รายงานการประชุมประจำเดือนศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 2 /2565
วันที่ 5 มกราคม 2565
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงานศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ
ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ประธาน
2. นางโสพรรณ
เรืองเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
3. นางสุภาภรณ
ลมูลศิลป
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
4. นายสมภพ
สุทัศวิริยะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวอริณรดา ลาดลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นางสาวดวงใจ
กันธิยา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
7. นางสาวกัญญารัตน สรอยมาลัย นักโภชนาการปฏิบัติการ
8. นายณัฐพล
หอมหวล
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ
9. นางสาวอรสา
สำมะลี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10.นางสาวสุกัญญา คณะวาป
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11.นางสาวพรพิมล บุตะลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12.นางสาวสุภาวดี ฟองฟุง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
13.นายพีรพัฒน
เลี้ยงประยูร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
14.นางสาวรุงสินี
เพิ่มพูล
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ
15.นายอภิชิต
ศรีอวน
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ
16.นางสาวครองใจ ศรีลาราช
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
17.นางสุจริตพรรณ ดอนทราย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
18.นางชนกนันท
ทองดอนบม เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
19.นางสาวธนิสา
อนุญาหงษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
20.นายพัฒนพงศ ฟองออน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
21.นายพูลสินธุ
พงษประเทศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
22.นายยุทธนา
ชนะพันธ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
23.นางสาวมาลินี
ลามคำ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
24.วาที่รอยตรีนายยุทธการ ประพากรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25.นางสาววรรณพร สวางบุญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
26.นายชัชวาลย
เพ็ชรกอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
27.นายชินโชติ
ทองตัน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
28. นางสาวเนตรนภา สุขปา
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
2.9 ศิริพร...

29. นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ
30.นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ
31.นางสาวเบญจวรรณ จันทพล
32.นางสาวปรียาพร สรางไร
33.นายภีมภูริ
ปทมธรรมกุล
34.นายทวีชัย
ศิริพวงสะกะ
35.นายวิรุท
นนสุรัตน
36.นางเพ็ญภัทร
ศิริกัณฐรัตน
37.นายธนกฤติ
จันทรถง
38.นางสาวบุณยนุช จุดศรี
39.นางสาวนันทิยา พรมวงษา
40นางสาวเอมอร
แกวกาสี
41.นายปฏิกาญจน สีชาลี
42.นายณัฐภัทร เสนีวงศ ณ อยุธยา
43.นายสุทัศน
บุราณ
44.นางสาวแคทลียา วงศกาไสย
45นางสาวสิริภา
จิตติพิมพ
46.นางพัชราภรณ วงศสามารถ
47.นายจรณะ
มังคะตา
48.นางมณีรัตน
แสนประสิทธิ์
49.นางสาวอัมราวดี วิชัยวงษ
50.นางสาวสุนิษา บุญประคอง
51.นางสาวนิลกาญจน ทำสีทา
52.นายคุณพงษ
ตันมิ่ง
53.นางสาวนัฏธนา ภักดีศรี
54.นางวัชราภรณ บัวสอาด
55.นายรัตนพงศ
อินทรพาณิชย
56.นางสาวธาริณี
พวงพันอวน
57.นายประวิช
สีหนองหาง
58.นายสมคิด
พุดนอก
59.นายธีราวัฒน
อาสนะ
60.นายณัฐพงษ
ถำวาป
61.นางวนิดา
อินทรพามา
62.นางสาวอรอุมา ลีพฤติ

-2นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
นิติกร
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานทำความสะอาด
พนักงานทำความสะอาด

รายชื่อผู...

รายชื่อผูไมเขารวมประชุม
1. นายอธิวัฒน
กุลวงษ
2. นางสาวภัทราพร ชูศร
3. นางสาวกนกขวัญ ศิรินคร
4. นางสาวณัฐธิดา ศิริไพโรจน
5. นายสมปาด
ชางคำ
6. นายวิรวัฒน
บุญทองออน

-3พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักโภชนาการชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาพนักงานพัสดุ
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 08.30 – 12.00 น.
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี นาวสาวทิพา ไกรลาศ ประธานที่ประชุมเปดการประชุม
ประจำเดือนมกราคม 2565 แจงใหทราบดังนี้
1. ดวยสถานการณ covid ฝากใหเจาหนาที่ตูแลตนเอง โดยยึดหลัก ลางมือบอยๆ โดยใชสบูและ
น้ำ หรือเจลลางมือที่มีสวนผสมหลักเปนแอลกอฮอล รักษาระยะหาง สวมหนากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของ
เจาหนาที่ พรอมทั้งเชิญชวนใหญาติเขารับการฉีดวัคซีนปองกันโควิดทั้งเข็มแรก และเข็มกระตุน
2. ขอชื่นชม และเปนกำลังใจใหเจาหนาที่ทุกคนที่รวมกันทำงานจนสำเร็จลุลวงไปดวยดี จนได
รับคำชื่นชมจากทางกรมอนามัย ซึ่งตอนนี้ศูนยฯ มีบทบาทหนาที่ในเขตสุขภาพที่ 8 มากขึ้น
มติที่ประชุม
วาระที่ 2

ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
-
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วาระที่ 4

เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
4.1 ติดตามความกาวหนาของกลุมงาน
- กลุมพัฒนาการอนามัยแมและเด็ก

1. รายงานสถานการณการตายมารดาในเขตสุขภาพที่ 8 มีมารดาเสียชีวิตจำนวน 2 ราย
2. ขอความรวมมือเจาหนาที่ทุกทาน กรอกขอมูลงานวิจัย เพื่อจัดทำฐานขอมูลงานวิจัยของศูนยฯ
- กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน
1. ดวยสถานการณโรคโควิดใหสถานศึกษายังปดเรียน จึงตองซอมแผนการปองกันโควิดในโรงเรียน
2. กรมอนามัยใหรายงานการครอบคลุมการฉีดวัคซีนในเด็ก
- กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทำงาน,วัยผูสูงอายุ
1. ขอบคุณเจาหนาที่ทุกทาน ที่รวมรณรงคสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย "กาวทาใจ SEASON 4 วิถีถัดไป พิชิต
100 วัน 100 แตมสุขภาพ" ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การเปดตัวกิจกรรมกาวทาใจ season 4 ณ จังหวัดบึงกาฬ ระหวางวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2564 ที่ผานมา
2. ใหเจาหนาที่สงผลตรวจสุขภาพประจำป 2565
- กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
1. การจัดสรร ATK จาก สปสช. แจกไปแลว 90 % คงเหลืออีก 10 % ขอใหผูรับผิดชอบรายงานผลดวย
2. การจัดสรร ATK จากกรมอนามัย มอบใหแตละ Setting ดำเนินการแจกจาย
3. Healthy Workplace เชิญรวมกิจกรรม 5 ส. ในวันที่ 26 มกราคม 2565 พรอมเตรียมรับประเมินสถานที่ทำ
งานาอยูนาทำงานจากศูนยอนามัย 10 อุบลราชธานี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565
- กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากำลังคน
1. ขอบคุณเจานหนาที่ทุกทานที่รวมมหกรรมขับเคลือ่ นนโยบายเปดเมืองเปดประเทศดวยมาตรการปลอดภัยสำหรับ
องคกร (COVID Free Setting) ดานการทองเที่ยว ณ จังหวัดเลย ระหวางวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564 ที่ผาน
มา
2. ผลการใชเบิกจายงบประมาณตอนนี้อยูที่ 39 % โดยถือวาทำไดตามเปาหมาย
3. เงินงบประมาณไมเพียงพอ ทางกลุมขับเคลื่อนไดทำการขอเงินประมาณเพิ่มเติมจำนวน 300,000 บาท
- กลุมอำนวยการ
1.ขอรายชื่อตัวแทนของแตละกลุม เพื่อทำหนาที่รวบรวมเอกสารธุรการ การเงิน และตรวจเอกสารกอนสงมา
เบิกจาย
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
- คณะกรรมการจริยธรรม

1. ไดจัดตั้งชมรมจริยธรรมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี พรอมทั้งเชิญชวนเจาหนาที่ทุกทานรวมสมัครเปนสมาชิก
ชมรมฯ
2. สงเขาประกวดหนวยงานคุณธรรม หัวขอ “คุณธรรมนำใจ จิตธรรมนำใจ”
- คณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
คณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดสื่อสารความรูความควบคุมภายใน เพื่อให
เจาหนาที่ทราบถึงการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยง สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ความหมายของการควบคุ มภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบั ติ งานที่ผ ูกำกั บดูแล หัวหนา
หน ว ยงานของรั ฐ ฝ า ยบริ ห าร และบุ ค ลากร ของหน ว ยงานของรั ฐ จั ด ให ม ี ข ึ ้ น เพื ่ อ สร า งความมั ่ น ใจอย าง
สมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม ดานการดำเนินงาน
ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
2. วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน คือ วัตถุประสงคพื้นฐานของการดำเนินงานใน
ทุกองคกร โดยมุงเนนที่ กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และเอื้ออำนวยใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กำหนดไว ในขณะเดียวกัน ผลที่ไดรับจากกระบวนการนั้นตองคุมคากับตนทุนที่ใชไป จึงจะทำใหเกิดความมี
ประสิทธิภาพ
2) ความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน คือ การจัดใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง
เพียงพอ และเชื่อถือได เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริหาร บุคลากรในองคกร และบุคคลภายนอกในการนำ
ขอมูลดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องตางๆ
3) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ คือ การมุงเนนใหกระบวนการปฏิบัติงาน
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เงื่อนไขตามสัญญา ขอตกลง นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ
3. องคประกอบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO มีองคประกอบของการควบคุม
ภายใน 5 ดาน ดังนี้

องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
หมายถึง ปจจัยตางๆ ที่สงผลตอทัศนคติและความตระหนักถึงความจำเปนและความสำคัญของการ
ควบคุมภายในของบุคลากรทุกคนในองคกร โดยบุคลากรทุกคนเขาใจความรับผิดชอบและขอบเขตอำนาจหนาที่
ของตนเอง มีความรู ความสามารถ และทักษะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน รวมถึงการยอมรับและปฏิบัติตาม
กฎเกณฑและวิธีการทำงานตางๆ ที่องคกรกำหนดไว ประกอบดวยปจจัยตางๆ ตอไปนี้
• ความซื่อสัตยและจริยธรรม
• รู ป แบบและปรั ช ญาการทำงานของฝ า ยบริ ห าร โดยพิ จ ารณาจากความรู  ค วามสามารถ และ
ประสบการณของฝายบริหารที่เปนประโยชนตอหนาที่ที่รับผิดชอบ
• การจัดโครงสรางองคกรและสายการบังคับบัญชาใหเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน
• การกำหนดลั กษณะงานและคุ ณสมบัติเฉพาะตำแหนง (Job Description & Job Specification)
สำหรับทุกตำแหนงงาน อยางชัดเจน
องคประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ความเสี่ยง คือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสูญเปลาหรือเหตุการณท่ีไม
พึงประสงค ที่ทำใหการดำเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กำหนดไว ความเสี่ยงอาจเกิดจากสาเหตุ
ภายนอกหรือภายในองคกร ซึ่งการดำเนินงานปจจุบันอยูภายใตการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล สภาพ
เศรษฐกิจ กฎระเบียบตางๆ ทำใหแตละองคกรตองเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น ถาองคกรสามารถบงชี้และประเมิน
ความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม จะชวยใหสามารถเตรียมการแกไขปญหาไดทันทวงที
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุมควรกำหนดใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่ประเมินได โดยมีขอควรพิจารณาในการ
กำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังตอไปนี้
• กิจกรรมการควบคุมควรเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ
• กิจกรรมการควบคุมตองสามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
• คาใชจายในการกำหนดใหกิจกรรมการควบคุมตองไมสูงกวาผลเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้น
องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
ขอมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยแหลงขอมูลอาจมาจาก
ภายในหรือภายนอกองคกร องคประกอบในเรื่องสารสนเทศและการสื่อสาร มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
• ข อ มู ล เพี ย งพอ ถู ก ต อ ง ภายใต ร ู ป แบบที่ เ หมาะสม และทั น เวลา เพื ่ อ ช ว ยสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ
การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ
• การสื่อสารขอมูลเกิดขึ้ นอย างทั่วถึงทั้งองคกร จากผูบริหารถึงพนักงานและในทางกลับ กัน ระหวาง
หนวยงานหรือแผนก ระหวางองคกรกับบุคคลภายนอก เชน สื่อมวลชน ผูออกกฎระเบียบตางๆ
• การสื่อสารอยางชัดเจนใหบุคลากรทราบถึงความสำคัญและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน
องคประกอบที่ 5 การติดตามประเมินผล (Monitoring)
4. ขอจำกัดของระบบการควบคุมภายใน
- คาใชจายในการควบคุมตองไมสูงกวาคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไมควบคุม
- กาควบคุมสวนใหญมีไวสำหรับรายการตามปกติทั่วไป

- ความประมาทเลินเลอ หรือความไมเขาใจคำสั่งของบุคคลที่เกี่ยวของ
- ผูทุจริตอาจรวมมือกับบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมที่มีอยู
- ผูรับผิดชอบหรือบุคคลอาจไมปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
5. บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
ผูบริหารระดับสูง กำหนดบทบาทในการปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางที่ดี สรางองคประกอบอื่น ๆ ที่ทำใหเกิด
สภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดีขึ้น
ผูบริหารระดับกลาง จัดใหมีการควบคุมภายในประเมินผล ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหมีความรัดกุม และสอบ
ทานใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ผูตรวจสอบภายในหรือผูตรวจกิจการ มีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของการ ควบคุมภายใน
ทำหนาที่ตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในอื่น ๆ เสนอแนะตอ ผูบริหาร
ระดับสูงและระดับกลางใหจัดมาตรการควบคุมภายในขึ้นในองคกรตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่จัดไว รวมมือและประสานกับผูสอบบัญชีภายนอก
พนักงานระดับปฏิบัติศึกษาใหทราบวามาตรการและระบบการควบคุมภายในในหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่
อยูนั้นมีขอกำหนดไวอยางไรบาง เอาใจใสปฏิบัติตามมาตรการและระบบเหลานั้น
6.ประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยง คือเหตุการณหรือการกระทำอันทำใหเกิดความเสียหายหรือทำใหเกิดความลมเหลว หรือลด
โอกาสที่จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตองการ
- ความเสี่ยงสืบเนื่อง (Inherent Risk) ความเสี่ยงโดยทั่วไป เกิดจากลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมหรือ
นโยบายของรัฐบาล
- ความเสี่ยงจากการควบคุม (Control Risk) ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการควบคุมภายในที่ไมมี
ประสิทธิผล
- ความเสี ่ ย งจากการตรวจสอบ (Detective Risk) ความเสี่ย งที่ผ ูตรวจสอบไมส ามารถตรวจพบได
เนื่องจากวางแผนตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบไมเหมาะสม รวมทั้งสรุปผลตรวจผิดพลาด ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยูคือความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยูภายหลังจากที่มีการพิจารณาการบริหาร จัดการความเสี่ยง และการจัดการ
วางระบบการควบคุมภายในแลว
7. กระบวนการบริหารความเสี่ยง
1) สภาพแวดล อ มภายใน (Internal Environment) ประกอบด ว ย วิ ส ั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ความรู  แ ละ
ความสามารถของบุคลากร ความซื่อตรงและจริยธรรม คณะกรรมการมาตรฐานของทรัพยากรบุคคล อำนาจ
หนาที่ความรับผิดชอบ
2) การกำหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) วัตถุประสงคขององคกรคืออะไร มีความเฉพาะเจาะจง
สามารถวัดได นำไปปฏิบัติได มีความนาเชื่อถือ มีกรอบระยะเวลาชัดเจน
3) ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เหตุการณ = โอกาส + ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงทั้งที่เคยเกิด
และอาจเกิด โดยพิจารณาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การกำหนดความนาจะเกิดและผลกระทบ

5) การจัดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses) การยอมรับความเสี่ยง ลดผลกระทบ การลดโอกาส
เกิด หาวิธีการใหม ๆ
6) Control Activities แบงเปน 4 ประเภท
- การควบคุมแบบปองกัน การแบงแยกหนาที่ การควบคุมรหัสผาน การกำหนดระดับอนุมัติ การเก็บ
รักษาทรัพยสินใหปลอดภัย
- การควบคุ มแบบแก ไข เชน การกำหนดรู ป แบบใหม (การควบคุมดวยระบบแทนคน) การจั ด
โครงสรางใหม การควบคุมแบบชดเชย
- การควบคุมแบบคนพบ เชน การสอบทานรายงาน การรายงานสิ่งผิดปกติ การกระทบยอด การ
ตรวจนับสินคา
- การควบคุมแบบสงเสริ ม การกำหนดนโยบาย การกำหนดแนวทาง คูมือปฏิบัติงาน แผนการ
ฝกอบรม มาตรการจูงใจและการใหรางวัล
7) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) บูรณาการจัดการ ความเสี่ยง
กับการปฏิบัติงาน สื่อสารแผนการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหทุกคนในองคกรทราบ การสื่อสาร
ควรเนนใหเขาใจงายในเวลาที่ทันกาลและอาจใชภาพและสีประกอบเพื่อใหเขาใจงาย
8) การติดตามผล (Monitoring) การติดตามผลระหว างปฏิบั ติงาน เชน ระบบการรายงาน วิเคราะห
เปรียบเทียบ การวิเคราะหความแปรปรวน ความคาดเคลื่อน เปนตน การประเมินผลเปนรายครั้ง เชน การ
ประเมินผลตนเอง การประเมินผลโดยผูตรวจสอบกิจการ การสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต การ ประเมิน
โดยหนวยงานกำกับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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