
ที่มา : รสสุคนธ ไตรรงค 2550. (ออนไลน). แหลงที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/382288 26 เมษายน 2559

ปที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559  

 สวัสดีคะ/ครับ ทานผูอานจุลสารตรวจสอบภายใน ฉบับน้ีทีมงานกองบรรณาธิการ

ไดรวบรวมความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกรในรูปแบบของ TQM สัญญาณที่บงชี้

การทุจริตเกี่ยวกับการเงินและบัญชีและเกร็ดความรูเกี่ยวกับการลดการใชพลังงานของ

คอมพิวเตอรสวนบุคคล

          สุดทายนี้ทางทีมงานหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนแกผูอาน

ไมมากก็นอย และพบกับสาระดีๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและเกร็ดความรูตางๆ 

ในฉบับตอไปคะ/ครับ

TQM (Total Quality Management)
 TQM หมายถึง การบริหารหรือวิธีการจัดการที่จะใหไดมาซึ่งงานหรือบริการที่มีคุณภาพ ดวยการรวมมือรวมใจกันของ

ทุกคนทุกระดับตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่ดีกวาและเปนการจัดระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 การดำเนินโครงการ TQM เปรียบเสมือนกับการสรางบานคุณภาพ บานที่แข็งแรงยอมตองมีเสาที่มาค้ำยันตัวบานไว 

ซึ่งคือกิจกรรมตางๆ ในโครงการนั่นเอง TQM ก็เปรียบเสมือนกับเสาของบาน ยิ่งมีเสาที่แข็งแรงมาค้ำยันตัวบานไวมากเทาไร 

บานก็ยิ่งแข็งแรงมากข้ึนเทานั้น

วัตถุประสงคทั่วไปของ TQM  
 1. เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและผูรับบริการ

 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องในกิจกรรมทุกดาน

 3. เพื่อความอยูรอดขององคกรและสามารถเจริญเติบโตอยางไมหยุดยั้ง ภายใตภาวการณแขงขันที่รุนแรง

 4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน

 5. เพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุน

 6. เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

แนวทางการสงเสริม TQM  ภายในองคกร
 1. ผูบริหารระดับสูงตองมีศรัทธาและมีความเช่ือมั่นวา TQM  จะสามารถชวยปรับปรุงพัฒนาองคกรไดอยางย่ังยืน

 2. นำ TQM มาเปนนโยบายในการบริหารธุรกิจและประกาศใหพนักงานทุกคนไดรับรู

 3. จัดตั้งหนวยงานสงเสริม TQM เพื่อเปนหนวยงานหลักในการผลักดันการดำเนินงานตาง ๆ ในกิจกรรม TQM   

ใหเกิดข้ึนไดอยางเปนรูปธรรม

 4. จัดตั้งคณะกรรมการ TQM Steering Committee โดยมีกรรมการผูจัดการเปนประธานเพ่ือกำหนดนโยบายผลักดัน

การดำเนินการ ติดตามผลและแกปญหาหลักๆในการทำกิจกรรม TQM

     5. หาที่ปรึกษา (Consultant) ทางดาน TQM ในกรณีที่มีความจำเปน

     6. กำหนดแผนการดำเนินงาน (Road Map) ของการทำ TQM และแผนงานหลัก

     7. ดำเนินการฝกอบรมตามแผนงานท่ีกำหนด

     8. ดำเนินการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมตางๆของ TQM

     9. ผูบริหารระดับกลางตรวจสอบการปฏิบัติและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

     10. ผูบริหารระดับสูงตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) ผลการดำเนินงาน TQM เปนระยะๆ

     11. ประเมินผลงานประจำป



ที่มา : สำนักงาน ป.ป.ช. “สัญญาณที่บงชี้การทุจริตเกี่ยวกับการเงินและบัญชี”. ชุดความรูการเฝาระวังการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ , ชุดที่ 1 

(26 เมษายน 2559). หนา 32 – 33.

สัญญาณท่ีบงชี้การทุจริตเกี่ยวกับการเงินและบัญชี มีดังน้ี 
 1. ตรวจสอบวาการเบิกจายเงินมีความซ้ำซอนหรือไม เชน สงเอกสารตัวจริงมาทำการเบิกเงินและมีการสงสำเนามาเปน

หลักฐานการเบิกเงินอีกคร้ังโดยการถายเอกสารเหมือนฉบับจริง

 2. ตรวจสอบการแกไขตัวเลข ราคา และปริมาณในเอกสารใบสำคัญคูจายหรือแกไขใบเสร็จรับเงินวามีการแกไขหรือไม

  3. ตรวจสอบการทำสัญญาสั่งซื้อหรือวาจางอยางหนึ่งแตไดรับของอีกอยางหนึ่ง หรือคุณภาพไมเทาเทียมกันกับที่สั่งซื้อ

หรือไม 

 4. ตรวจสอบวาเจาหนาที่มีการปลอมแปลงเอกสารใบแจงหนี้มาเบิกเงินซ้ำ/ปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินหรือไม 

 5. ตรวจสอบวามีการสั่งซื้อของอยางหนึ่งแตเปลี่ยนสิ่งของมาเปนของที่ตนเองอยากไดแทนแตรายการสั่งซื้อยังคงเดิม

หรือไม 

  6. ตรวจสอบวาการซ้ือสินคาหรือส่ิงของนั้นมีความจำเปนหรือไม 

หรือสั่งซื้อของราคาแพงเกินความเปนจริง

  7. ตรวจสอบวามีการสงใบแจงหนี้เรียกเก็บเงินท้ังที่ยังไมไดสงสินคา

หรือหนวยงานจายเงินใหทั้งที่ยังไมไดรับสินคาหรือไม 

 8. ตรวจสอบวามีการเบิกจายงบประมาณเท็จหรือมีการเก็บรายไดแลว

ไมสงคืนคลังหรือวามีการแกไขหลักฐานการเงินหรือไม

ตัวอยางการทุจริตการเงินการบัญชี
 ตัวอยางที่ 1 หนวยงาน ก.จางลูกจางชั่วคราวรายวันจำนวน 35 คนและมีการเบิกจายคาจางตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 

ถึงเดือนมิถุนายน 2557 แตปรากฏวาตามลายมือช่ือในบัญชีการลงนามมาทำงานของลูกจางช่ัวคราว ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีการเบิกจายคาจางเกินกวาจำนวนวันที่ลูกจางยืนยันวามาปฏิบัติงานจริงไปจำนวน 1,175 วัน 

เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย 

 ตัวอยางที่ 2 นาย ก.เจาหนาที่การเงินและบัญชีรับเงินจากผูประกอบกิจการและไมนำเงินสงใหหนวยงาน รวมทั้งไมออก

ใบเสร็จรับเงินใหผูประกอบกิจการที่ไดชำระเงินดังกลาวไวเปนหลักฐาน ประกอบกับนาย ส.ไดรายงานการจัดเก็บหนี้จาก

ผูประกอบกิจการไมตรงตามความเปนจริงทำใหทางราชการไดรับความเสียหาย 

 ตัวอยางที่ 3 หนวยงาน ข.จัดโครงการอบรมสัมมนาแกเจาหนาที่ภายในหนวยงาน มีการจัดทำเอกสารหลักฐาน

การจายเงินเปนคาตอบแทนวิทยากรใหนาย ก.เปนเงินจำนวน 2,400 บาท แตไดจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกจายจากเงิน

งบประมาณอีกหน่ึงฉบับเบิกจายเงินเปนคาตอบแทนวิทยากร เปนเงินจำนวน 4,000 บาทเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย

 ตัวอยางที่ 4 นางสาว ก.เจาหนาที่การเงินและบัญชีกระทำการแกไขจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินของเกษตรกรที่มาชำระ

คาเชาท่ีดิน คาเชาซ้ือท่ีดิน และเงินกองทุนใหมีจำนวนเงินนอยไปจากท่ีเกษตรกรนำมาชำระใหแกหนวยงานเปนเหตุใหทางราชการ

ไดรับความเสียหาย



ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 2556. (ออนไลน). แหลงที่มา : 

http://www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/building/build_reduce.html 26 เมษายน 2559

หลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยี
 คอมพิวเตอรสวนบุคคลเปนสวนของการใชพลังงานไฟฟาที่เติบโตเร็วมากที่สุดอยางหนึ่งโดยในปจจุบันประมาณการวา

คอมพิวเตอรสวนบุคคลใชพลังงานมากถึง 5% ของการใชไฟฟาในอาคารธุรกิจและอาคารสำนักงานบางอาคาร คอมพิวเตอร

สวนบุคคลที่มีประสิทธิภาพทางพลังงาน จะออกแบบมาเพื่อลดการสูญเสียพลังงานและยืดอายุการใชงานของเครื่อง โดยเครื่อง

จะมีระบบการปดการทำงานบางสวนเม่ือไมมีการใชงาน

 คณะกรรมการส่ิงแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา (US.EPA) ไดกำหนดมาตรฐานในเร่ืองการใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ

สำหรับอุปกรณหลากหลายประเภทรวมทั้งอุปกรณคอมพิวเตอรขึ้น โดยมาตรฐานนี้เปนที่ยอมรับและถูกใชงานอยางแพรหลาย

ในวงการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรทั่วโลกโดยผลิตภัณฑที่เปนไปตามมาตรฐานนี้จะไดรับการอนุญาตใหใชเครื่องหมายแสดง

ประสิทธิภาพทางพลังงาน Energy Star ไดและเปนโชคดีของผูบริโภคท่ีผลิตภัณฑเหลาน้ีไมไดมีราคาแพงไปกวาผลิตภัณฑโดยท่ัวไป

เทคนิคการประหยัดพลังงานในการใชคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพ
 คอมพิวเตอร

 1. เลือกใชงานคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับความตองการ

 2. ปดเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อไมมีการใชงาน การเปดเคร่ืองคอมพิวเตอรทิ้งไวนอกจาก

จะเปลืองไฟแลวยังเปนภาระทำใหเครื่องปรับอากาศตองทำงานหนักขึ้นอีกดวย

 3. ควรปดจอมอนิเตอรเมื่อตองการใหเครื่องคอมพิวเตอรดำเนินกระบวนการไปโดยท่ี

เราไมจำเปนตองเฝาดู

 4. พึงระลึกไวเสมอวาสกรีนเซฟเวอรไมใชซอฟแวรที่ชวยประหยัดพลังงาน

 5. ใชประโยชนจากคุณสมบัติระบบการจัดการพลังงานของเคร่ืองคอมพิวเตอรจะทำใหใชพลังงานไดประสิทธิภาพมากข้ึน

 เครื่องพิมพ
 1. ควรใชเครื่องพิมพอิงคเจ็ทเพราะใชพลังงานไฟฟานอย ราคาไมแพงและไมสงผลเสียตอส่ิงแวดลอม

 2. งานทดสอบการพิมพ ควรใชเครื่องพิมพแบบดอทเมทริกซ

 3. หากตองการซื้อเครื่องพิมพแบบเลเซอร ควรมองหาสัญลักษณ Energy Star ซึ่งสามารถลดการใชพลังงานชวงพัก

การทำงานไดอยางนอย 50%

 4. ควรใชเครื่องพิมพที่สามารถพิมพไดทั้งสองหนาเพ่ือประหยัดกระดาษและพลังงานที่ใชผลิตกระดาษ

 5. ปดเครื่องพิมพเมื่อไมมีการใชงาน การเปดเครื่องพิมพทิ้งไวนอกจากจะเปลืองไฟแลวยังเปนภาระใหเคร่ืองปรับอากาศ

ตองทำงานหนัก เชนเดียวกับการเปดเครื่องคอมพิวเตอรทิ้งไวอีกดวย

ประโยชนของการประหยัดพลังงานในการใชคอมพิวเตอร
 1. การใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะลดการใชพลังงาน สงผลใหลดคาใชจายในสวนของ

คาใชไฟฟาลงได

 2. ในการประหยัดการใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล แมจะเปนการลดการใชพลังงานเพียงเล็กนอย แตหากทุกคน

รวมใจกันปฏิบัติตามเทคนิคที่แนะนำจะสงผลตอภาพรวม ทำใหเกิดการประหยัดพลังงานในแตละองคกรไดอยางมาก

เรื่อง การลดการใชพลังงานของคอมพิวเตอรสวนบุคคล



ถาม :  TQM ยอมาจากอะไร?

ตอบ :  T  =  TOTAL (ทั้งหมดทุกคน/เบ็ดเสร็จ)

  ทุกคนที่เกี่ยวของในองคกร (อาจรวมถึงลูกคาและผูสงมอบดวย)

  Q  =  QUALITY (คุณภาพ)

  การทำไดตรงความตองการของลูกคาอยางแทจริง

  M  =  MANAGEMENT (ฝายบริหาร)

  ผูบริหารระดับสูงยึดมั่นผูกพันอยางแทจริง

ถาม : สัญลักษณ Energy Star คืออะไร 

ตอบ : มาตรฐานในเรื่องการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณหลากหลายประเภท รวมทั้งอุปกรณคอมพิวเตอร

          ซึ่งเปนที่ยอมรับและถูกใชงานอยางแพรหลายในวงการอุตสาหกรรม

ถาม :  งานทดสอบการพิมพ ควรใชเครื่องพิมพแบบใด

ตอบ :  แบบดอทเมทริกซ 

  หากทานมีขอติชมหรือตองการแสดงความคิดเห็นหรือมีปญหาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน

ติดตอไดที่ : 0-2942-6900-99 ตอ 7052 

E-mail : cruaudit@gmail.com

Website : http://teacher.chandra.ac.th/audit/

บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบำเพ็ญ

กองบรรณาธิการ : นายปฐวี ฉลวย  นางสาวเทียมตา พรหมสิทธิ์  นางสาวชยาภา อัตชู  นางสาวรัชฎาภรณ สนเนตร  

และ นางสาวรัตติกาล  มูลศรี 
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