethics)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของคําว่าจริ ยธรรม และจรรยบรรณไว้ดงั นี
จริ ยธรรม หมายถึง ธรรมที#เป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที#ผปู ้ ระกอบอาชีพการงานแต่ละสาขากําหนดขึน เพื#อรักษาและส่งเสริ ม
เกียรติคุณ ชื#อเสี ยงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ได้
ความแตกต่ างระหว่ างจริยธรรมและกฎหมาย ดังตารางนีจริ ยธรรม

กฎหมาย

1. เป็ นเครื# องมือควบคุมพฤติกรรมระดับสูงของมนุษย์

1. เป็ นเครื# องมือควบคุมพฤติกรรมระดับตํ#าของมนุษย์

2. ไม่มีการลงโทษตามกฎหมายแต่ลงโทษโดยสังคม

2. มีบทลงโทษที#ชดั เจน

3. เป็ นการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน

3. เป็ นการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก

4. เป็ นข้อบังคับจากสังคมที#ไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

4. เป็ นข้อบังคับจากรัฐเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

5. เป็ นเรื# องของจิตสํานึกที#ทาํ เพราะเห็นว่าถูกต้องและภูมิใจที#ได้ทาํ

5. เป็ นบทบัญญัติวา่ ด้วยการ ต้องทําหรื อต้องละเว้นไม่สามารถ
หลีกเลี#ยงได้
ที#มา:หนังสื อแนวทางการตรวจสอบภายใน
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย

กรอบความประพฤติเกีย) วกับความเทีย) งธรรมและข้อจํากัดของความเป็ นอิสระ หรือความเทีย) งธรรม/มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรม
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. ๒๕๕๗
หลักการ (Principles) ผูต้ รวจสอบภายในได้รับความคาดหวังว่าจะต้องยึดและปฏิบตั ิตามหลักการ ๔ ประการ คือ
๑. ความซื)อตรง (Integrity) ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องปฏิบตั ิงานด้วยความซื# อสัตย์ ขยัน รับผิดชอบ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับการใช้ดุลพินิจที#เชื#อถือได้ของตนให้เกิดความเชื#อมัน# ต่อสาธารณชน
๒. ความเทีย) งธรรม (Objectivity) ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องแสดงความเที#ยงธรรมเยี#ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพระดับสู งสุ ด ในการ
รวบรวม การประเมินผล และการสื# อสารข้อมูลเกี#ยวกับกิจกรรมงานตรวจสอบภายใน โดยผูต้ รวจสอบภายในต้องประเมินผลด้วยความ
เที# ยงธรรมเป็ นกลางจากสถานการณ์ รอบด้านที# เกี# ยวข้อง ไม่มีขอ้ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในการใช้ดุลยพินิจต้องไม่อยู่ภายใต้
อิทธิพลเพื#อประโยชน์ทงของตนเองและผู
ั
อ้ ื#น
๓. การรั กษาความลับ (Confidentiality) ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเคารพคุณค่าและความเป็ นเจ้าของข้อมูลที# ได้รับ ต้องไม่
เปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกเสี ยจากว่าจะมีกฎหมายหรื อต้องกระทําตามภาระผูกพันทางวิชาชีพให้กระทําได้
๔. ความสามารถ (Competency) ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องใช้ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ ที#จาํ เป็ นในการปฏิ บตั ิ งาน
ตรวจสอบภายใน
หลักการปฏิบัติ เป็ นข้อพึงปฏิบตั ิตามหลักการ ๔ ประการดังนี
๑. ความซื)อตรง (Integrity) ผูต้ รวจสอบภายในจะต้อง : ปฏิบตั ิงานด้วยความซื#อสัตย์ (Honesty) ขยันขันแข็ง (Diligence) และ
รับผิดชอบต่อหน้าที# (Responsibility) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และเปิ ดเผยสิ# งที#ได้รับความคาดหวังตามกฎหมายและวิชาชีพ ไม่มีส่วนร่ วมรู ้
เห็นในกิจกรรมที#ผิดกฎหมาย หรื อมีส่วนร่ วมในการกระทําที#ทาํ ให้เสี ยชื#อเสี ยงต่อวิชาชีพตรวจสอบภายในหรื อต่อองค์การ เคารพและให้
ความร่ วมมือในการทําตามกฎระเบียบ และวัตถุประสงค์ดา้ นจรรยาบรรณขององค์การ
๒. ความเทีย) งธรรม (Objectivity) ผูต้ รวจสอบภายในจะต้อง :ไม่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อมีความสัมพันธ์ใดๆ ที#อาจหรื อถูก
สันนิษฐานได้วา่ จะทําให้เสื# อมเสี ยต่อการประเมินผลด้วยความเที#ยงธรรมเป็ นกลาง
และรวมถึงการไม่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อ
ความสัมพันธ์ที#อาจจะก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การ ไม่รับสิ# งที#อาจจะทําให้เกิดความเสื# อมเสี ย หรื อถูกสันนิษฐานได้
ว่าจะทําให้เกิดความเสี ยหายต่อการใช้ดุลพินิจทางวิชาชีพเปิ ดเผยความจริ งที#เป็ นสาระสําคัญที#ได้ล่วงรู ้มา ซึ#งหากไม่เปิ ดเผยความจริ ง
ดังกล่าวเป็ นการบิดเบือนการรายงานเกี#ยวกับกิจกรรมที#ตรวจสอบ
๓. การรักษาความลับ (Confidentiality) ผูต้ รวจสอบภายในจะต้อง : ระมัดระวังรอบคอบในการใช้ และการป้ องกันข้อมูลที#
ได้มาจากการปฏิบตั ิหน้าที# ไม่ใช้ขอ้ มูลเพื#อผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อในลักษณะที#ขดั ต่อกฎหมาย หรื อในทางมิชอบด้วยกฎหมาย หรื อ
ต่อกฎระเบียบและวัตถุประสงค์ดา้ นจรรยาบรรณขององค์การ
๔. ความสามารถ (Competency) ผูต้ รวจสอบภายในจะต้อง : รับงานที#ตนมีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ ที#จาํ เป็ นใน
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื#องเพื#อให้เกิด ความเชี#ยวชาญ ประสิ ทธิภาพ และคุณภาพในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
กรอบความประพฤติเกี#ยวกับความเที#ยงธรรมฯ นีให้ผตู ้ รวจสอบภายในถือปฏิบตั ิตงแต่
ั วันที# ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๕๗ เป็ นต้นไป
อนุมตั ิโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อาหารทีช่ วยให้ ร่างกายอบอุ่นในหน้ าหนาว
ช่วงนีอากาศหนาวเย็นร่ างกายจะไม่สบายได้ง่าย เนื#องจากความเย็นและความแห้ง ในหน้าหนาวทําให้เชือไวรัสต่างๆ มีสภาพ
คงตัวและแพร่ พนั ธุ์รวดเร็ ว สังเกตได้วา่ ไข้หวัดมักระบาดมากในช่วงนี อีกเหตุผลหนึ#งคือร่ างกายคนเราโดยเฉพาะเด็กเล็กและผูส้ ูงอายุมี
ภูมิคุม้ กันที#ไม่ดีเพียงพอ เมื#อสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น ร่ างกายจึงไม่สามารถปรับสภาพได้ทนั ทําให้ร่างกายอ่อนแอและรับเชือต่างๆ
เข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ซึ#งอาหารก็เป็ นตัวช่วยหนึ#งที#ทาํ ให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นและลดความหนาวเย็นลงได้
อาหารในกลุ่มธัญชาติ อาหารกลุ่มนีจะรวมถึงส่วนของเมล็ดทังหมด เต็มไป
ด้วยคุณค่าทางอาหาร วิตามิน และแร่ ธาตุต่างๆมากมาย ใยอาหารที#ช่วยในการย่อย เช่น
เมล็ดฟักทอง งาขาว งาดํา

อาหารในกลุ่มเปลือกแข็ง
อาหารกลุ่มนีจะมีไขมันสูง แต่เป็ นไขมันที#ดีต่อร่ างกายช่วยลดโอกาสการเป็ นโรคหัวใจ
ให้พลังงานสูง ซึ#งช่วยให้ร่างกายรู ้สึกอบอุ่นเพิ#มมากขึน และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที#
ช่วยชะลอความเสี# ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง เช่น อัลมอนด์ ถัว# ลิสง วอลนัด
อาหารในกลุ่มเนือT สัตว์ มีไขมันสูงช่วยทําให้ร่างกายเกิดความอบอุ่น แต่ใน
เนือสัตว์ส่วนมากจะมีไขมันประเภทอิ#มตัวซึ#งเป็ นไขมันที#ไม่ดีต่อร่ างกาย ทําให้เกิดโรค
ไขมันในเลือดตามมาได้ แต่มีไขมันสัตว์บางชนิดที#ดีต่อร่ างกาย เช่น ปลาทะเลและสัตว์
บางชนิดที#มีไขมันอิ#มตัวตํ#า ปลาทะเลนําลึก เช่น ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลากะพง เนือ
แกะ ไก่งวง เป็ นต้น
อาหารในกลุ่มเครื)องเทศและสมุนไพร
ขิง เป็ นพืชมีรสเผ็ดร้อน ช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายทําให้ระบบภูมิคุม้ กันดีขึน ลดการ
เกิดไข้หวัด ตามตําราแพทย์แผนตะวันออกใช้ขิงทังสดและแห้ง แก้หวัด อาการปวดศีรษะ
และแก้หนาว วิธีกินคือนําขิงแก่มาต้มแล้วดื#มนําขิงจะทําให้ร่างกายอบอุ่นขึน กระเทียม
ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น อบเชย กลิ#นของอบเชยเป็ นกลิ#นที#ทาํ ให้ร่างกายอบอุ่น กานพลู เป็ น
เครื# องเทศ เครื# องแกง ช่วยลดการอักเสบและฆ่าเชือต่างๆจะช่วยลดอาการไม่สบายลงได้
และพริกไทย เผ็ดร้อน ช่วยให้เจริ ญอาหารและขับเหงื#อทําให้ร่างกายอบอุ่น เป็ นต้น
พฤติกรรมการบริโภคทีไ) ม่ ควรทําในหน้ าหนาว การกินอาหารครังละมากๆ จะทําให้กระเพาะอาหารทํางานหนัก เลือดจะมา
เลียงที#กระเพาะอาหารมากกว่าอวัยวะส่วนอื#น ทําให้ยงิ# เกิดความหนาวเย็น การดื#มแอลกอฮอล์ หลายคนเชื#อว่าจะช่วยให้ร่างกายอุน่ ขึน
แต่ความจริ งแล้วฤทธิnของแอลกอฮอล์จะทําให้หลอดเลือดฝอยที#อยูใ่ ต้ผิวหนังขยายตัวทําให้เกิดความรู ้สึกร้อนขึน แต่ร่างกายจะยิง# ขับ
ความร้อนออกนอกร่ างกาย ทําให้อุณหภูมิในร่ างกายลดตํ#าลงจะยิง# หนาวมากขึนในตอนหลัง ถ้าดื#มเป็ นประจํายังเสี# ยงต่อโรคความดันสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเบาหวาน นอกจากนียังมีปัจจัยของเครื# องนุ่งห่ม รวมทังการออกกําลังกาย เป็ นต้น
ที#มา: www.ความรู ้รอบตัว.com

ถาม : วัตถุประสงค์ของจริ ยธรรมของวิชาชีพตรวจสอบภายในคืออะไร
ตอบ : ผูป้ ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในควรมีจรรยาบรรณ หรื อจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ (Code of Ethics) สถาบันผู ้
ตรวจสอบภายในสากล หรื อไอไอเอ ได้กาํ หนดจริ ยธรรมให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ดังนี
1) เพื#อเป็ นการยกฐานะและศักดิnศรี แห่งวิชาชีพตรวจสอบภายใน
2) เพื#อให้วชิ าชีพตรวจสอบภายในเป็ นที#ยกย่อง และยอมรับนับถือของบุคคลทัว# ไป รวมทังการปฏิบตั ิหน้าที#
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การตรวจสอบภายในเป็ นกิจกรรมการประเมินผลที#เป็ นการบริ การให้ความเชื#อมัน# และให้คาํ ปรึ กษา

โดยมี

วัตถุประสงค์เพื#อให้เป็ นงานบริ การที#มีประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารระดับสูงและองค์กร ดังนัน งานตรวจสอบภายในจึงถือ
เป็ นงานวิชาชีพ และจําเป็ นต้องมีหน่วยงานที#กาํ กับดูแลทางวิชาชีพ
สถาบันที#กาํ กับดูแลและกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

สถาบันผูต้ รวจสอบภายในสากล (IIA) เป็ น

ซึ#งได้กาํ หนดแม่บทของการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบ

ภายใน แบ่งเป็ น 4 ส่วน คือ
1. จรรยาบรรณ
2. มาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
3. คําแนะนําในการปฏิบตั ิงาน
4. การพัฒนาและช่วยเหลือในการปฏิบตั ิงาน
เพื#อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานที#น่าเชื#อถือ และเป็ นที#ยอมรับทังจากภายในและภายนอก
ที#มา:หนังสื อแนวทางการตรวจสอบภายใน
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย

หากท่ านมีข้อติชมหรือต้ องการแสดงความคิดเห็นหรือมีปัญหาเกีย) วกับงานตรวจสอบภายใน
สามารถติดต่อได้ ที) : 0-2942-6900 ต่ อ 7052 E-mail : audit@chandra.ac.th www.chandra.ac.th/AUDIT/INDEX.HTML
บรรณาธิการ : นายสุ รชาติ รัชตโภคิน
กองบรรณาธิการ : นางสาวเทียมตา พรหมสิทธิo นางสาวชยาภา อัตชู นางสาวรัชฎาภรณ์ สนเนตร์ และนางสาวรัตติกาล มูลศรี

