ปที่ 5 ฉบับที่ 17 ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559
สวัสดีคะ/ครับ ทานผูอานจุลสารตรวจสอบภายใน ฉบับนี้ทีมงานกองบรรณาธิการไดรวบรวมความรูเกี่ยวกับ
National e-Payment และ เกร็ดความรูเกี่ยวกับวิธีการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
สุ ด ท า ยนี ้ ท างที ม งานหวั ง เป น อย า งยิ ่ ง ว า ข อ มู ล เหล า นี ้ จ ะเป น ประโยชน แ ก ผ ู  อ  า นไม ม ากก็ น  อ ย และพบกั บ
สาระดีๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและเกร็ดความรูตางๆ ในฉบับตอไปคะ/ครับ

พระเสด็จดับขันธ
แผนดินแผนฟามืด ดับตะวัน
ปางพระเสด็จดับขันธ นิราศแลว
สามโลกวิโยค กัน- แสงโศก
โอ พระทูนกระหมอมแกว ยะเยียบน้ำตาหนาว
หนาวเหน็บตระหนกพระธรณี
ปฐพีสะทกหาว
โอวาประชาอุระระราว
พระเสด็จ ณ แดนใด
น้ำตาดอกไมรวง
พิลาปร่ำระงมไพร
ปานใจ จะขาดใจ
จะขาดแลว อยูรอนรอน
โอวา พระทูนกระหมอมแกว
นิราศแลวจากแทนบรรจถรณ
รมฟาประชาชาติ ราษฎร
มหิธรธำรง พระทศธรรม
พลังแหงแผนดิน เสด็จแลว
พญาโศกโศกแวววิเวกย่ำ
ฟาจะมืด ดินจะหมน กนระกำ
ยะเยียบย้ำ ร่ำราว หนาวน้ำตา
(ประพันธโดย นายเนาวรัตน พงษไพบูลย ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป ประจำปพุทธศักราช 2536)

ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
ขาพระพุทธเจาสำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

National e-Payment
National e-Payment เปนระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสที่รัฐบาลกำลังพยายามผลักดัน เพื่อใหมีระบบรองรับ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่ไดมาตรฐาน สอดคลองกับการใชงานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ
ที่ขยายวงกวางขึ้น และมีการนำเทคโนโลยีเขามาใชเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงไดริเริ่ม
ผลักดันแนวคิด National e-Payment ขึ้นตั้งแตในชวงป 2558 ที่ผานมา
โครงการ National e-Payment เริ่มเปนรูปเปนรางขึ้นอยางชัดเจนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ และมอบหมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของเรงดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯ นี้ ซึ่งกำหนดใหมีการดำเนินการที่สำคัญ ไดแก
1. บริการพรอมเพย (PromptPay)
• พรอมเพยเปนทางเลือกใหมในการโอนเงินและรับเงินของประชาชน ทำใหมีความสะดวกมากขึ้นไมตองขอเลขที่บัญชี
ของผูรับโอน คาธรรมเนียมถูกกวาบริการโอนเงินขามธนาคารแบบเดิม
• มีเปาหมายรองรับการโอนเงินผานเอกสารประจำตัว (Identity Document) 5 ประเภท ไดแก เลขประจำตัว
บัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพทมือถือ เลขที่บัญชีธนาคาร กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (หรือ e-Wallet ID คือการโอนเงิน
ไปยังบุคคลอื่นผานเบอรมือถือ ผูรับไมตองมีเลขที่บัญชีธนาคาร เลือกรับเงินสดไดจากหลากหลายชองทาง) และ อีเมลล
(e-Mail Address)
• ลดขอจำกัดของระบบปจจุบันและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหแกภาคสวนตาง ๆ
2. บัตรอิเล็กทรอนิกส (Smart Card)
บัตรอิเล็กทรอนิกส (Smart Card) หรือบางทีก็เรียกวา "Chip card" เพราะเปนบัตรที่มีชิพ IC (Integrated Circuit)
ติดฝงอยูในตัวบัตรพลาสติกตามมาตรฐาน ISO เพื่อใชในการเก็บขอมูลและประมวลผลภายในตัวเอง มีระดับความปลอดภัยสูง
ในการอานเขียนหรืออัพเดตขอมูล เชน บัตร ATM อิเล็กทรอนิกส บัตรเครดิต บัตรเดบิต เปนตน
• ขยายการใชบัตรอิเล็กทรอนิกสและขยายอุปกรณรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
• ชวยใหประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ สามารถเขาถึงและใชบริการชำระเงินผานบัตรอิเล็กทรอนิกสไดอยางแพรหลาย
เนื่องจากเปนสื่อการชำระเงินที่สะดวก พกพางาย และประชาชนคุนเคยมากกวาสื่ออื่น ๆ
• ชวยลดการใชเงินสดในชีวิตประจำวันของประชาชน ลดภาระในการดูแลและตรวจนับเงินของผูรับเงิน ลดตนทุน
ในการบริหารจัดการและขนสงเงินสดของภาคธนาคาร
3. ภาษีอิเล็กทรอนิกส (VAT, WHT, e-Tax Invoice)
• Value Added Tax (VAT) คือ ภาษีมูลคาเพิ่ม
• Withholding Tax (WHT) คือ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
• e-Tax Invoice คือ ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส
• บูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและนำสงเอกสารพาณิชย
• อำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการชำระภาษี และคืนเงินภาษีผานบริการ PromptPay
• ลดตนทุน ระยะเวลา และขั้นตอนในการจัดทำเอกสารและการชำระภาษี
• ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไดสะดวกรวดเร็วผานระบบอิเล็กทรอนิกส
• จัดทำและจัดสงใบกำกับภาษีและใบรับทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อรองรับการคาแบบไรพรมแดน
4. สวัสดิการ/เงินชวยเหลือการรับจายเงินภาครัฐ (e-Payment ภาครัฐ)
• จายสวัสดิการภาครัฐแกประชาชนผานเลขบัตรประชาชนที่ไดลงทะเบียนไว
• พัฒนาการรับจายเงินภาครัฐดวย e-Payment
• บูรณาการฐานขอมูลกลางในการใหความชวยเหลือประชาชน รวมถึงผูมีรายไดนอย
5. ประชาสัมพันธ ใหความรูและมาตรการจูงใจ
• ประชาสัมพันธใหความรูประชาชน เพื่อสงเสริมการใช e-Payment
• ภาครัฐออกมาตรการจูงใจ เพื่อกระตุนการใช e-Payment แทนเงินสดและเช็ค
ที่มา: กรมบัญชีกลาง 2559. (ออนไลน). แหลงที่มา: http://www.epayment.go.th/home/app/
24 ตุลาคม 2559

เรื่อง วิธีประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
1. ควรมีการวางแผนเดินทางที่ดี หลีกเลี่ยงเสนทางที่มีการจราจรติดขัด ศึกษาเสนทางอยางถี่ถวนเทานี้ก็ลดการสูญเสียน้ำมัน
โดยเปลาประโยชนไปไดเปนอยางมาก
2. ตรวจเช็คความดันลมยางอยางสม่ำเสมอ รถที่ลมยางออนเกินไปจะทำใหรถกินน้ำมันมากขึ้นและยางมีอายุการใชงานสั้น
ในขณะเดียวกันหากลมยางแข็งเกินไป รถอาจเกาะถนนไมดีและยางก็มีอายุการใชงานสั้นเชนกัน
3. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศอยางสม่ำเสมอ เชน ปริมาณน้ำยาทำความเย็น ความสกปรกของคอยลรอนคอยลเย็น และไสกรอง
เปนตน เพื่อใหระบบทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพพรอมทั้งปรับอุณหภูมิใหพอเหมาะ เพราะถาปรับอุณหภูมิต่ำเกินไป
คอมเพรสเซอรก็จะทำงานหนักมากขึ้นเปนภาระใหเครื่องยนตมากขึ้นสงผลใหอัตราการใชน้ำมันเชื้อเพลิงก็มากขึ้นไปดวย
4. วิธีขับรถใหประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
4.1 ไมเรงเครื่องขณะรถจอดอยูนิ่งๆ เพราะเปนการใชน้ำมันโดยเปลาประโยชน
4.2 ออกรถอยางชาๆและเปลี่ยนเกียรที่สูงขึ้นเมื่อถึงรอบที่กำหนด ไมควรลากเกียร
4.3 พยายามขับรถดวยความเร็วสม่ำเสมอ ไมเหยียบคันเรงและเบรคโดยไมจำเปน
4.4 เมื่อขับรถที่ความเร็วสูงขึ้น แรงตานอากาศมีผลเปนทวีคูณ ดังนั้นการขับรถเมื่อความเร็วสูงมากๆ รถก็จะกินน้ำมัน
มากขึ้นไปดวย ตามปกติแลวความเร็วที่ประหยัดน้ำมันมักจะอยูในชวง 80-100 กม./ชม. (รถยนตแตละคันมีความเร็วที่ประหยัด
ที่สุดไมเทากัน)
4.5 เมื่อไมไดเปลี่ยนเกียรควรเอาเทาออกจากคันเหยียบคลัทช เพราะนอกจากจะทำใหกินน้ำมันเพิ่มขึ้นแลวยังทำให
คลัทชมีอายุการใชงานสั้นดวย
5. ดูแลรักษาเครื่องยนตอยางสม่ำเสมอดวยการตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหลตามที่ผูผลิตกำหนด ความบกพรองของเครื่องยนต
นอกจากจะเปนผลใหเครื่องยนตมีอายุการใชงานสั้นลงแลวก็อาจจะเปนผลใหเครื่องยนตกินน้ำมันมากขึ้นดวย เชน
5.1 ไสกรองอากาศตัน เพราะทำใหการเผาไหมของเครื่องยนต ไมมีประสิทธิภาพ
5.2 น้ำมันหลอลื่นเกา ขาดคุณสมบัติการหลอลื่น
5.3 ระบบระบายความรอนบกพรอง ทำใหเครื่องยนตไมไดทำงานที่อุณหภูมิที่ผูผลิตออกแบบไว
5.4 หัวเทียนเสื่อมสภาพ ทำใหเชื้อเพลิงถูกเผาไหมไมสมบูรณ
5.5 รอบเครื่องยนตเดินชากวาที่ผูผลิตกำหนดไว ทำใหเครื่องยนตทำงานมากขึ้นโดยไมจำเปน
5.6 ปรับตั้งการจุดระเบิดไมถูกตอง ซึ่งจะทำใหการเผาไหมของเชื้อเพลิงไมมีประสิทธิภาพ
6. บรรทุกสัมภาระเทาที่จำเปน เพราะน้ำหนักรถมีผลตอการกินน้ำมันเชื้อเพลิงดวย

ที่มา: Thai travel center 2556. (ออนไลน). แหลงที่มา: http://www.thaitravelcenter.com/rentacar/th/fuel.asp#.WBBZ9S196Ul
24 ตุลาคม 2559

ถาม :
ตอบ :
ถาม :
ตอบ :
ถาม :
ตอบ :

e-Wallet ID คืออะไร?
การโอนเงินไปยังบุคคลอืน่ ผานเบอรมอื ถือ ผูร บั ไมตอ งมีเลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคาร เลือกรับเงินสดไดจากหลากหลายชองทาง
e-Tax Invoice คืออะไร?
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส
เพื่อเปนการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงควรทำความเร็วในการขับรถอยูในชวงใด?
80-100 กม./ชม.

หากทานมีขอติชมหรือตองการแสดงความคิดเห็นหรือมีปญหาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
ติดตอไดที่ : 0-2942-6800 ตอ 7052
E-mail : cruaudit@gmail.com
Website : http://teacher.chandra.ac.th/audit/
บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบำเพ็ญ
กองบรรณาธิการ : นายปฐวี ฉลวย นางสาวอรินทรา หอประสาทสุข นางสาวชยาภา อัตชู นางสาวรัชฎาภรณ สนเนตร
และ นางสาวรัตติกาล มูลศรี

