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สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ

 กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง

  การตรวจสอบภายในภาคราชการ
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ขอบเขตการบรรยาย

การตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง
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วัตถุประสงคของการบรรยาย

ใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจหลักการ  กระบวนการ  และ

คุณคาหรือประโยชนของการตรวจสอบภายในขั้นพื้นฐานได

รวมทั้งสามารถบริหารความเสี่ยงในงานที่รับผิดชอบ
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การตรวจสอบภายใน

(Internal Auditing)
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1.  ความสําคัญของการตรวจสอบภายใน

2.  ผูตรวจสอบภายในทํางานอะไร  และอยางไร

3.  ปจจัยที่ทําใหการตรวจสอบภายในบรรลุเปาหมาย

4.  สรุป  การตรวจสอบภายในใหอะไรกับทานบาง

ตรวจสอบภายใน  ใหอะไรมากกวาที่ทานคิด
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1.  ความสําคัญของการตรวจสอบภายใน 

ผูบริหาร

ผูตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบมอบหมายงาน

  -  กลยุทธ / นโยบาย / แผนงาน / โครงการ / เปาหมาย / ผลผลิต

  -  กฎ  ระเบียบ  กติกา  หลักเกณฑ  ในการปฏิบัติงานทุก ๆ ดาน

หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน

รายงาน รายงานรายงาน รายงาน

รายงาน
ขอเสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจสอบ
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1.  ความสําคัญของการตรวจสอบภายใน (ตอ)

  ภารกิจของผูบริหารครอบคลุมงานและหนวยงานเปนจํานวนมาก

  ผูบริหารตองกํากับดูแลและควบคุมงานทุกดานและทุกหนวยงาน

      ใหบรรลุเปาหมาย  ซึ่งไมสามารถพิจารณาลงลกึในรายละเอียด

      ไดอยางทั่วถึง  และใกลชิด

  ผูบริหารจึงบริหารงานโดยใชขอมูลและรายงานที่ผูใตบงัคับบญัชา

      และหนวยงานตาง ๆ เสนอขึ้นมา

  ผูบริหารจะมั่นใจไดหรือไมวาขอมูลและรายงานดังกลาวเชือ่ถือได 

      และผูใตบังคับบญัชา/หนวยงานในกํากับดูแลปฏิบัติตามกฎเกณฑ

      นโยบายและแผนงานที่วางไวอยางจริงจัง และสม่ําเสมอ
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1.  ความสําคัญของการตรวจสอบภายใน (ตอ)

•  ผูบริหารตองมี “ผูชวย” ที่มีความสามารถในการตรวจสอบและ

    สอบทานการปฏิบัติงานวากําลังดําเนนิไปตามนโยบายและแผนงาน

    ที่วางไวหรือไม  สามารถตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

    ในดานตาง ๆ ไดรับการปฏิบัติตามหรือไม  และใหคําปรึกษาและ

    ขอเสนอแนะในการปองกันความเสี่ยงที่อาจทําใหการปฏิบตัิงาน

    ไมเปนไปตามเปาหมาย   รวมทั้งสามารถตรวจสอบงานอื่น ๆ

    ที่ผูบริหารใหความสนใจเปนพเิศษ

ผูชวย ผูตรวจสอบภายใน
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2.  ผูตรวจสอบภายในทาํงานอะไร  และอยางไร

ผูตรวจสอบภายในทํางานจํากัดอยูเฉพาะการตรวจสอบ

เกี่ยวกับการเงินและบญัชี

ความผิดของคุณ  คือผลงานของเรา

อดีต

การตรวจสอบภายในมคีวามหมายและขอบเขต

ที่กวางขวางกวาการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและบญัชี

คุณสัมฤทธิ์งาน  คือความสําเร็จของเรา

ปจจุบัน
และอนาคต
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2.  ผูตรวจสอบภายในทาํงานอะไร  และอยางไร (ตอ)

การตรวจสอบภายใน   หมายถงึ กิจกรรมการใหความเชือ่มั่น ( Assurance ) 

และการใหคําปรึกษา ( Consulting ) อยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ  

ซึ่งจัดใหมีขึ้น   เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏบิตังิานขององคกร

ใหดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะชวยใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว

ดวยการประเมิน  และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ



ที่มา

-  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505

-   ระเบียบ การรับจาย การเก็บรักษา และการนําสงเงินของสวนราชการ พ.ศ.  2516 

-   มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2519 มีตําแหนง และอัตรากําลัง ( อยางเปนทางการ ) 

ที่ไป

-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ

-  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ

การตรวจสอบภายในภาคราชการ
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โครงสรางและสายการบังคับบัญชาของผูตรวจสอบภายใน  

รัฐมนตรีวาการกระทรวง/ 

รัฐมนตรีชวยฯ

ปลัดกระทรวง

อธิบดี

ผูวาราชการจังหวัด

สํานัก/กอง สํานัก/กอง

ราชการ

สวนกลาง

ที่ตั้ง

ในภูมิภาค

ราชการ

บริหาร

สวนภูมิภาค

ราชการ

บริหาร

สวนทองถิ่นผูตรวจสอบภายใน

กรม

ผูตรวจสอบภายใน

จังหวัดผูตรวจสอบภายใน

กระทรวง

อธิบดี

สํานัก/กอง สํานัก/กอง

ผูตรวจสอบภายใน

กรม

ราชการสวนกลาง

ที่ตั้งในตางประเทศ

ระเบียบการตรวจสอบภายในของสวนราชการ
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ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินงาน

การปฏิบัติถูกตองตามขอกําหนด

ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูล

การดูแลรักษาทรัพยสิน

ความคุมคาของการใชทรัพยสิน

ProcessInput Output     Outcome       Impact

ขอบเขตงานของผูตรวจสอบภายใน

ระเบียบการตรวจสอบภายในของสวนราชการ (ตอ)
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อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือ

 จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน งาน โครงการ

      และเอกสารทีเ่กี่ยวของ

 จัดเตรียมรายงานทางการเงิน และเอกสาร

      ประกอบรายการบัญชี

 ชี้แจงตอบขอซักถาม
 ปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะ

หนาที่

ความรับผิดชอบ

หนวยรับตรวจ

ระเบียบการตรวจสอบภายในของสวนราชการ (ตอ)
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มาตรฐานดานคุณสมบัติ

วัตถุประสงค

  อํานาจหนาที่  

ความรับผิดชอบ

ความเปนอิสระ

และ

ความเที่ยงธรรม

ความเชี่ยวชาญและ

ความระมัดระวัง

รอบคอบ

การประกัน

และการปรับปรุง

คุณภาพงาน

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การบริหารงาน

ตรวจสอบภายใน

ลักษณะของงาน

ตรวจสอบภายใน

การวางแผน

การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

การรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน

การยอมรับสภาพ

ความเสี่ยงของ

ฝายบริหาร

การติดตามผล

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ (ตอ)
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วัตถุประสงค แนวปฏิบัติ หลักปฏิบัติ

-  ใหไดรับการยกยอง

    และยอมรับ

-  ให ผสน. ปฏิบัติ

    หนาทีอ่ยางมี

    ประสิทธิภาพ

-  หลักการพื้นฐาน

    โดยใชสามญัสํานกึ      

    และวจิารณญาณ

-  ประพฤตตินตาม

    จริยธรรมของ ผสน.

-  ยึดถือและดํารงไว

    ซึ่งหลักปฏบิัติ

-  ความซือ่สัตย ( Integrity )

-  ความเที่ยงธรรม ( Objectivity )

-  การปกปดความลับ ( Confidentiality )

-  ความสามารถในหนาที่ ( Competency 

จริยธรรมการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการ
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ขอบเขตงานตรวจสอบภายใน

ขอบเขตการทํางานของผูตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกภารกิจ

       และทุกหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของผูบริหาร

การตรวจสอบภายใน  จําแนกเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี้

1. การตรวจสอบการเงินและบัญชี ( FINANCIAL  AUDITING )

2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด ( COMPLIANCE  AUDITING )

3. การตรวจสอบการบริหาร ( MANAGEMENT AUDITING )

4. การตรวจสอบการดําเนินงาน ( PERFORMANCE  AUDITING )

5. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ( INFORMATION  TECHNOLOGY  AUDITING )

6. การตรวจสอบพิเศษ ( SPECIAL AUDITING )



1. การตรวจสอบการเงินและบัญชี ( FINANCIAL  AUDITING )

ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน  การดูแลปองกันทรัพยสิน  

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในในการบันทึกบัญชี รายงาน ทะเบียน เอกสาร

2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด ( COMPLIANCE  AUDITING )

ความถูกตองในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของทั้งภายใน-นอกองคกร

3. การตรวจสอบการบริหาร ( MANAGEMENT AUDITING )

ความถูกตองเหมาะสม ประสิทธิภาพของระบบการบริหาร  เชน  การวางแผน

การบริหารงบประมาณ  การกํากับดูแล  การติดตามประเมินผล การตัดสินใจ

ประเภทการตรวจสอบภายใน



4. การตรวจสอบการดําเนินงาน ( PERFORMANCE  AUDITING )

ความมีประสิทธิภาพ/ประหยัด  ความมีประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนงาน

งาน/โครงการตางๆ ( วัตถุดิบ กระบวนการ  ผลผลิต  ผลลัพธ/ประโยชน/ผลกระทบ )

5. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( INFORMATION  TECHNOLOGY  AUDITING )

ความถูกตองนาเชื่อถือและความปลอดภัยของขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และหรือการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานตางๆ เชน งานบัญชี  งานงบประมาณ

6. การตรวจสอบพิเศษ ( SPECIAL AUDITING )

งานที่ไดรับมอบหมายจากฝายบริหาร  การตรวจสอบทุจริต  การกระทําผิดกฎหมาย

ประเภทการตรวจสอบภายใน (ตอ)
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ( Internal  Audit  Process )

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

การวางแผน การสํารวจขอมูลเบื้องตน

การประเมินความเสี่ยง

การวางแผนการตรวจสอบ

การวางแผนการปฏิบัติงาน

กอนเริ่มการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

การติดตามผล

การปฏิบัติงาน

การจัดทํารายงาน

และการติดตามผล

กระดาษ

ทําการ
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3.  ปจจัยที่ทําใหงานตรวจสอบภายในบรรลุเปาหมาย

     (จะทําอยางไร เพื่อใหผูตรวจสอบภายในทํางานไดอยางราบรืน่)

ตัวผูตรวจสอบภายใน

สถานภาพของ

ผู(หนวย)ตรวจสอบ

ภายใน

บุคลากร/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
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ความเปนอิสระ  และความเที่ยงธรรม

ความเชี่ยวชาญ  และความระมัดระวังรอบคอบ

การประกันคุณภาพ  และการปรับปรงุอยางตอเนื่อง

1.  คุณสมบัติ

3.  ปจจัยที่ทําใหงานตรวจสอบภายในบรรลุเปาหมาย (ตอ)

ตัวผูตรวจสอบภายใน

การบริหารงานตรวจสอบภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน
2.  การปฏิบัติงาน

ความมีจุดยืนที่มั่นคง  ความเที่ยงธรรม

การปกปดความลับ  ความสามารถในหนาที่
3.  จริยธรรม

ความมีมนุษยสัมพันธ

การทํางานเปนทีม
4.  อื่นๆ
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1.  ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่เสนอแนะเปนที่ปรึกษา (Staff Function)

2.  ขึ้นตรงกับผูบริหารสูงสุด  คือ  รับคําสั่งและรายงานตอผูบริหารโดยไมตองผานผูหนึ่งผูใด

          1 และ 2  จะทําใหเกิดประโยชนกับผูตรวจสอบภายใน  ดังนี้

             -  สิทธิที่จะเขาถึง

             -  เสรีภาพในการตรวจสอบ (อิสระ)

             -  การไมมีสวนไดสวนเสีย

3.  ปจจัยที่ทําใหงานตรวจสอบภายในบรรลุเปาหมาย (ตอ)

สถานภาพของผูตรวจสอบภายใน
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1.  ความเขาใจและมีทัศนคติที่ดี  

2.  สรางบรรยากาศที่ดี  ใหโอกาสเขารวมประชุม  ใหความรวมมือ

3.  ใหการสนับสนุน

- ปรับปรุงระบบการติดตอสื่อสารภายในใหเขาถึงผูตรวจสอบภายใน  

- กําหนดกรอบอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารงาน

- ระดับตําแหนงใหเหมาะสม  ไมต่ํากวาหัวหนาหนวยงานที่เปนหนวยรับตรวจ

3.  ปจจัยที่ทําใหงานตรวจสอบภายในบรรลุเปาหมาย (ตอ)

บุคลากร/หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผูบริหาร  หนวยรับตรวจ  กรมบัญชีกลาง  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ฯลฯ
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4.  สรุป  การตรวจสอบภายใน ใหอะไรกับทานบาง

1.  เปนสัญญาณเตือนภัยใหทราบถึงจุดออนการควบคุม

2. เปนผูชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ  

3.  เปนเพื่อนคูคิดใหคําปรึกษาในเรื่องงานตาง ๆ

4.  เปนเครื่องมือปองปรามการทุจริต  ไมใหเกิดขึ้นงายๆ
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การควบคุมภายใน

(Internal  Control)
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การควบคุมภายใน  คือ อะไร
หมายถึง  กระบวนการที่คณะผูบริหารและบุคลากรในหนวยงาน

รวมกันกําหนดขึ้น   เพื่อใหความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลวา    

การปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว   ดังนี้

- ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน

(Operation Objectives = O)

- ความเชื่อถือไดของขอมูลและรายงานทางการเงิน

(Financial Reporting Objectives = F)

 -  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับที่เกี่ยวของ

 (Compliance Objectives = C)
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ลักษณะของการควบคุมภายใน 

Hard Control Soft Control

ควบคุมแบบเปนทางการ

หรือเชิงรูปธรรม

การควบคุมแบบไมเปนทางการ

หรือเชิงนามธรรม
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Hard Control การควบคุมที่กําหนดขึ้น

เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนแนวทาง

อยางชัดเจนในการปฏิบัติ

นโยบาย  แผนงาน  ระเบียบ  คําสั่ง  คูมือการปฏิบัติงาน 

ผังโครงสรางองคกร  แบบฟอรมเอกสาร  การแบงแยกหนาที่

การใชรหัส/บัตรผาน เปนตน

ลักษณะของการควบคุมภายใน (ตอ) 
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Soft Control
การควบคุมที่เกิดขึ้นจาก

สามัญสํานึก การกระทําและ

ความสามารถของบุคคล

 ความรู  ความสามารถ  จิตสํานึก  ความซื่อสัตย

      ความขยันขันแข็ง   ความรับผิดชอบ  ภาวะผูนํา  เปนตน

 เปนสวนที่ชวยสนับสนุน  หรือกระตุนให Hard Control

มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ลักษณะของการควบคุมภายใน (ตอ) 
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ประเภทของการควบคุมภายใน

1. การควบคุมแบบปองกัน  ( Preventive  Control )

2. การควบคุมแบบคนพบ  ( Detective  Control )

3.    การควบคุมแบบแกไข  (Corrective  Control)
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องคประกอบของการควบคุมภายใน

ตามแนวทางของ  COSO

COSO :  The  Committee  of  Sponsoring   Organizations  of  Treadway

Commission

(คณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ  5  สถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดแก  

สถาบันผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงสหรัฐอเมริกา  (AICPA)  สถาบันผูตรวจสอบ

ภายในสากล  (Institute of Internal Auditors หรือ  IIA)  สถาบันผูบริหาร

การเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนักบัญชีแหง

สหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association  หรือ  AAA)  และสถาบันนัก

บัญชีเพื่อการบริหาร  (Institute  of  Management  Accountants  หรือ  IMA)
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1. สภาพแวดลอมการควบคุม

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

5. การติดตามและประเมินผล

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

องคประกอบของการควบคุมภายใน

ตามแนวทางของ  COSO (ตอ)
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“สภาพแวดลอมการควบคมุ” หมายถึง ปจจัยตางๆ 
ที่สงผลตอทัศนคติและการตระหนักถึงความจําเปนและ
ความสําคญัของการควบคุมภายในของบุคลากรทุกคน
ในองคกร

หรือปจจัยตางๆ ซึ่งรวมกันสงผลใหมีการควบคุมขึ้นภายในองคกร
หรือทําใหการควบคุมที่มีอยู มีประสิทธิผลประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือ
ในทางตรงขามอาจทําใหการควบคุมหละหลวมมากขึน้

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม ( Control  Environment )
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ตัวอยางสภาพแวดลอมการควบคุม

• ความซื่อสัตย  จริยธรรม

• ความรูความสามารถ

• ปรัชญาและวิธีปฏิบัติของฝายบริหาร

• โครงสรางการจัดองคกร

• การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

• นโยบายและวิธีปฏิบัติงานทางดานทรัพยากรบุคคล

1. สภาพแวดลอมการควบคุม ( Control  Environment )

 (ตอ)



37ทราบความเสี่ยงและหาทางลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทราบความเสี่ยงและหาทางลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ศึกษา ทําความเขาใจ * ความเสี่ยงอะไร

* สาเหตุของ

ความเสี่ยง

ระบุ * โอกาส

* ผลกระทบ

วิเคราะห/จัดลําดับ * ยอมรับ (Acceptance/Take) 

* ลด/ควบคุม (Reduction/Treat)

* ถายโอน/กระจาย(Sharing/Tranfer)

* หลีกเลี่ยง(Avoidance/Terminate)

บริหาร- โครงสราง
- ระบบงาน
- คน 
- ทรัพยสิน
- งบประมาณ

หมายถึง การระบุปจจัยเสี่ยงและวิเคราะหความเสี่ยงอยางเปนระบบ รวมถึงการจัดลําดับ

     ความสําคัญวาเหตุการณใด/เงื่อนไขใดที่จะมีผลกระทบตอการไมบรรลุวัตถุประสงคของ

      หนวยงาน

2.  การประเมินความเสี่ยง ( Risk  Assessment )
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ความเสี่ยง หมายถึง

เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน

และมีผลกระทบกอใหเกิดความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน  

ความผิดพลาด  ความเบี่ยงเบน หรือลดโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค

ของการดําเนินงาน ทั้งในดานยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน  และการบริหาร

ทั้งนี้ อาจเปนผลกระทบทางบวกดวยก็ได

ปจจัยเสี่ยง  หมายถึง

ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน

โดยตองระบุไดดวยวาจะเกิดที่ไหน และ เมื่อใด 

2.  การประเมินความเสี่ยง ( Risk  Assessment ) (ตอ)
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3.  กิจกรรมการควบคุม ( Control  Activities )

หมายถึง  นโยบายและวิธีการตางๆ ที่ฝายบริหารกําหนดใหบุคลากรขององคกร

ปฏิบัติ  เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและบุคลากรไดมีการปฏิบัติตามกิจกรรม

ควบคุมนั้น 

- นโยบายและระเบียบปฏิบั ติ

- การอนุมัติ การมอบอํานาจ  การแบงแยกหนาที่งาน

- การตรวจสอบความถูกตอง การบันทึกรายการ  การกระทบยอด

  การสอบทานผลการดําเนินงาน

- การรักษาความปลอดภัย การจํากัดการเขาถึงทรัพยากร

ฯลฯ
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4. สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร

( Information and Communications )

สารสนเทศ  หมายถึง 

ขอมูลขาวสารที่ใชในการบริหาร  ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับการเงินและ

ไมใชการเงิน  รวมทั้งขอมูลขาวสารอื่น ๆ ทั้งจากแหลงภายในและภายนอก

การสื่อสาร หมายถึง

การรับและสงขอมูลระหวางกัน   เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางบุคคล   ซึ่งมีหนาที่

ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธกัน    การสื่อสารจะเกิดไดทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน

- มีการสื่อสารขอมูลทั้งจากระดับบนลงลาง  ระดับลางขึ้นบนและในระดับเดียวกัน

-  มีการสื่อสารกับแหลงขอมูลภายนอก

-  กําหนดชองทางในการรายงานการกระทําที่ไมเหมาะสม  โดยไมตองผานหัวหนางาน
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5.  การติดตามและประเมินผล

หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

1.  ติดตามระหวางการปฏิบัติงาน

-  การบริหารและการกํากับดูแลการปฏิบัติงานประจําวัน

2.  ประเมินผลเปนรายครั้ง

-  ประเมินการควบคุมดวยตนเอง

-  ประเมินการควบคุมอยางอิสระ

3.  การรายงานจุดออนและขอบกพรอง
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รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

                              สวนงานยอย
- ปย. 1       รายงานผลการประเมินองคประกอบของ

                การควบคุมภายใน

- ปย. 2       รายงานการประเมินผลและการปรบัปรงุ

                การควบคุมภายใน

                        หนวยรับตรวจ (องคกร)
- ปอ. 1       หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม

                 ภายใน

- ปอ. 2       รายงานผลการประเมินองคประกอบของ

                 การควบคุมภายใน

- ปอ. 3       รายงานแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน

                                                                                       ผูประเมินอิสระ
ผูตรวจสอบภายใน          - ปส.       รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน

ขอมูลจาก www.oag.go.th

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ขอ 6
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1.  ผูบริหาร-การใหความสําคัญ,การเปนแบบอยาง

2.  ผูใตบังคับบญัชา-จิตสํานึก,การมีสวนรวม,ความรู

     ความเขาใจความสามารถในการปฏิบัติ

3.  การยอมรับ/ตกลงรวมกันและการเรียนรู

ปจจัยความสําเร็จของการควบคุมภายใน
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ขอจํากัดของ

การควบคุมภายใน

การตัดสินใจ

ที่ผิดพลาด

การไมปฏิบัติตามระบบฯ

การสมรูรวมคิด

กันทุจริต

ความคุมคาของ

การจัดใหมีการ

ควบคุม
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ความสัมพันธ
   การควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายใน
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การบริหารความเสี่ยงองคกร
( Enterprise Risk Management )
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การบริหารความเสี่ยง

หมายถึง

กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริษัท  ผูบริหาร และบุคลากร

ทุกคนในองคกร  เพื่อชวยในการกําหนดกลยุทธและการดําเนินงาน  

โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการออกแบบ  

ใหสามารถบงชี้เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอองคกร  

และสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับ  

เพื่อใหไดรับความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล

ในการบรรลุวัตถุประสงคที่องคกรกําหนดไว
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แนวคิดพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง

• เปนกระบวนการ ที่ตองปรบัเปลี่ยนอยูตลอด

• เกิดจากบคุลากร

• กําหนดกลยุทธองคกร

• นําไปใชทั่วองคกร

• จัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
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วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง
1.  วัตถุประสงคกอนความสูญเสีย : เปนการเตรียมการขององคกรเพื่อ

วางแผนปองกันความสูญเสีย  เชน ปองกันไมใหสูญเสีย-รายได/

คาใชจาย/งบประมาณ  หรือปองกันการขาดประสิทธิภาพการทํางาน

2. วัตถุประสงคหลังความสูญเสีย : เปนเตรียมการเพื่อวางแผนบรรเทา      

ความสูญเสียลวงหนา แผนการเยียวยาความสูญเสีย เพื่อรองรับเหตุการณ

ที่เกิดความสูญเสียขึ้นกับองคกร หรือรองรับแผนงาน/โครงการเกิด  

ความผิดพลาด  ซึ่งความเสียหายเกิดขึ้นกับองคกร  และผูเกี่ยวของ( เชน 

ผูใชบริการ ประชาชน สังคม)
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องคประกอบการบริหารความเสี่ยง

1. สภาพแวดลอมในองคกร (Internal Environment)

2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)

3. การระบุเหตกุารณ (Event Identification)

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

8. การติดตามผล (Monitoring)
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สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) 

เปนพื้นฐานสําหรับองคประกอบอื่นๆ

มีผลตอการกําหนดกลยุทธ วัตถุประสงค เปาหมายและกิจกรรมขององคกร

ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง

• จริยธรรม/จรรยาบรรณของบุคลากร

• การจัดโครงสรางองคกร

• นโยบายและวิธีการทํางานของบุคลากร

• ปรัชญาและแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงของบุคลากร 

• ความเสี่ยงที่ยอมรับได(Risk Appetite) 
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การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 
การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใหทราบขอบเขตการดําเนินงานในแตละระดับ

ทําใหสามารถวิเคราะหความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไดครบถวน

สามารถวางเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงไดอยางชัดเจนและเหมาะสม

สําหรับวัตถุประสงคในระดับแผนกหรือระดับฝาย  จะตองสอดคลองหรือ

เปนไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงคขององคกร

การกําหนดวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง ควรมีลําดับขั้นตอน ดังนี้

1. กําหนดภารกิจขององคกร

2. กําหนดวัตถุประสงคในระดับองคกรใหสอดคลองกับภารกิจองคกร

3. กําหนดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคในระดับองคกร

4. กําหนดวัตถุประสงคในระดับกิจกรรม
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การระบุเหตุการณ (Event Identification) 

• ในกระบวนการปฏิบัติงาน  มีเหตุการณหรือกิจกรรมใด   ที่อาจเกิดความผิดพลาด  

ความเสียหายและหรือการไมบรรลุวัตถุประสงค   รวมทั้งทรัพยสินใดที่จําเปน

ตองไดรับการดูแลรักษาปองกัน 

• เทคนิคการระบุเหตุการณ เชน ประชุมระดมความคิดเห็น พิจารณาจากประสบการณ

      ขอมูลสถิติ  การวิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงาน

• พิจารณาสาเหตุของความเสี่ยง(ปจจัยเสี่ยง)  ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดจากแหลงภายในและ

ภายนอกองคกร

• ปจจัยเสี่ยงที่ไมไดถูกระบุในขั้นตอนนี้  จะไมถูกนําไปบริหารจัดการ   ซึ่งอาจกอใหเกิด

ความเสียหายแกองคกรในภายหลังได 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

• ประเมินวาแตละปจจัยเสี่ยงนั้น  มีระดับความเสี่ยง (Risk Exposure/Degree of Risk) 
เปนอยางไร โดยพิจารณาจากระดับของโอกาสที่จะเกิด(Likelihood)   รวมกับ

ระดับของผลกระทบ(Consequence/Impact)

• การพิจารณาระดับความเสี่ยง  อาจพิจารณาในลักษณะผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิด

กับระดับของผลกระทบ อยูในชวงคะแนนระดับความเสี่ยงใด เชน ชวงคะแนน 1-5:ต่ํา  
6-10:กลาง 12-25:สูง  หรือพิจารณาในลักษณะเจาะจง  เชน โอกาสเกิดในระดับต่ํา

แตมีผลกระทบสูง ถือเปนความเสี่ยงระดับสูง

• กําหนดระดับความเสี่ยง ในระดับใดที่มีความสําคัญมาก ที่ตองจัดการความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได  เชน  ระดับความเสี่ยงตั้งแต กลาง สูง และสูงมาก

• กําหนดลําดับความสําคัญกอนหลังของปจจัยเสี่ยงใดที่ตองจัดการความเสี่ยง เชน 
สูงมาก:ลําดับที่ 1  สูง:ลําดับที่ 2  กลาง:ลําดับที่ 3
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การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง

 (Risk Response) 

• พิจารณาหาแนวทางเพื่อจะจัดการกับความเสี่ยงเพื่อใหระดับความเสี่ยง

ลดลงจนอยูในระดับที่สามารถยอมรับได (Risk Tolerance) 

• การเลือกแนวทางที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นตองอยูบนพื้นฐานของ

การเปรียบเทียบระหวางตนทุนที่จะเกิดขึ้นจากแนวทางนั้นๆกับ

ผลประโยชนที่องคกรจะไดรับวามีความคุมคาตอองคกรหรือไม 
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การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) (ตอ) 
กลยุทธ/รูปแบบในการจัดการความเสี่ยง

• การหลีกเลี่ยง  (Terminate/ Risk Avoidance)

หลีกเลี่ยงเหตุการณ/เลิกงานที่กอใหเกิดความเสี่ยง

• การโอน/กระจาย (Transfer/Risk Diversification)

แบง/รวมจัดการความเสี่ยงกับผูอื่น

• การลด  (Treat/Risk Reduction)

ดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส/ผลกระทบของความเสี่ยงใหอยู

ในระดับที่ยอมรับได

• การยอมรับ  (Take/Risk Acceptance)

ไมดําเนินการเพิ่มเติมเนื่องจากความเสี่ยงที่เหลืออยู/ที่มีอยูในปจจุบัน

อยูในระดับที่ยอมรับได  โดยอาจดําเนินการเพียง Monitoring 
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กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 

• กิจกรรมควบคุม  คือ นโยบายและกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน             
เพื่อใหมั่นใจไดวา  ไดลดโอกาสหรือความเสียหาย

ที่เหตุการณที่เปนความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือไดเกิดขึ้น

ใหอยูในระดับยอมรับได

• กําหนดตัวผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม 

และระยะเวลา/กําหนดวันในการปฏิบัติใหแลวเสร็จ
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สารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information and Communication) 

• สามารถสืบคนและรายงานขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งจากภายใน
และภายนอกองคกร  เชน ขอมูลทางการเงิน ผลการดําเนินงานของ
องคกร เพื่อใหขั้นตอนการกําหนดแนวทางตอบสนองตอความเสี่ยง        
มีขอมูลที่เพียงพอ และติดตามผลไดอยางมีประสิทธิภาพ

• ตองทําใหบุคลากรทุกระดับสามารถสื่อสารกันได และ

มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ผูปฏิบัติสามารถเขาใจบทบาท
หนาที่ของตนเอง และผูบริหารไดรับทราบปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติจริง
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การติดตามผล (Monitoring)

เพื่อใหมั่นใจวา การจัดการความเสี่ยงมีความเหมาะสม และ

ไดนําไปประยุกตใชในทุกระดับขององคกร

- ทราบถึงขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใชแผนจัดการความเสี่ยง

- สามารถปรับปรุงแกไขแผนจัดการความเสี่ยงใหสอดคลองกับ

   สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป หรือกรณีที่แผนเดิมไมมีประสิทธิภาพ
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