THE IIA’S THREE LINES MODEL
แนวป้ องกันสามด่าน ฉบับปรับปรุ งใหม่
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บทนำ
องค์ ก รทั้ ง หลำยเป็ นสิ่ ง ที่ ด ำเนิ นงำนโดยมนุ ษ ย์
ปฏิบัติงานภายใต้ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน เชื่อมโยง
ระหว่ า งกั น และเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลามากขึ ้น เรื่ อ ยๆ
องค์ ก รเหล่ า นั้ น มั ก จะมี ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ห ลากหลาย
แปรเปลี่ ย นง่ าย และในบางครั้ ง ก็ แ ข่ งขั น กั น ใ นเชิ ง
ผลประโยชน์ ผูม้ ีส่วนเสียต่างๆ จะมอบความไว้วางใจในการ
ดูแลองค์กรให้แก่ องค์ค ณะผู้มี ห น้าที่ กากับ ดูแล ซึ่ง ในทาง
กลับ กั น ก็ จ ะมอบหมายทรัพ ยากรและอ านาจให้แ ก่ ฝ่ าย
บริหารเพื่อดาเนินการต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งหมาย
รวมถึงการดาเนินการจัดการความเสี่ยงด้วย
ด้วยเหตุผ ลเหล่านี ้แ ละเหตุผ ลอีกมากมาย องค์กรหลายๆ
แห่ ง ต่ า งจ าเป็ นต้ อ งมี โ ครงสร้ า งและกระบวนการที่ มี
ประสิทธิผลเพื่อช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ ในขณะเดียวกัน
ก็สง่ เสริมการกากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง
เนื่องจากองค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลจะรับรายงานเกี่ยวกับ
กิจกรรม ผลประกอบการและประมาณการจากฝ่ ายบริหาร
ทั้งองค์คณะผูม้ ี หน้าที่กากับดูแลและฝ่ ายบริหารต่างก็ ต้อง
พึ่งพาตรวจสอบภายในในการให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็ นอิสระ
และเที่ยงธรรม รวมทัง้ ให้คาแนะนาในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริม
และช่วยให้เกิดนวัตกรรมและการปรับปรุ งไปในทางที่ดี ขึน้
แต่ในที่สดุ แล้ว องค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลก็ตอ้ งรับผิดชอบ
ต่อการกากับดูแล ซึ่ง จะบรรลุผลได้โดยผ่านทางการกระทา
และพฤติกรรมต่างๆ ขององค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลเอง
รวมทัง้ ฝ่ ายบริหารและตรวจสอบภายในด้วย
โมเดลสามด่าน จะช่วยองค์กรระบุโครงสร้างและกระบวนการ
ที่จะช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ดีท่ีสดุ และเอือ้ ต่อการกากับ
ดูแลและการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง โมเดลนีใ้ ช้ได้กับ
ทุกองค์กรและจะมีประสิทธิภาพสูงสุดโดย:
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คำศัพท์ทสี่ ำคัญ
องค์กร (Organization) - กลุ่มของ
กิจกรรม ทรัพยำกร และคน ซึง่
ทำงำนโดยมุ่งสูเ่ ป้ ำหมำยร่วมกันโดย
ได้รับกำรจัดระเบียบมำแล้ว
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) - กลุ่ม
ต่ำงๆ หรือบุคคลซึ่งได้รับ
ผลประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจำก
องค์กร
องค์คณะผู้มีหน้ำทีก่ ำกับดูแล
(Governing body) - บุคคลต่ำงๆ ผู้ซึ่ง
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ใน
ควำมสำเร็จขององค์กร
ฝ่ ำยบริหำร (Management) - บุคคล
ทีม และงำนทีท่ ำหน้ำทีส่ นับสนุนที่
ได้รับมอบหมำยให้ต้องส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำร แก่ลูกค้ำ
ขององค์กร
ตรวจสอบภำยใน (Internal audit) บุคคลทัง้ หลำยทีป่ ฏิบัติงำนอย่ำงเป็ น
อิสระจำกฝ่ ำยบริหำรในกำรให้ควำม
เชื่อมั่นและข้อมูลทีล่ กึ ซึง้ เกี่ยวกับ
ควำมพอเพียงและประสิทธิผลของ
กำรกำกับดูแลและกำรบริหำรควำม
เสี่ยง (รวมทัง้ กำรควบคุมภำยในด้วย)
โมเดลสำมด่ำน (The Three Lines
Model) - โมเดลทีแ่ ต่เดิมรู้จกั กันในชื่อ
ทีว่ ่ำ แนวป้ องกันสำมด่ำน (Three
Lines of Defense)
กำรควบคุมภำยใน (Internal control) กระบวนกำรต่ำงๆ ทีไ่ ด้ออกแบบมำ
เพื่อก่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นในกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ต่ำงๆ

▪ การยอมรับแนวทางที่อาศัยหลักการ (principles-based approach) และปรับโมเดลให้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ขององค์กรและสถานการณ์
▪ การมุ่งเน้นไปที่ผลที่ได้รบั จากการบริหารความเสี่ยงในการช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์และช่วยเพิ่ม
คุณค่า รวมทัง้ ให้ความสาคัญในเรื่องของการ "ป้องกัน" และปกป้องคุณค่า
▪ ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในบทบาทและหน้าที่ต่างๆ ตามที่แสดงไว้ในโมเดล รวมทัง้ ความสัมพันธ์
ในระหว่างบทบาทเหล่านัน้
▪ การนาเอามาตรการต่างๆ ไปใช้ปฏิบตั ิเพื่อที่จะทาให้เชื่อมั่นได้ว่า กิจกรรมและวัตถุประสงค์ต่างๆ
สอดคล้องกับลาดับความสาคัญของผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสียต่างๆ
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หลักกำรของโมเดลสำมด่ำน
หลักกำรที่ 1: กำรกำกับดูแล
คำศัพท์ทสี่ ำคัญ
กำรกำกับดูแลขององค์กรหนึ่งๆ จาเป็ นต้องมี
โครงสร้างและกระบวนการที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยส่งเสริม:
กำรตัดสินใจโดยตั้งอยู่บนพืน้ ฐำนของ
▪ ควำมรับผิดชอบขององค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับ
ควำมเสี่ยง (Risk-based decisionmaking) - กระบวนกำรทีไ่ ด้พจิ ำรณำ
ดูแลที่มีต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย ในการดูแลองค์กรโดย
แล้ว ซึ่งรวมถึง กำรวิเครำะห์ กำร
ผ่านทาง ความมีคณ
ุ ธรรม ความเป็ นผูน้ า และ
วำงแผน กำรดำเนินกำร กำรเฝ้ ำติดตำม
ความโปร่งใส
และกำรสอบทำน และคำนึงถึง
▪ กำรกระทำ/กำรปฏิบัติ (ซึ่งรวมถึงการจัดการ
ผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกจำกควำมไม่
แน่นอนทีม่ ีตอ่ วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง) โดยฝ่ ายบริหาร เพื่อที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยผ่านทางการ
ควำมเชือ่ มั่น (Assurance) - กำรยืนยัน
ตัดสินใจโดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความเสี่ยง
และควำมมั่นใจอย่ำงอิสระ
และการใช้ทรัพยากรต่างๆ
▪ กำรให้ควำมเชื่อมั่นและคำแนะนำ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระ เพื่อให้ความ
ชัดเจนและความมั่นใจ และเพื่อที่จะส่งเสริมและช่วยให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยผ่าน
ทางการสอบถามอย่างเข้มงวดและการสื่อสารอย่างชาญฉลาด

หลักกำรที่ 2: บทบำทขององค์คณะผู้มีหน้ำทีก่ ำกับดูแล
องค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลให้ความมั่นใจว่า:
▪ มีโครงสร้างและกระบวนการที่เหมาะสม สาหรับการกากับดูแลที่มีประสิทธิผล
▪ วัตถุประสงค์และกิจกรรมขององค์กรสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสียตามลาดับ
ความสาคัญ
องค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลจะ:
▪ มอบหมายภาระหน้าที่และจัดสรรทรัพยากรให้แก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
ในขณะที่ให้ความมั่นใจว่าจะบรรลุความคาดหวังทัง้ ในทางกฎหมาย ระเบียบทางการและ
จริยธรรม
▪ จัดตัง้ และดูแลงานตรวจสอบภายในที่เที่ยงธรรมและมีความสามารถ เพื่อให้ความชัดเจนและ
ความมั่นใจในความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย
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หลักกำรที่ 3: บทบำทของฝ่ ำยบริหำรและด่ำนทีห่ นึ่งกับด่ำนทีส่ อง
ภาระหน้าที่ของฝ่ ายบริหารในการบรรลุเป้าหมายทางองค์กรนัน้ ประกอบด้วยบทบาทในด่านที่หนึ่งและ
ด่านที่สอง1 บทบาทในด่านที่หนึ่ง ส่วนใหญ่จะสอดคล้องโดยตรงกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้แก่ลกู ค้าขององค์กรซึ่งรวมถึงงานสนับสนุน 2 ด้วย ส่วน บทบาทในด่านที่สอง นัน้ จะทาหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือด้านการบริหารความเสี่ยง
บทบาทในด่านที่หนึ่งและสองนัน้ อาจจะอยู่ดว้ ยกัน หรืออาจจะแยกกันอยู่ก็ได้ บทบาทบางอย่างในด่านที่
สองสามารถมอบหมายไปให้แก่ผเู้ ชี่ยวชาญเพื่อเสริมความเชี่ยวชาญ ความสนับสนุน การเฝ้าติดตาม และ
การตั้ง ค าถามไปยัง ฝ่ ายบริ ห ารที่ อ ยู่ ใ นด่ า นที่ ห นึ่ ง ก็ ไ ด้ บทบาทในด่ า นที่ ส องนั้น ควรมุ่ง เน้น ไปที่
วัตถุประสงค์เฉพาะบางเรื่อง เช่น เรื่ องการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับ และพฤติกรรมอันมีจริยธรรมที่
ยอมรับได้ การควบคุมภายใน ความปลอดภัยของข้อมูลและเทคโนโลยี ความมั่นคงยั่งยืน และการประกัน
คุณภาพ หรืออีกทางเลือกหนึ่ง บทบาทในด่านที่สองอาจขยายภาระหน้าที่ในด้านการบริหารความเสี่ยงให้
กว้างออกไปได้ อย่างเช่น การบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร (หรือ ERM) อย่างไรก็ตาม หน้าที่การบริหาร
ความเสี่ยงยังคงเป็ นส่วนหนึ่งของบทบาทในด่านที่หนึ่งและภายในขอบเขตงานของฝ่ ายบริหาร

หลักกำรที่ 4: บทบำทของด่ำนทีส่ ำม
ตรวจสอบภายในจะให้ความเชื่อมั่นและคาแนะนาอย่างเป็ นอิสระและเที่ยงธรรม เกี่ยวกับความพอเพียง
และประสิทธิผลของการกากับดูแลและการบริหารความเสี่ยง3 ซึ่งจะบรรลุได้ดว้ ยการใช้กระบวนการที่เป็ น
ระบบระเบี ย บ ความเชี่ ย วชาญและข้อ มูล เชิ ง ลึก ตรวจสอบภายในจะรายงานสิ่ ง ที่ ต รวจพบไปยัง
ฝ่ ายบริหารและองค์คณะผู้มี ห น้าที่ กากับ ดูแลเพื่ อส่ง เสริม และช่ วยให้เกิ ดการปรับ ปรุ ง อย่างต่ อเนื่ อ ง
ในการนี ้ ตรวจสอบภายในอาจพิจารณาใช้ความเชื่ อมั่น ที่ให้โดยผูใ้ ห้ความเชื่ อมั่น อื่นจากภายในและ
ภายนอกองค์กรก็ได้

หลักกำรที่ 5: ควำมเป็ นอิสระของด่ำนทีส่ ำม
ความเป็ นอิสระจากภาระหน้าที่ในทางการบริหารของตรวจสอบภายในเป็ นสิ่งสาคัญยิ่งต่อความเที่ยง
ธรรม อานาจ และความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเกิดขึน้ ได้โดยผ่านทางความรับผิดชอบต่อ องค์คณะผูม้ ี หน้าที่
กากับดูแล การเข้าถึงบุคลากร ทรัพยากร และข้อมูลที่จาเป็ นในอันที่ จะปฏิบตั ิงานให้สาเร็จลุล่วงได้อย่าง
ไม่มีขอ้ จากัด และเป็ นอิสระจากอคติหรือการแทรกแซง ในการวางแผนและการส่งมอบบริการตรวจสอบ
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หลักกำรที่ 6: กำรสร้ำงและปกป้ องคุณค่ำ
บทบาททั้งหมดซึ่งทางานร่วมกันจะมีส่วนช่วยในการสร้างและปกป้องคุณค่าก็ต่อเมื่อบทบาทเหล่านัน้
สอดคล้องซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสียตามที่ได้จดั ลาดับความสาคัญไว้
แล้ว การจัดกิจกรรมสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันจะบรรลุได้โดยผ่านทางการสื่อสาร ความร่วมมือ ร่วม
แรงร่วมใจกัน สิ่งนีจ้ ะทาให้ม่นั ใจได้ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความสอดคล้อง และความโปร่งใสของข้อมูลที่
จาเป็ นต้องใช้ในการตัดสินใจโดยอาศัยความเสี่ยงเป็ นพืน้ ฐาน

1. การใช้คาว่า "ด่านที่หนึ่ง" "ด่านที่สอง" และ "ด่านที่สาม" นีย้ งั คงไว้เช่นเดียวกับโมเดลแรกเริ่มเพื่อประโยชน์ในเรื่องความคุน้ ชิน อย่างไรก็ตาม
คาว่า "ด่าน หรือ lines " ไม่ได้ม่งุ หวังที่จะแสดงองค์ประกอบในเชิงโครงสร้าง แต่เป็ นการแยกแยะบทบาทอย่างมีประโยชน์ ตามหลักแล้ว องค์
คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลยังเป็ น "ด่าน" เองด้วย แต่แนวคิดนีย้ งั ไม่ได้รบั การยอมรับ ในการหลีกเลี่ยงความสับสน การให้ลาดับหมายเลข (ที่
หนึ่ง ที่สอง ที่สาม) ไม่ควรนามาใช้เพื่อตีความว่าเป็ นการปฏิบตั ิงานตามลาดับขัน้ แท้จริงแล้วบทบาททัง้ หมดจะทางานไปพร้อมๆ กัน
2. บางคนถือว่า หน่วยงานสนับสนุน (เช่น งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการ และงานบริการอาคาร) เป็ นบทบาทในด่านที่สอง เพื่อความชัดเจน
โมเดลสามด่านนีถ้ ือว่าบทบาทในด่านแรกได้รวมถึงกิจกรรมใน "หน้าบ้าน" และ "หลังบ้าน" ด้วย และบทบาทในด่านที่สองจะประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆ ที่ม่งุ ความสนใจไปที่เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเสี่ยง
3. ในบางองค์กร บทบาทอื่นในด่านที่สามอาจถูกระบุไว้ เช่นว่า การกากับดูแล การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การสอบสวน การประเมินผล และ
การแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจเป็ นส่วนหนึ่งในหน้าที่งานตรวจสอบภายใน หรืออาจแยกออกไปก็ได้
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โมเดลสำมด่ำนของ IIA
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บทบำททีส่ ำคัญในโมเดลสำมด่ำน
กำรแบ่งแยกหน้ ำที่ในองค์กรต่ำงๆ มีควำมแตกต่ำงกันเป็ นอย่ำงมำก อย่างไรก็ตาม บทบาทใน
ระดับ สูง ต่ อ ไปนี ้จ ะอธิ บ ายขยายความหลัก การของโมเดลสามด่ า น (Principles of the Three Lines
Model)

องค์คณะผู้มีหน้ำทีก่ ำกับดูแล (Governing body)
▪
▪

รับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียในการดูแลองค์กร
ร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสียในการเฝ้าระวังผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสีย และสื่อสารเกี่ยวกับการ
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างโปร่งใส
ดูแลเอาใจใส่วฒ
ั นธรรมที่สง่ เสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบที่มีจริยธรรม
ก าหนดโครงสร้ า งและกระบวนการส าหรั บ การก ากั บ ดู แ ล ซึ่ ง รวมถึ ง การจั ด ตั้ ง
คณะอนุกรรมการขึน้ มาช่วยเหลือตามความจาเป็ น
มอบหมายภาระหน้าที่ และจัด ทรัพยากรให้แก่ฝ่ายบริหารเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ข อง
องค์กร
กาหนดระดับการยอมรับความเสี่ยง (appetite for risk) ขององค์กร และกากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง (รวมทัง้ การควบคุมภายใน)
คอยดูแ ลให้มี ก ารปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ข้อ บัง คับ ทางการ และความคาดหวัง ที่ ดี ง ามมี
จริยธรรม
จัดให้มีและดูแลหน้าที่งานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระและเที่ยงธรรม

▪
▪
▪
▪
▪
▪

ฝ่ ำยบริหำร
บทบาทในด่านแรก
▪
▪

▪
▪

เป็ นผูน้ าและสั่งการการดาเนินการต่างๆ (ซึ่งรวมทั้งการบริหารความเสี่ยง) และการใช้
ทรัพยากรเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
มี การสนทนากับ องค์คณะผู้มี หน้าที่กากับดูแลอย่างต่อเนื่อง และรายงานเกี่ ยวกับผล
ประกอบการที่ได้วางแผนไว้ ผลประกอบการจริง และผลประกอบการที่คาดว่าจะเป็ นโดย
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และความเสี่ยง
จัดให้มี และรักษาไว้ซ่ึง โครงสร้างและกระบวนการที่เหมาะสม ส าหรับการบริหารการ
ปฏิบตั ิงานต่างๆ และความเสี่ยง (รวมทัง้ การควบคุมภายใน)
มั่นใจได้ในเรื่องการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับทางการ และความคาดหวังที่มีจริยธรรม
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บทบาทในด่านทีส่ อง
▪

▪

ให้ความเชี่ยวชาญ ความสนับสนุน การเฝ้าระวัง และตัง้ คาถามเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยง รวมทัง้ :
o การพัฒนา การนาไปปฏิบตั ิ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง (รวมทัง้ การควบคุมภายใน) ณ ที่ระดับกระบวนการ ระบบ และที่
ระดับองค์กร
o การบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง เช่ น การปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับทางการ และความคาดหวังที่มีจริยธรรม ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
และเทคโนโลยี ความยั่งยืนของกิจการ และการประกันคุณภาพ
ทาการวิเคราะห์และจัดทารายงานเกี่ยวกับความพอเพียงและประสิทธิผลของการบริหาร
ความเสี่ยง (รวมทัง้ การควบคุมภายใน)

ตรวจสอบภำยใน
▪
▪

▪

คงไว้ซ่ึง ความรับผิ ดชอบหลัก ที่มี ต่อ องค์ค ณะผู้มี หน้าที่ กากับ ดูแล และเป็ นอิสระจาก
ภาระหน้าที่ในทางการบริหาร
สื่อสารความเชื่อมั่นและคาแนะนาที่เป็ นอิสระและเที่ยงธรรม เกี่ยวกับความพอเพียงและ
ประสิทธิผลของการกากับดูแลและการบริหารความเสี่ยง (รวมทัง้ การควบคุมภายใน) เพื่อ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในทางองค์กร และเพื่อส่งเสริมและเอือ้ ให้เกิดการปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื่อง
รายงานความเสื่อ มเสียต่อความเป็ นอิสระ และความเที่ยงธรรม ต่อองค์คณะผูม้ ีหน้าที่
กากับดูแล และนามาตรการป้องกันไปใช้ปฏิบตั ิตามความจาเป็ น

ผู้ให้บริกำรให้ควำมเชื่อมั่นจำกภำยนอก
▪

ให้ความเชื่อมั่นเพิ่มเติม เพื่อ:
o สนองตอบต่ อ ความคาดหวั ง ในทางกฎหมายและข้อ บัง คับ ทางการที่ ท าหน้า ที่
ปกป้องผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
o สนองตอบต่อคาร้องขอของฝ่ ายบริหารและองค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลเพื่อเสริม
ความเชื่อมั่นที่มาจากภายใน
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ควำมสัมพันธ์ในระหว่ำงบทบำทหลัก
ระหว่ำงองค์คณะผู้มหี น้ำทีก่ ำกับดูแลกับฝ่ ำยบริหำร (ทัง้ บทบำททีอ่ ยู่ในด่ำน
แรกและด่ำนทีส่ อง)
องค์ ค ณะผู้ มี ห น้ ำ ที่ ก ำกั บ ดู แ ลมั ก จะเป็ นผู้ ก ำหนด
ทิศทำงขององค์กร ด้วยการกาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
คุณค่า/ค่านิยมองค์กร รวมทั้งระดับการยอมรับความเสี่ยง
ขององค์กร แล้วจึงมอบหมายภาระหน้าที่ไปพร้อมๆ กับให้
ทรัพยากรที่จาเป็ นแก่ผบู้ ริหารในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร องค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลจะรับรายงานจากฝ่ าย
บริ ห าร เกี่ ย วกั บ ผลประกอบการที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ ผล
ประกอบการจริง ที่เกิดขึน้ และผลประกอบการที่คาดว่าจะ
เป็ น รวมทัง้ รายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความ
เสี่ยง

คำศัพท์ทสี่ ำคัญ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร (Chief
executive officer -- CEO) - บุคลำกร
ระดับสูงสุดภำยในองค์กร ทีม่ หี น้ำที่
ด้ำนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ

องค์กรต่างๆ จะแตกต่างกันไปในเรื่องของการทับซ้อนและการแบ่งแยกบทบาทระหว่างองค์คณะผูม้ ีหน้าที่
กากับดูแลและฝ่ ายบริหาร องค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลสามารถ "ลงมือเอง" ในส่วนที่เกี่ยวกับกลยุทธ์และ
การปฏิบตั ิงานไม่มากก็นอ้ ย องค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลหรือฝ่ ายบริหารอาจจะเป็ นผูน้ าในการพัฒนา
แผนกลยุทธ์หรืออาจจะแค่มีสว่ นในการดาเนินการ ในบางเขตอานาจศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief
Executive Officer -- CEO) อาจจะเป็ นสมาชิกอยู่ในองค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลและอาจเป็ นถึงประธาน
องค์คณะฯ ก็ได้ แต่ในทุกกรณี จาเป็ นต้องมีการสื่อสารที่แข็งแกร่ง ระหว่างฝ่ ายบริหารและองค์คณะฯ
CEO มักจะเป็ นจุดศูนย์รวมสาหรับการสื่อสารนี ้ แต่ผูบ้ ริหารระดับสูงอื่นๆ อาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับองค์
คณะฯ ได้เสมอ องค์กรอาจจะต้องการและทางการอาจจะกาหนดให้ ผูน้ าในบทบาทที่อยู่ในด่านที่สอง
ดังเช่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer -- CRO) และประธานเจ้าหน้าที่กากับการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Chief Compliance Officer -- CCO) มีสายการรายงานตรงต่อองค์คณะผูม้ ีหน้าที่
กากับดูแล ซึ่งสายการรายงานเช่นนีจ้ ะสอดคล้องกับหลักการของโมเดลสามด่าน (Principles of the Three
Lines Model) อย่างสมบูรณ์
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ระหว่ำงฝ่ ำยบริหำร (ทัง้ บทบำททีอ่ ยู่ในด่ำนแรกและด่ำนทีส่ อง) กับตรวจสอบ
ภำยใน
ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหารของตรวจสอบภายในจะทาให้ม่ นั ใจได้ว่า ตรวจสอบภายในจะปราศจาก
อุปสรรคและอคติในการวางแผนและการทางาน สามารถเข้าถึงบุคลากร ทรัพยากร และข้อมูลที่ตอ้ งการ
ได้อย่างอิสระ ตรวจสอบภายในรับผิดชอบต่อองค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแล อย่างไรก็ตาม ความเป็ นอิสระ
ไม่ได้หมายความว่าต้องแยกตัวไปอยู่โดดเดี่ยว ตรวจสอบภายในจาเป็ นต้องมีปฏิสมั พันธ์อย่างสม่าเสมอ
กับฝ่ ายบริหารเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า งานของตรวจสอบภายในมี ความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ ความ
ต้องการในทางกลยุทธ์และการปฏิบตั ิงานขององค์กรโดยผ่านทางกิจกรรมทัง้ หมดของตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายในจะสั่งสมความรู แ้ ละความเข้าใจในองค์กร ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการให้ความเชื่อมั่นและ
คาแนะนาในฐานะที่เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาที่ไว้วางใจได้และในฐานะที่เป็ นหุน้ ส่วนในทางกลยุทธ์ จาเป็ นต้องมี
การร่ว มแรงร่วมใจและการสื่ อสารในระหว่างผู้บริหารที่มี บ ทบาททั้ง ในด่า นที่ หนึ่ง และด่ านที่สอง กับ
ตรวจสอบภายใน เพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว่า ไม่มีการทางานซา้ การทับซ้อน หรือช่องว่าง โดยไม่จาเป็ น

ระหว่ำงตรวจสอบภำยในกับองค์คณะผู้มหี น้ำทีก่ ำกับดูแล
ตรวจสอบภายในรับผิดชอบต่อองค์คณะผูม้ ีหน้าที่
กากับดูแล และบางครัง้ ถูกเรียกว่าเป็ น "หูเป็ นตา"
ขององค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลด้วย

คำศัพท์ทสี่ ำคัญ

องค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่อง
ดูแลตรวจสอบภายใน ซึ่งจาเป็ นต้องมี : การทาให้ม่นั ใจ
ได้ว่ า มี ก ารจัด ให้มี ห น้า ที่ ง านตรวจสอบภายในที่ มี
ความเป็ น อิ ส ระซึ่ง รวมถึ ง การว่ า จ้า งและการไล่อ อก
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน (Chief Audit
Executive -- CAE) การทาหน้าที่เป็ นสายการรายงาน
เบือ้ งต้นสาหรับ CAE4 การอนุมตั ิ และจัดสรรทรัพยากร
ให้แก่แผนงานตรวจสอบ การรับและพิจารณารายงาน
จาก CAE และการให้สิ ทธิ CAE เข้าพบองค์ค ณะผู้มี
หน้าที่กากับดูแลได้อย่างอิสระ ซึ่งรวมถึงการเข้าพบเป็ น
การส่วนตัวโดยไม่มีผบู้ ริหารเข้าร่วม

หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
(Chief Audit Executive -- CAE) - บุ ค คล
ที่ อ ำ วุ โ ส ที่ สุ ด ใ น อ ง ค์ ก ร ที่ มี ค ว ำ ม
รั บ ผิ ด ชอบในกำรบริ ก ำรตรวจสอบ
ภำยในซึ่งมักรู้จักกันในนำมหัวหน้ำงำน
ต ร ว จ ส อ บ ภ ำ ย ใ น ห รื อ ต ำ แ ห น่ ง ที่
คล้ำยกัน

4. เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการบริหาร CAE อาจรายงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูงที่เหมาะสมด้วยก็ได้
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ในท่ำมกลำงบทบำททัง้ หมด
องค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแล ฝ่ ายบริหาร และตรวจสอบภายใน มีภาระหน้าที่ท่ีแตกต่า งกัน แต่กิจกรรม
ทัง้ หมดจาเป็ นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร พืน้ ฐานสาหรับการเชื่อมโยงที่ประสบความสาเร็จ
ก็คือ การประสานงาน การร่วมแรงร่วมใจ และการสื่อสารอย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ
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กำรประยุกต์ใช้โมเดล
โครงสร้ำง บทบำท และภำระหน้ำที่
โมเดลสำมด่ำนจะมีประสิทธิผลมำกที่สุดต่อเมื่อ ได้นาไปดัดแปลงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
สถานการณ์ขององค์กร องค์กรจะจัดโครงสร้างอย่างไร และบทบาทต่างๆ จะถูกมอบหมายให้ผใู้ ดเป็ นเรื่อง
ที่ฝ่ายบริหารและองค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลจะเป็ นผูก้ าหนด องค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลอาจจะ
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพิ่มเติมเพื่อดูแลบางแง่มมุ ซึ่งเป็ นหน้าที่ขององค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแล เป็ นต้น
ว่า ตรวจสอบ ความเสี่ยง การเงิน การวางแผน และการกาหนดค่าตอบแทน ภายในฝ่ ายบริหารเอง ก็อาจมี
การจัด หน้าที่ง านและล าดับชั้น การบัง คับบัญ ชา และมี แนวโน้ม สู่ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้านเพิ่ ม ขึ น้
ในขณะที่องค์กรมีขนาดและความซับซ้อนที่เติบโตขึน้
หน้าที่งาน ทีม และแม้แต่บุคคลแต่ละคนอาจมีภาระหน้าที่ซ่ึงมีบทบาททั้งในด่านที่หนึ่งและด่านที่สอง
อย่างไรก็ตาม การสั่งการและการควบคุมดูแลของบทบาทในด่านที่สองอาจได้รบั การออกแบบมาเพื่อรัก ษา
ระดับความเป็ นอิสระจากบทบาทในด่านที่หนึ่ง (และแม้แต่เป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหารระดับสูงสุด) ด้วยการ
กาหนดความรับผิ ดชอบหลัก และสายการรายงานต่อ องค์คณะผูม้ ี หน้าที่กากับดูแล โมเดลสามด่า นนี ้
ยินยอมให้มีสายการรายงานระหว่างผูบ้ ริหารและองค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลได้มากมายหลายสายเท่าที่
ต้องการ ในบางองค์กร อย่างเช่น สถาบันการเงินซึ่ง ถูก ควบคุมจากทางการอย่างเห็นได้ชัดที่สุด จะมี
ข้อกาหนดจากทางการสาหรับการกาหนดสายการรายงานดังกล่าว เพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว่ามีความเป็ นอิสระ
เพียงพอ แม้ในสถานการณ์เหล่านี ้ ผูบ้ ริหารที่มีบทบาทในด่านที่หนึ่งก็ยงั คงมีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง
บทบาทในด่านที่สองอาจรวมถึง การเฝ้าระวังติดตามผล การให้คาแนะนา ให้แนวทาง ทดสอบ วิเคราะห์
และรายงานประเด็นต่างๆ ที่เ กี่ ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตราบเท่าที่บทบาทเหล่านีส้ นับสนุนและ
ท้าทายผูท้ ่ีมีบทบาทในด่านแรก และเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญในการตัดสินใจของฝ่ ายบริหารและการ
ดาเนินการต่างๆ บทบาทต่างๆ ในด่านที่สองเป็ น ส่วนหนึ่งในภาระหน้าที่ทางการบริหารและไม่ เคยเป็ น
อิสระจากฝ่ ายบริหารได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าสายการรายงานและความรับผิดชอบจะเป็ นเช่นใด
การกาหนดลักษณะของบทบาทในด่านที่สามให้เป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร หลักการของโมเดลสามด่านนี ้
จะอธิ บายถึง ความส าคัญ และลักษณะของความเป็ น อิส ระของตรวจสอบภายใน โดยการกาหนดให้
ตรวจสอบภายในแยกออกไปจากหน้าที่งานอื่นๆ และการช่วยส่งเสริมคุ ณค่าที่โดดเด่นของการให้ความ
เชื่อมั่นและคาแนะนา ความเป็ นอิสระของตรวจสอบภายในจะได้รบั การปกป้องด้วยการไม่ทาการตัดสินใจ
หรือดาเนินการใดๆ อันเป็ นส่วนหนึ่งของภาระหน้าที่ใ นทางการบริหาร (ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง)
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และด้วยการปฏิเสธที่จะให้ความเชื่อมั่นในกิจกรรมที่ตรวจสอบภายในมีหน้าที่อยู่ในปั จจุบนั หรือเคยทา
หน้าที่นั้นมาไม่ นาน ตัวอย่างเช่ น ในบางองค์กร CAE ได้รับการร้องขอให้รับทาหน้าที่เพิ่ม เติม ในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมที่ตอ้ งใช้ความสามารถคล้ายคลึงกัน เช่น ในเรื่องของการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร (ERM) ในสถานการณ์เช่นนี ้ ตรวจสอบภายในจะไม่เป็ นอิสระจากหน่วยงาน
เหล่านีห้ รือจากผลงานของหน่วยงานเหล่านี ้ และดังนัน้ เมื่อองค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลจะแสวงหาความ
เชื่อมั่นและคาแนะนาที่เป็ นอิสระและเที่ยงธรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน/ประเด็นนั้นๆ ก็จาเป็ นต้องใช้
บริการจากกลุม่ บุคคลที่สามที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม

กำรดูแลและกำรให้ควำมเชื่อมั่น
องค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลพึ่งพารายงานจากฝ่ ายบริหาร (ซึ่งประกอบด้วยบทบาทที่อยู่ในด่านแรกและ
ด่านที่สอง) ตรวจสอบภายใน และอื่นๆ เพื่อการกากับดูแลและการบรรลุวตั ถุประสงค์ซ่งึ ต้องรับผิดชอบต่อผู้
มีส่วนได้เสีย ฝ่ ายบริหารจะให้ความเชื่อมั่นที่มีค่า (บางทีก็เรียกว่าคารับรอง -- attestations) เกี่ยวกับผล
ประกอบการที่วางแผนไว้ ที่เป็ นจริง และที่ คาดว่าจะเป็ น เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ด้วยการใช้ประสบการณ์และความเชี่ ยวชาญโดยตรง ส่วนพวกที่อยู่ในด่านที่สองจะให้ความเชื่ อ มั่น
เพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวกับความเสี่ยง เนื่องจากตรวจสอบภายในมี ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร ดังนัน้
ความเชื่อมั่นที่ตรวจสอบภายในให้มาก็จะมีความเที่ยงธรรมและความเชื่อมั่นในระดับสูงสุดซึ่งสูงเกินกว่า
พวกที่มีบทบาทอยู่ในด่านที่หนึ่งหรือสองจะสามารถให้แก่ องค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลได้ไม่ว่าสายการ
รายงานจะเป็ นเช่นใด ความมั่นใจเพิ่มเติมอาจจะได้มาจากผูใ้ ห้บริการจากภายนอกด้วยก็ได้

กำรประสำนงำนและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
การกากับดูแลที่มีประสิทธิผลนัน้ จาเป็ นต้องมีการมอบหมายภาระหน้าที่อย่างเหมาะสม รวมทัง้ การจัดวาง
กิจกรรมต่างๆ อย่างเข้มข้นให้เป็ น ไปในทิศทางเดียวกันโดยผ่านทาง การร่วมมือ การร่วมแรงร่วมใจ และ
การสื่อสาร องค์คณะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลแสวงหาความมั่นใจโดยผ่านทางตรวจสอบภายในว่า โครงสร้าง
และกระบวนการการกากับดูแลได้รบั การออกแบบมาอย่างเหมาะสมและทางานได้ตามต้องการ
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เกี่ยวกับสมำคม
สมาคมผูต้ รวจสอบภายใน (IIA) เป็ นหน่วยงานด้านการตรวจสอบภายในที่ได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในการเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน
ผูใ้ ห้ความรู ้ และผูก้ าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิต่างๆ และวุฒิบตั รรับรองคุณวุฒิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตรวจสอบภายใน
สมาคมก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2484 ในปัจจุบนั IIA ได้ให้บริการสมาชิกมากกว่า 200,000 คน จากมากกว่า 170 ประเทศและดินแดน
สานักงานใหญ่ของสมาคมตัง้ อยู่ที่เลคแมรี่ (Lake Mary) มลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม
www.globaliia.org
ข้อควำมปฏิเสธควำมผิดชอบ
IIA ตีพิมพ์เอกสารนีเ้ พื่อจุดประสงค์ในการให้ขอ้ มูลและเพื่อการศึกษาเท่านัน้ และไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้คาตอบที่ชดั เจนที่สดุ สาหรับ
สถานการณ์เฉพาะแต่ละสถานการณ์ ดังนัน้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพียงเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานเท่านัน้ IIA จึงใคร่แนะนาให้ท่าน
ขอคาปรึกษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระซึ่งมีความรูเ้ กี่ยวข้องโดยตรงกับสถานการณ์เฉพาะนัน้ ๆ IIA จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อการที่ผใู้ ดก็ตาม
เชื่อและอาศัยคาแนะนานีแ้ ต่เพียงอย่างเดียว
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ©์ สมาคมผูต้ รวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 หากต้องการขออนุญาตทาซา้ โปรดติดต่อ copyright@theiia.org
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