
  การตรวจสอบภายในภาคราชการ 



การตรวจสอบภายใน 
ระเบียบกระทรวงการคลงั 

ว่าดว้ยการตรวจสอบของสว่นราชการ 

มติคณะรฐัมนตร ี

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 



      

 การตรวจสอบภายใน   คอื    
 กจิกรรมการให้ความเช่ือมั่น( Assurance ) และการให้ค าปรึกษา              

( Consulting ) อย่างเทีย่งธรรมและเป็นอสิระ  ซ่ึงจัดให้มีขึน้เพือ่       
เพิม่คุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัตงิานขององค์กรให้ดขีึน้                   
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายทีว่างไว้       
ด้วยการประเมิน  และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง    การควบคุมและการก ากบัดูแลอย่างเป็นระบบ 

 
   



ผ ูต้รวจสอบภายใน 

กระทรวง 

สายการบงัคบับญัชาและหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

 ข้ึนตรงต่อปลดักระทรวง 

 ตรวจสอบสว่นราชการใน 

   สงักดักระทรวง 

ผ ูต้รวจสอบภายใน 

กรม 

ระเบียบการตรวจสอบภายใน 
ระเบียบ 

 ข้ึนตรงต่อหวัหนา้สว่นราชการ 

 ตรวจสอบราชการบรหิาร 

   สว่นกลางท่ีตัง้อย ูใ่นสว่นกลาง  

   สว่นภมิูภาค ต่างประเทศ 

ผ ูต้รวจสอบภายใน 

จงัหวดั 

 ข้ึนตรงต่อผ ูว่้าราชการจงัหวดั 

 ตรวจสอบราชการบรหิาร 

   สว่นภมิูภาค 



ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการด าเนินงาน 

การปฏิบติัถกูตอ้งตามขอ้ก าหนด 

ความถกูตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มลู 

การดแูลรกัษาทรพัยส์ิน 

ความค ุม้ค่าของการใชท้รพัยส์ิน 

ระเบียบการตรวจสอบภายใน 
ระเบียบ 

Process Input Output       Outcome       Impact 

ขอบเขตงานของผ ูต้รวจสอบภายใน 



อ านวยความสะดวกและใหค้วามรว่มมือ 

 

 จดัเตรยีมรายละเอียดแผนงาน งาน โครงการ 

      และเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 จดัเตรยีมรายงานทางการเงิน และเอกสาร 

      ประกอบรายการบญัชี 

 ช้ีแจงตอบขอ้ซกัถาม 

 ปฏิบติัตามขอ้ทกัทว้งและขอ้เสนอแนะ 

หนา้ท่ี 

ความรบัผิดชอบ 

หน่วยรบัตรวจ 

ระเบียบการตรวจสอบภายใน 
ระเบียบ 



มาตรฐานดา้นคณุสมบติั 

วตัถุประสงค์ 
  อ านาจหน้าที่   
ความรับผดิชอบ 

ความเป็นอสิระ 
และ 

ความเทีย่งธรรม 

ความเช่ียวชาญและ 
ความระมดัระวงั 

รอบคอบ 

การประกนัคุณภาพ 
และการปรับปรุง 
อย่างต่อเน่ือง 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 



มาตรฐานการปฏิบติังาน 

การบริหารงาน 
ตรวจสอบภายใน 

ลกัษณะของงาน 
ตรวจสอบภายใน 

การวางแผน 
การปฏิบัติงาน 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

การปฏิบัติงาน 

การรายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน 

การยอมรับสภาพ 
ความเส่ียงของ 
ฝ่ายบริหาร 

การติดตามผล 



จรยิธรรมของผ ูต้รวจสอบภายใน 

วตัถปุระสงค ์ แนวปฏิบติั หลกัปฏิบติั 

•  ใหไ้ดร้บัการยกยอ่ง 

    และยอมรบั 

•  ให ้ผสน. ปฏิบติั 

    หนา้ท่ีอยา่งมี 

    ประสิทธิภาพ 

•  หลกัการพ้ืนฐาน 

    โดยใชส้ามญัส านึก       

   และวิจารณญาณ 

•  ประพฤติตนตาม 

   จริยธรรมของ ผสน. 

•  ยึดถือและด ารงไว ้

    ซ่ึงหลกัปฏิบติั 

•  ความมีจดุยืนท่ีมัน่คง 

•  ความเท่ียงธรรม 

•  การปกปิดความลบั 

•  ความสามารถในหนา้ท่ี 

จรยิธรรมของผ ูต้รวจสอบภายใน 



ความมีจดุยืนท่ีมัน่คง 
 -  ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์ขยนัหมัน่เพียร และ 
       มีความรบัผิดชอบ 
 -  ไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งในการกระท าใดๆ ท่ีขดัต่อกฎหมายหรอื 
        ท่ีอาจน าความเสื่อมเสียมาส ูวิ่ชาชีพการตรวจสอบภายใน 

     หรอืเสียหายต่อสว่นราชการ 

 -  ตอ้งใหค้วามเคารพ และสนบัสนนุการปฏิบติัตามกฎหมาย 

    ระเบียบขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณของทางราชการ 

จรยิธรรมของผ ูต้รวจสอบภายใน 



 ความเท่ียงธรรม 

 -  ไม่มีสว่นเกี่ยวขอ้งหรอืความสมัพนัธใ์ดๆ ท่ีจะน าไปส ู ่
       ความขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องทางราชการ รวมทัง้ 

       ท่ีจะท าใหเ้กิดอคติในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

 -  ไม่พึงรบัสิ่งของใดๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดความไมเ่ท่ียงธรรม 
   ในการใชวิ้จารณญาณเยีย่งผ ูป้ระกอบวิชาชีพพึงปฏิบติั 

 -  เปิดเผยหรอืรายงานขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัทัง้หมด 

       ท่ีตรวจพบ  

จรยิธรรมของผ ูต้รวจสอบภายใน 



• เพือ่ช่วยผู้ปฏิบัตงิานในองค์กรให้ท างานในหน้าที ่                    
ความรับผดิชอบของแต่ละคนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ              
และประสิทธิผล 

• เพือ่ส่งเสริมให้มกีารควบคุมอย่างมปีระสิทธิภาพภายใต้
ค่าใช้จ่ายทีเ่หมาะสม 

วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 



ประเภทของการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบการเงินและบญัชี  
 ( FINANCIAL  AUDITING ) 
 การตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

 ( COMPLIANCE  AUDITING ) 
 การตรวจสอบการบรหิาร   
 ( MANAGEMENT  AUDITING ) 
 การตรวจสอบการด าเนินงาน  
 ( PERFORMANCE  AUDITING ) 
 การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 ( INFORMATION  TECHNOLOGY AUDITING ) 
 การตรวจสอบพิเศษ 

 ( SPECIAL  AUDITING ) 



กระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  ( Internal  Audit  Process ) 

การประเมินผลระบบการควบคมุภายใน 

การวางแผน การส ารวจข้อมลูเบือ้งต้น 

การประเมินความเส่ียง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

การวางแผนการปฏิบติังาน 

ก่อนเร่ิมการปฏิบติังานตรวจสอบ 

ระหว่างการปฏิบติังานตรวจสอบ 

เม่ือเสรจ็ส้ินการปฏิบติังานตรวจสอบ 

รายงานผลการปฏิบติังาน 

การติดตามผล 

การปฏิบติังาน 

การจดัท ารายงาน
และการติดตามผล 

 
 
 
 

กระดาษ 
ท าการ 



ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบภายในภาคราชการ 

• ผู้บริหาร 
• ผู้ปฏิบัติงาน 
• คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
• ผู้ตรวจสอบภายใน 
• กรมบัญชีกลาง 
• ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 



1. นโยบายและความสนบัสนนุของฝ่ายบรหิาร 

2. ความพรอ้มของระบบงานและสารสนเทศ 

3. ความเขา้ใจและการยอมรบัของผ ูร้บัตรวจ 

4. ความร ู ้ ทกัษะ  และมนษุยส์มัพนัธข์องผ ูต้รวจสอบภายใน 

5. การท างานเป็นทีม 

ปัจจยัความส าเรจ็ของงานตรวจสอบภายใน 



    การควบคุมภายใน 

(Internal  Control) 



การควบคมุภายใน  คือ อะไร 
หมายถึง  กระบวนการทีค่ณะผูบ้ริหารและบคุลากร

ในหน่วยงานรว่มกนัก าหนดข้ึน   เพือ่ให้ความมัน่ใจใน
ระดบัทีส่มเหตสุมผลว่า    การปฏิบติังานจะสามารถ
บรรลผุลตามวตัถปุระสงคที์ว่างไว้   ดงัน้ี 

- ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 

- ความเชือ่ถือได้ของข้อมลูและรายงานทางการเงิน 

- การปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง 



ลกัษณะของการควบคมุภายใน  

Hard Control Soft Control 

ควบคุมแบบเป็นทางการ 
หรือเชิงรูปธรรม 

การควบคุมแบบไม่เป็นทางการ 
หรือเชิงนามธรรม 



Hard Control การควบคุมทีก่ าหนดขึน้ 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่เป็นแนวทาง 
อย่างชัดเจนในการปฏิบัติ 

นโยบาย  แผนงาน  ระเบียบ  ค าส่ัง  คู่มือการปฏิบัตงิาน  
ผงัโครงสร้างองค์กร  แบบฟอร์มเอกสาร  การแบ่งแยกหน้าที่ 
การใช้รหัส/บัตรผ่าน เป็นต้น 



Soft Control การควบคุมทีเ่กดิขึน้จาก
สามัญส านึก การกระท าและ
ความสามารถของบุคคล 

 ความรู้  ความสามารถ  จติส านึก  ความซ่ือสัตย์ 
      ความขยนัขนัแขง็   ความรับผดิชอบ  ภาวะผู้น า  เป็นต้น 
 เป็นส่วนทีช่่วยสนับสนุน  หรือกระตุ้นให้ Hard Control 
      มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิง่ขึน้ 



ความสัมพนัธ์ 

   การควบคุมภายใน 

การตรวจสอบภายใน 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ตามแนวทางของ  COSO 

COSO :  The  Committee  of  Sponsoring   Organizations  of  Treadway  
Commission 

(คณะกรรมการร่วมของสถาบันวชิาชีพ  5  สถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้แก่  
สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา  (AICPA)  สถาบันผู้ตรวจสอบ
ภายในสากล  (Institute of Internal Auditors หรือ  IIA)  สถาบันผู้บริหาร
การเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนักบัญชีแห่ง
สหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association  หรือ  AAA)  และสถาบันนัก
บัญชีเพือ่การบริหาร  (Institute  of  Management  Accountants  หรือ  IMA) 



 
4. สารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

3. กจิกรรม 
การควบคุม 

2. การประเมิน 
ความเส่ียง 

5. การติดตามประเมินผล 

โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ การบริหารงานบุคคล 

ปรัชญา บุคลากร จริยธรรม 

ระบุปัจจัยเส่ียง 
วเิคราะห์ความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 

นโยบาย/วธีิปฏิบัติ 
การกระจายอ านาจ 
การสอบทาน 

ฯลฯ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวทางของ  COSO 



“สภาพแวดลอ้มของการควบคุม” หมายถงึ ปัจจยัต่างๆ  

ทีส่่งผลต่อทศันคติและการตระหนกัถงึความจ าเป็นและ 

ความส าคญัของการควบคุมภายในของบุคลากรทุกคน 

ในองคก์ร 

เป็น“รากฐาน”ขององคป์ระกอบอ่ืนๆ ของการควบคุม

ภายใน 

1. สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ 



ตวัอย่างสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 

• ความซ่ือสัตย์และคุณค่าทางจริยธรรม 

• ความรู้ความสามารถ 

• ปรัชญาและวธีิปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

• โครงสร้างองค์กร 

• การมอบอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

• นโยบายและวธีิปฏิบัติงานทางด้านทรัพยากรบุคคล 



ทราบความเสี่ยงและหาทางลดความเสี่ยงใหอ้ย ูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้

วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

ศึกษา ท าความเขา้ใจ * ความเสี่ยงอะไร 

* สาเหตขุอง 

ความเสี่ยง 

ระบ ุ * โอกาส 

* ผลกระทบ 

วิเคราะห/์จดัล าดบั * ยอมรบั (Acceptance/Take)  

* ลด/ควบคมุ (Reduction/Treat) 

* ถ่ายโอน/กระจาย(Sharing/Tranfer) 

* หลีกเลี่ยง(Avoidance/Terminate) 

บรหิาร 
 

- โครงสรา้ง 

- ระบบงาน 

- คน  

- ทรพัยส์ิน 

- งบประมาณ 

2. การประเมินความเสีย่ง  ( Risk  Assessment ) 
       หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยงและวเิคราะหค์วามเสี่ยงอยา่งเป็นระบบ  รวมถึงการจัดล าดับ 

      ความส าคัญว่าเหตกุารณใ์ด/เง่ือนไขใดท่ีจะมีผลกระทบต่อการไมบ่รรลวุตัถปุระสงคข์อง 

      หน่วยงาน 



3.  กจิกรรมการควบคุม 

 หมายถึง  นโยบายและวธีิการต่างๆ ทีฝ่่ายบริหารก าหนดให้บุคลากรขององค์กร
ปฏิบัติ  เพือ่ลดหรือควบคุมความเส่ียงและบุคลากรได้มีการปฏิบัตติามกจิกรรม
ควบคุมน้ัน  

 - นโยบายและระเบียบปฏิบ ัติ 
 - การอนุมติั การมอบอาํนาจ  การแบ งแยกหน าท่ีงาน 
 - การตรวจสอบความถูกต อง การบนัทึกรายการ  การกระทบยอด 
   การสอบทานผลการดาํเนินงาน 
 - การรักษาความปลอดภยั การจาํกดัการเข าถึงทรัพยากร 
  ฯลฯ 



ประเภทของการควบคมุภายใน 

 1. การควบคมุแบบป้องกนั  ( Preventive  Control ) 

 2. การควบคมุแบบค้นพบ  ( Detective  Control ) 

 3.    การควบคมุแบบแก้ไข  (Corrective  Control) 

 



4.  ข้อมูลสารสนเทศและการตดิต่อส่ือสาร 

สารสนเทศ  หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูลข่าวสาร
อืน่ๆที่เกีย่วกบัการด าเนินงานขององค์กร      ทั้งจากภายในหรือ   
ภายนอกองค์กร 

การส่ือสาร 
 - มีการส่ือสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง   จากระดับล่างขึน้บน

และในระดับเดียวกนั 
 -  มีการส่ือสารกบัแหล่งข้อมูลภายนอก 
 -  ก าหนดช่องทางในการรายงานการกระท าทีไ่ม่เหมาะสม  โดย     

ไม่ต้องผ่านหัวหน้างาน 



5.  การติดตามและประเมนิผล 

 หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

 1.  ติดตามระหวา่งการปฏิบติังาน 
  -  การบริหารและการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานประจาํวนั 
 2.  ประเมินผลเป็นรายคร้ัง 
  -  ประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง 
  -  ประเมินการควบคุมอยา่งอิสระ 
 3.  การรายงานจุดอ่อนและขอ้บกพร่อง 



รายงานผลการประเมินระบบการควบคมุภายใน ตามมาตรฐานฯ ขอ้ 6  

 
                              สว่นงานยอ่ย   
- ปย. 1       รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของ 

                การควบคมุภายใน 

- ปย. 2       รายงานการประเมินผลและการปรบัปรงุ 

                การควบคมุภายใน 

 

 
                        หน่วยรบัตรวจ (องคก์ร)   
- ปอ. 1       หนงัสือรบัรองการประเมินผลการควบคมุ 

                 ภายใน 

- ปอ. 2       รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของ 

                 การควบคมุภายใน 

- ปอ. 3       รายงานแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 

 

 
                                                                                       ผ ูป้ระเมินอิสระ  
 
ผ ูต้รวจสอบภายใน          - ปส.       รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคมุภายในของผ ูต้รวจสอบภายใน 

การจดัท ารายงานฯ : ส่วนราชการ 

ขอ้มลูจาก www.oag.go.th  



1.  ผู้บริหาร-การให้ความส าคญั,การเป็นแบบอย่าง 

2.  ผู้ใต้บังคบับัญชา-จิตส านึก,การมส่ีวนร่วม,ความรู้ 

     ความเข้าใจความสามารถในการปฏิบัติ 

3.  การยอมรับ/ตกลงร่วมกนัและการเรียนรู้ 

 

ปัจจัยความส าเร็จของการควบคุมภายใน 



ข้อจ ากดัของ 
การควบคุมภายใน 

การตัดสินใจ 
ทีผ่ดิพลาด 

การไม่ปฏิบัติตามระบบฯ 

การสมรู้ร่วมคดิ 
กนัทุจริต 

ความคุ้มค่าของ
การจดัให้มีการ

ควบคุม 



    การบริหารความเส่ียง 

(Risk Management) 



แนวคิดพ้ืนฐานของการบรหิารความเสี่ยง 

• เป็นกระบวนการท่ีตอ้งปรบัเปลี่ยนอย ูต่ลอดเวลา 

• เกิดจากการปฏิบติั โดยบคุลากรทกุระดบัขององคก์ร 

• ไดร้บัการปฏิบติัในทกุหน่วยงาน  รวมถึงมองความเสี่ยงในระดบั

ภาพรวมขององคก์ร 

• เป็นการจดัการความเสี่ยงใหอ้ย ูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรบัได ้



ความหมาย 
การบริหารความเส่ียง 

ความหมายตามกรอบการบริหารความเส่ียงของ COSO 
 กระบวนการท่ีปฏิบติัโดยคณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และบุคลากร

ทุกคนในองคก์ร  เพื่อช่วยในการกาํหนดกลยทุธ์และการดาํเนินงาน  
โดยกระบวนการบริหารความเส่ียงไดรั้บการออกแบบ  ใหส้ามารถบ่งช้ี
เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อองคก์ร  และสามารถจดัการ
ความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับ  เพื่อใหไ้ดรั้บความมัน่ใจ
อยา่งสมเหตุสมผลในการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์รกาํหนดไว ้



วตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง 
1.  วตัถุประสงค์ก่อนความสูญเสีย : เป็นการเตรียมการขององคก์รเพื่อ

วางแผนป้องกนัความสูญเสีย  เช่น ป้องกนัไม่ใหสู้ญเสีย-รายได/้
ค่าใชจ่้าย/งบประมาณ  หรือป้องกนัการขาดประสิทธิภาพการทาํงาน 

2. วตัถุประสงค์หลงัความสูญเสีย : เป็นเตรียมการเพื่อวางแผนบรรเทา      
ความสูญเสียล่วงหนา้ แผนการเยยีวยาความสูญเสีย เพื่อรองรับเหตุการณ์
ท่ีเกิดความสูญเสียข้ึนกบัองคก์ร หรือรองรับแผนงาน/โครงการเกิด  
ความผดิพลาด  ซ่ึงความเสียหายเกิดข้ึนกบัองคก์ร  และผูเ้ก่ียวขอ้ง( เช่น 
ผูใ้ชบ้ริการ ประชาชน สงัคม) 



องค์ประกอบการบริหารความเส่ียง 

Internal Environment  สภาพแวดล้อมภายใน 

1. Objective Setting  การก าหนดวตัถุประสงค์ 

2. Event Identification  การระบุเหตุการณ์ 

3. Risk Assessment  การประเมินความเส่ียง 

4. Risk Responses  การจัดการตอบสนองความเส่ียง 

5. Control Activities  กจิกรรมการควบคุม  In
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6. Monitoring  การตดิตามผล 



กระบวนการบริหารความเส่ียง 
 ตามหลกัการของ COSO 

1. การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting) 

2. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

4. การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) 

5. กจิกรรมควบคุม (Control Activities) 

6. การติดตามผล (Monitoring) 



สภาพแวดล้อมในองค์กร (Internal Environment)  

• ความซ่ือตรงและจริยธรรม  
• การจดัโครงสร้างองคก์ร 
• การมอบหมายอาํนาจและความรับผดิชอบ 
• ปรัชญาและแนวคิดในการบริหารความเส่ียง  
• ความเส่ียงท่ียอมรับได(้Risk Appetite)  



การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting)  
 การกาํหนดและทาํความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์ององคก์รเป็น 
 ขั้นตอนแรกท่ีตอ้งกระทาํเพื่อกาํหนดหลกัการและทิศทางใน

กระบวนการบริหารความเส่ียง 
 การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการบริหารความเส่ียง ควรมีลาํดบั

ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. กาํหนดภารกิจขององคก์ร 
2. กาํหนดวตัถุประสงคใ์นระดบัองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจ 
    ท่ีกาํหนดไว ้
3. กาํหนดกิจกรรมท่ีทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นระดบัองคก์ร 
4. กาํหนดวตัถุประสงคใ์นระดบักิจกรรม 



การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)  
• ในกระบวนการปฏิบติังาน  มีเหตุการณ์หรือกิจกรรมใดท่ีอาจเกิด

ความผดิพลาด  ความเสียหายและหรือการไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์
กาํหนด  รวมทั้งทรัพยสิ์นใดท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลรักษา
ป้องกนั 

• พิจารณาสาเหตุของความเส่ียง  ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนจากปัจจยัภายใน
และภายนอก  

• ปัจจยัเส่ียงท่ีไม่ไดถู้กระบุในขั้นตอนน้ีจะไม่ถูกนาํไปบริหารจดัการ
ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์รในภายหลงัได ้ 



การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  

ประเมินวา่แต่ละปัจจยัเส่ียงนั้น  มีโอกาสท่ีจะเกิด(Likelihood)  
และผลกระทบใด(Consequence/Impact) ต่อองคก์ร  มากนอ้ยเพียงใด 
 และนาํมาจดัลาํดบัวา่ปัจจยัเส่ียงใดมีความสาํคญัมากนอ้ยกวา่กนั 
เพื่อจะไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองกบัปัจจยัเส่ียงเหล่านั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม  
• คาํนวณระดบัความเส่ียง (Risk Exposure) เท่ากบัผลคูณของคะแนนระหวา่ง

โอกาสท่ีจะเกิดกบัความเสียหาย  เพื่อจดัลาํดบัความเส่ียง 



การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)  

• พิจารณาหาแนวทางเพื่อจะจดัการกบัความเส่ียงเพื่อใหร้ะดบัความ
เส่ียงลดลงจนอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้(Risk Tolerance)  

• การเลือกแนวทางท่ีจะจดัการกบัความเส่ียงนั้นตอ้งอยูบ่นพื้นฐาน
ของการเปรียบเทียบระหวา่งตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากแนวทางนั้นๆกบั
ผลประโยชน์ท่ีองคก์รจะไดรั้บวา่มีความคุม้ค่าต่อองคก์รหรือไม่  



กจิกรรมควบคุม (Control Activities)  

• ภายใตแ้นวทางต่างๆท่ีเลือกนั้นจะประกอบไปดว้ยกิจกรรมควบคุมต่างๆท่ี
กาํหนดข้ึนเพื่อท่ีจะตอบสนองต่อความเส่ียง  

• กิจกรรมควบคุม  เป็นกิจกรรมท่ีช่วยลดโอกาสหรือความเสียหาย                  
ท่ีเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงจะเกิดข้ึนหรือไดเ้กิดข้ึน 

• กาํหนดตวัผูรั้บผดิชอบในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบติั การ
วิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ของกิจกรรมซ่ึงประกอบดว้ยค่าใชจ่้าย
สาํหรับกิจกรรม และระดบัความเส่ียงท่ีคงเหลือจากการปฏิบติักิจกรรม  



ข้อมูลและการส่ือสาร (Information and Communication)  

• สามารถสืบคน้และรายงานขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งสถานะท่ีเป็นอยู่
ขององคก์ร ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร  เช่น ขอ้มูลทาง  
การเงิน ผลการดาํเนินงานขององคก์ร เพื่อใหข้ั้นตอนการกาํหนด
แนวทางตอบสนองต่อความเส่ียงมีขอ้มูลท่ีเพียงพอ และติดตาม
ผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

• ตอ้งทาํใหบุ้คลากรทุกระดบัสามารถส่ือสารกนัได ้และ 
 มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั ผูป้ฏิบติัสามารถเขา้ใจบทบาท

หนา้ท่ีของตนเอง และผูบ้ริหารไดรั้บทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติัจริง 



การติดตามผล (Monitoring) 

เพือ่ให้มั่นใจว่า การจัดการความเส่ียงมีความเหมาะสม และ 

ได้น าไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร 

  - ทราบถึงขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนหลงัจากใชแ้ผนจดัการความเส่ียง 
  - สามารถปรับปรุงแกไ้ขแผนจดัการความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือกรณีท่ีแผนเดิมไม่มีประสิทธิภาพ 


