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หลกัสตูร การตรวจสอบภายในกบัการสรา้งคุณคา่เพิม่ใหก้บัองคก์ร 

มลูนธิวิจิยัและพฒันาการเงนิการคลงั 



การตรวจสอบภายในกบัการสรา้งคณุคา่เพิม่ใหก้บัองคก์ร 

  บทบาทส าคัญของการตรวจสอบภายใน 

 แนวทางในการสรา้งคณุคา่เพิม่ใหก้ับองคก์ร 

ความหมายและความส าคัญของการสรา้งคณุคา่เพิม่ใหก้ับองคก์ร 

  ลักษณะการตรวจสอบภายในทีม่ผีลตอ่การสรา้งคณุคา่เพิม่ใหก้ับองคก์รและ 

    แนวทางการสรา้งคณุคา่เพิม่ใหก้ับองคก์ร 

      การประเมนิระบบการควบคมุภายใน  

      การบรหิารความเสีย่ง และการก ากับดแูลทีด่ ี

การใหข้อ้เสนอแนะเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

ปัจจัยแหง่ความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน 

 

ขอบเขต 

การด าเนนิงาน  

การดแูลรกัษาทรพัยส์นิย ์ 

การจดัท ารายงานการเงนิ 

ระบบสารสนเทศ 



ความหมายและความส าคัญของการสรา้งคณุคา่เพิม่ใหก้ับองคก์ร 

การสรา้งคณุคา่เพิม่ใหก้บัองคก์ร 

บทบาท  
หนา้ที ่

ความรบัผดิชอบ 
ผลการด าเนนิงาน 

ความคาดหวงัจากการใหบ้รกิาร 

กระทรวงกลาโหม • กระทรวงการคลงั • กระทรวงการต่างประเทศ  
• กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา • กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ • กระทรวงคมนาคม • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม • กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม • กระทรวงพลงังาน • กระทรวงพาณิชย์ • กระทรวงมหาดไทย • กระทรวงยติุธรรม • กระทรวงแรงงาน  
• กระทรวงวฒันธรรม • กระทรวงศกึษาธิการ • กระทรวงสาธารณสขุ • กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม • กระทรวงอตุสาหกรรม • ส านกันายกรัฐมนตรี 

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากการด าเนนิงาน 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)


คาดหวงั 

เป็นตามทีค่าดหวงั 

เป็นมากกวา่ทีค่าดหวงั 
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เป็นตามทีค่าดหวงั 

เป็นมากกวา่ทีค่าดหวงั 
เครือ่งมอืทางการบรหิาร 



ใคร หนอใครกนั 

ชว่ยสรา้งความเชือ่ม ัน่ใหก้บัองคก์ร 

ใหค้วามเชือ่ม ัน่และใหค้ าปรกึษา 
อยา่งเทีย่งธรรมและเป็นอสิระแกอ่งคก์ร 

เพือ่เพิม่คณุคา่และปรบัปรุงการด าเนนิงานขององคก์ร  
ชว่ยใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมาย ดว้ยการประเมนิและปรบัปรุงประสทิธผิล 
ของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุ และการก ากบัดแูล  



ใหค้วามเชือ่ม ัน่และใหค้ าปรกึษา 
อยา่งเทีย่งธรรมและเป็นอสิระแกอ่งคก์ร 

เพือ่เพิม่คณุคา่และปรบัปรุงการด าเนนิงานขององคก์ร  
ชว่ยใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมาย ดว้ยการประเมนิและปรบัปรุงประสทิธผิล 
ของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุ และการก ากบัดแูล  

การสรา้ง 
คณุคา่เพิม่ 
ใหก้บัองคก์ร 

เพิม่คณุคา่ 



เราจะเร ิม่ตน้งานกนัอยา่งไร 
เพือ่ใหง้านตรวจสอบภายในน าไปสูก่ารสรา้งคณุคา่เพิม่ใหก้บัองคก์ร 



เราจะเร ิม่ตน้งานกนัอยา่งไร 
เพือ่ใหง้านตรวจสอภายในน าไปสูก่ารสรา้งคณุคา่เพิม่ใหก้บัองคก์ร 

เรารูจ้กัองคก์รของเราเพยีงใด 



การก ากบั
ดแูล การ

ควบคมุ
ภายใน 

กาบรหิาร 
ความเสีย่ง 

การบรหิารงานขององคก์ร 

คน เงนิ งาน ทรพัยส์นิ 

- ใคร 
- ท าอะไร 
- ผูเ้ก ีย่วขอ้ง 

- แหลง่เงนิ 
- คา่ใชจ้า่ย 
 

- บทบาท 
- ภารกจิ 
- วธิปีฏบิตั ิ
- ผลงาน 

- อาคาร 
- สถานที ่
- ครภุณัฑ ์
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สิง่ส าคญั...... 

ทกุวนันีเ้ราท างานตามล าพงัใชห้รอืไม?่ 



สิง่ส าคญั...... 

ทกุวนันีเ้ราท างานตามล าพงัใชห้รอืไม?่ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบAC 

สตง. 

ผูบ้รหิาร 

ผูร้ว่มงาน 

หนว่ยก ากบั 



กลยทุธข์องหนว่ยงานตรวจสอบภายใน.... ? 

การบรหิารจดัการภายในหนว่ยงาน 



การขบัเคลือ่นงานไปสูผ่ลการปฏบิตังิานทีม่คีณุคา่ 
และสามารถสรา้งคณุคา่เพิม่ใหก้บัองคก์ร 

ผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมา.... ? 



การขบัเคลือ่นงานไปสูผ่ลการปฏบิตังิานทีม่คีณุคา่ 
และสามารถสรา้งคณุคา่เพิม่ใหก้บัองคก์ร 

ผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมา.... ? 

สามารถประเมนิและชว่ยสนับสนุนใหม้กีารปรบัปรงุ
กระบวนการก ากบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง และ
การควบคมุของสว่นราชการ  

ในการปฏบัิตงิานไดใ้ชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบ ระเบยีบ และอาศัยความเสีย่งของหน่วยงาน 

มกีารปฏบิตังิานในเชงิรกุโดยการประเมนิผลของผูต้รวจสอบภายในไดก้อ่ใหเ้กดิ 
ความรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตังิานอยา่งลกึซึง้ รวมทัง้ไดค้ านงึถงึผลกระทบ 
ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 



รายงานผลการตรวจสอบใหข้อ้มลูอะไรบา้ง? 
น าไปสูก่ารตดัสนิใจ/สัง่การหรอืไม ่

สิง่ทีผู่บ้รหิารสนใจ...... 

ใครจะชว่ยทา่นได้ 

1................................................................................................. 
2................................................................................................... 
3.................................................................................................... 

ผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมา.... ? 

สามารถประเมนิและชว่ยสนับสนุนใหม้กีารปรบัปรงุ
กระบวนการก ากบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง และ

การควบคมุของสว่นราชการ  



1 

2 

3 

4 

รายงานผล 
การตรวจสอบ 

พบอะไร(ประเด็น)  
หลักเกณฑ ์ 
ขอ้เท็จจรงิ 
สาเหต ุ 
ผลกระทบ 
(ระดับความส าคัญ) 
ขอ้เสนอแนะ 



ในการปฏบัิตงิานไดใ้ชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบ ระเบยีบ และอาศัยความเสีย่งของหน่วยงาน 

RISK-BASED APPROACH 

มกีารปฏบิตังิานในเชงิรกุโดย....การประเมนิผลของผูต้รวจสอบภายในไดก้อ่ใหเ้กดิ 
ความรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตังิานอยา่งลกึซึง้ รวมทัง้ไดค้ านงึถงึผลกระทบ 
ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 



หารอืถงึสิง่ที ่ผูบ้รหิารคาดหวัง 

รวบรวมขอ้มลู เกีย่วกับองคก์ร 

ประเมนิความเสีย่ง 

จัดท าแผนการตรวจสอบ  

อนุมัตแิผนการตรวจสอบ 

การทบทวนแผน การตรวจสอบ  

1. อตุสาหกรรม/การแขง่ขนัทีอ่งคก์รตอ้งเผชญิ 
2. โครงสรา้ง/กจิกรรม/กระบวนการหลกัและ 
    สนับสนุน  
3. แผนวสิาหกจิ/แผนธรุกจิ/เป้าหมาย/วตัถปุระสงค ์
    ขององคก์ร 
 4. แผนบรหิารความเสีย่งองคก์ร  
 5. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีอ่งคก์รใช ้
 ขนาด ความซบัซอ้น ความส าคญั 

1. ก าหนด Audit Universe 
     ( ขอบเขตของงานตรวจสอบทัง้หมด โดยระบฝุ่ายงาน/หน่วยงาน/กจิกรรม/

กระบวนงานใหค้รอบคลมุทัว่ทัง้องคก์ร ) 
2. ระบวุตัถปุระสงคข์องกจิกรรม/กระบวนงาน  
3. คน้หาความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การด าเนนิงานไมเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค ์



ในการปฏบัิตงิานไดใ้ชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบ ระเบยีบ และอาศัยความเสีย่งของหน่วยงาน 

RISK-BASED APPROACH 

มกีารปฏบิตังิานในเชงิรกุโดย....การประเมนิผลของผูต้รวจสอบภายในไดก้อ่ใหเ้กดิ 
ความรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตังิานอยา่งลกึซึง้ รวมทัง้ไดค้ านงึถงึผลกระทบ 
ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

สามารถประเมนิและชว่ยสนับสนุนใหม้กีารปรบัปรงุ
กระบวนการก ากบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง และ
การควบคมุของสว่นราชการ  

2100 :  ลกัษณะของงานตรวจสอบภายใน 



การขบัเคลือ่นงานไปสูผ่ลการปฏบิตังิานทีม่คีณุคา่ 
และสามารถสรา้งคณุคา่เพิม่ใหก้บัองคก์ร 

การปฏบิตังิานทีผ่า่นมา.... 

   เป็นไปตามกรอบแหง่มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ? 

2100 :  ลกัษณะของงานตรวจสอบภายใน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตอ้งสามารถประเมนิและช่วย
สนับสนุนใหม้กีารปรบัปรุงกระบวนการก ากบัดูแล การบรหิาร
ความเสีย่ง และการควบคมุของสว่นราชการ โดยใชว้ธิกีารทีเ่ป็น
ระบบ ระเบียบ และอาศัยความเสีย่งของส่วนราชการ ทัง้นี้ การ
ตรวจสอบภายในจะมีความน่าเชื่อถือและเพิ่มคุณค่า เมื่อผู ้
ตรวจสอบภายในมกีารปฏบิตังิานใน   เชงิรกุและการประเมนิผล
ของผูต้รวจสอบภายในไดก้่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในการ
ปฏบิตังิานอย่างลกึซึง้ รวมทัง้ไดค้ านึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้
ในอนาคตดว้ย 



การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 

การสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัองคก์ร 

หมายความวา่...... 

2100 

ลกัษณะของงาน
ตรวจสอบภายใน 



                                                  23 

Process Input Output       Outcome       Impact 

ทรพัยากร ประสทิธภิาพ  ประสทิธผิล  คุม้คา่ 

ความเสีย่ง  ควบคมุ  ก ากบัดแูล 

ขอ้มลูสารสนเทศ 

ตรวจสอบ 

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

 

 - ตรวจสอบ 

 - ใหค้ าปรกึษา 

ตรวจสอบ 

ทางการเงนิ 

 

ตรวจสอบ 

การปฏบิตังิาน 

ตรวจสอบ  

ผลการด าเนนิงาน 

ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

ตรวจสอบการบรหิาร 

การปฎบิตังิาน 

sureeporn sirikantayakul 

การก ากบั
ดแูล 

การ
ควบคมุ
ภายใน 

กาบรหิาร 
ความเสีย่ง 



การก ากบั
ดแูล 

การ
ควบคมุ
ภายใน 

กาบรหิาร 
ความเสีย่ง 

วธิกีารประเมนิ ผลการประเมนิ 

การใช ้
ประโยชน ์

การสอบถาม 

การสอบทาน 

การสัมภาษณ์ 

แหลง่ขอ้มลู 

หลักฐาน 

การวางแผนตรวจสอบ 
การปฏบิตังิานรวจสอบ 



2100 

:  ลกัษณะของงานตรวจสอบภายใน 

ลกัษณะของ 
งานตรวจสอบ 

ภายใน 

• การก าหนดยทุธศาสตรแ์ละการตดัสนิใจในการปฏบิตังิานขององคก์ร 
• ส ารวจกระบวนการบรหิารความเสีย่งการควบคมุของคก์ร 
• การเสรมิสรา้งจรยิธรรมและคณุคา่เพิม่ 
• การใหค้วามเชือ่มั่นวา่การบรหิารจัดการขององ 
   มปีระสทิธผิลและเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามรับผดิชอบ 
• การสือ่สารขอ้มลูความเสีย่งและการควบคมุภายในของ 
  หน่วยงานภายในองคก์ร 
• การประสานงานและสือ่สารขอ้มูล (สตง. ตสน. ผูบ้รหิาร) 

2120 

2120 

การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในตอ้งสามารถประเมนิความมี
ประสทิธผิลการบรหิารความเสีย่ง 
 และสนับสนุนใหเ้กดิการปรับปรุงกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในตอ้งมสีว่นสนับสนุนและสง่เสรมิ
ใหม้กีารควบคมุในเรือ่งตา่งๆ ทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ โดย...
การประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการควบคมุ 
รวมทัง้สนับสนุนใหม้กีารปรับปรุงอย่างตอ่เนือ่ง 

การก ากบัดแูลการด าเนนิงาน  
และระบบขอ้มลูสารสนเทศ 

ตอบสนองความเสีย่ง 

sureeporn sirikantayakul 25 

2110 

: การก ากบัดแูล 

การบรหิารความเสีย่ง  

การควบคมุ  

ประเมินและให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงกระบวนการก ากบัดแูล เพื่อ....... 
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1.สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 

2.การประเมนิความเสีย่ง 

       (Risk Assessment) 

3. กจิกรรมการควบคมุ  
   (Control Activities) 

4.สารสนเทศและการสือ่สาร 
(Information and Communication) 

5. 
 กจิกรรม 

การตดิตามผล  
   (Monitoring Activities) 

 
3 หลกัการ 

5 หลกัการ 

4 หลกัการ 

3 หลกัการ 

2 หลกัการ 
5 องคป์ระกอบ  
17 หลกัการ 

 C 

สภาวะหรอืปัจจัยตา่ง ๆ ซึง่เอือ้ใหร้ะบบการควบคมุภายใน 
สามารถด าเนนิไปไดต้ามทีอ่งคก์รมุง่หวงั  
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ตรวจสอบ 

วเิคราะห ์

28 
sureeporn sirikantayakul 

ประเมนิ 

ผลการด าเนนิงาน 

วธิกีารปฏบิตังิาน 

ขอ้มลู 

ทรพัยส์นิ 

ด าเนนิงานดา้น 
การเงนิการคลงั 

การบรหิาร 
   ความเสีย่ง 

การควบคมุ 
ภายใน 

การก ากบั 
   ดแูลทีด่ ี

องคก์ร 



ผลส าเร็จของงาน 

ความพงึพอใจ 
ของผูบ้รหิาร 

ขอ้เสนอแนะและ 
ด าเนนิการปรบัปรงุทีไ่ดผ้ล 

ความสามารถของ 
ผูต้รวจสอบภายใน 

ความประพฤตทิีด่นีา่เชือ่ถอื 

การปฏบิตัติาม 
มาตรฐานและ 
จรยิธรรม 

การพฒันา 
อยา่งตอ่เนือ่ง 

ความสมัพนัธ ์
กบัหนว่ยรบัตรวจ 

การบรหิารงาน /โครงการ 

การท างาน 
เป็นทมี 
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