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ค าน า 

งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือส าคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานภายในส่วนราชการ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย บทบาทที่ส าคัญคือการสนับสนุน
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลที่ดี  (Good Governance) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการ การบริหารภาครัฐซึ่งมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งาน โดยให้ความส าคัญกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และความประหยัดของการด าเนินงาน ให้
ความส าคัญกับการวัดและประเมินผลงานเพ่ือให้เกิดการแข่งขันและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถตอบแทนผลส าเร็จจากการท างานได้อย่างเป็นธรรมมีความ
โปร่งใส และในหลักการของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จะช่วยให้หน่วยงานมีความคล่องตัวในการ
บริหารงานมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็อาจท าให้เกิดช่องโหว่ ในการใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพได้   
 การจัดท าคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็น
แนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยรับตรวจ ทราบถึงความส าคัญ  วัตถุประสงค์  
ขอบเขต  การวางแผนการตรวจสอบ  รายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามรายงานผลการตรวจสอบ การ
จัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้น  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเข้าใจเบื้องต้นในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด  
และน าหลักการไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  และเกิดความคุ้มค่าต่องานตรวจสอบภายใน    
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บทท่ี  1 
บทน า 

ความส าคัญ/ความเป็นมา 
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ค าปรึกษาอย่างเป็น
อิสระ  ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น  การตรวจสอบภายในช่วยให้
องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้  ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ  
 การตรวจสอบภายในเป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร  และเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการ
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  ทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงาน  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  โดยการเสนอรายงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร  รวมทั้ง  การเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ซึ่งการ
ตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความส าเร็จดังกล่าว  ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี  และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  ป้องกันการประพฤติมิ
ชอบหรือทุจริต  และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ท าให้องค์กรได้ข้อมูลหรือ
รายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ  และเป็นพ้ืนฐานของหลักความโปร่งใส และความสามารถตรวจสอบได้ 
 3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร  เนื่องจากการตรวจสอบ
ภายในเป็นการประเมิน  วิเคราะห์  เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน  จึงเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ช่วย
ปรับปรุงระบบงานให้สะดวก  รัดกุม  ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาช่วยลดเวลา
และค่าใช้จ่าย  เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานงานและลดปัญหาความไม่เข้าใจใน
นโยบาย 
 4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ  ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร  การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่าง
เหมาะสมตามล าดับความส าคัญ  เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร  ลดโอกาสความร้ายแรง
และความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน 
 การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด  เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆขององค์กรว่าเป็นไปตาม
นโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องที่ก าหนดทั้งจากภายนอกและภายใน
องค์กร  การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะท าการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของ การตรวจสอบทาง
การเงิน  หรือการตรวจสอบการด าเนินงานก็ได้ 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎข้อบังคับ และระเบียบค าสั่งของภาครัฐ 
 2. เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติและหลักการควบคุมภายใน 
              ขององค์กรที่ประกาศไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 3. เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ และเงื่อนไขตามสัญญา 
 
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
 1. การสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการด าเนินงาน 
 2. การสอบให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย  แผน และวิธีปฏิบัติงานที่องค์กรก าหนดไว้ 
 3. การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม  และพิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน 
 4. การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
 5. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ 
              และเป้าหมาย  รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์กร 
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บทท่ี  2 
หน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

 งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบ จึงไม่ควรมี
อ านาจสั่งการหรือมีอ านาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระใน กิจกรรมที่ตนตรวจสอบ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของ ผู้ตรวจสอบ ความเป็นอิสระมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ 
 1. สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจากฝ่าย
บริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งท่ีส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่าของบริการที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะ
ให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในขอบเขตท่ีกว้าง 
และเพ่ือให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาสั่งการให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงพอการก าหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในมี อิสระในการ
ตรวจสอบ และท าให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ 
 2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ในกิจกรรมที่ผู้
ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและ
การเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ขององค์กรหรือหน่วยงาน
ในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 
 งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบ จึงไม่ควรมี
อ านาจสั่งการหรือมีอ านาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระใน กิจกรรมที่ตนตรวจสอบ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของ ผู้ตรวจสอบ ความเป็นอิสระมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ 
 1. สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจากฝ่าย
บริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งท่ีส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่าของบริการที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะ
ให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในขอบเขตท่ีกว้าง 
และเพ่ือให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาสั่งการให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงพอการก าหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในมี อิสระในการ
ตรวจสอบ และท าให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ 
 2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ในกิจกรรมที่ผู้
ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและ
การเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ขององค์กรหรือหน่วยงาน
ในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 
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การบริหารจัดการ 
 
 

โครงสร้างองค์กร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธกิารบด ี

หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป ฝ่ายตรวจสอบและตดิตาม
ประเมนิผล 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
1. งานธุรการและสารบรรณ 
2. งานจัดประชุม 
3. งานการเงิน หน่วยตรวจสอบภายใน 
4. งานพัสดุ หน่วยตรวจสอบภายใน 
5. งานบุคลากร 
6. งานแผนงานและงบประมาณ  
หน่วยตรวจสอบภายใน 
7. งานประกันคุณภาพ  
หน่วยตรวจสอบภายใน 
8. งานการจัดการความรู้ (KM(  
หน่วยตรวจสอบภายใน 
9. งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  
หน่วยตรวจสอบภายใน 
10. งานตรวจทานรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบและตดิตามประเมินผล 
1. งานสอบทานการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินความเสี่ยง (ปส.( 
2. งานวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง เพื่อการวาง
แผนการตรวจสอบภายใน  
3. งานตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
4. งานตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
5. งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
6. งานตรวจสอบการด าเนินงาน 
7. งานตรวจสอบสารสนเทศ 
8. งานตรวจสอบการบริหาร 
9. งานติดตามผลการตรวจสอบภายในตาม
ข้อเสนอแนะ 
10. งานบริการให้ค าปรึกษา  
11. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง 
12. งานจัดท าแบบประเมินตนเองของส่วนราชการ
(กรมบัญชีกลาง( 
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บทท่ี  3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Audit) 
 การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด คือ การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม  
การบริหารความเสี่ยง ด้วยการตรวจหลักฐานและให้ความเห็น โดยใช้หลักของความเสี่ยงและเป็นการให้ความ
เชื่อมั่นเกี่ยวกับการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงด้วยการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  โดยการน า
หลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้กับการตรวจสอบ  จากการตรวจสอบโดยเน้นหาข้อผิดพลาด  เป็นการตรวจสอบ
โดยเน้นหาจุดอ่อน  เรื่องที่ตรวจมุ่งเน้นให้น้ าหนักเรื่องที่ส าคัญ  เพื่อเป็นการป้องกันแม้ข้อผิดพลาดจะยังไม่เกิดขึ้น 
เพ่ือให้ได้ค าตอบว่า  มีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานไม่ให้ฝ่าฝืนข้อก าหนด  กฎ  ระเบียบของทางการอย่าง
เพียงพอและได้ปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 

แนวคิดส าคัญของการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด  
 การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด ไม่ได้เน้นการตรวจสอบว่าเขาท าผิดหรือไม่  แต่เน้นว่า  เขามี
กระบวนการป้องกันไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนหรือไม่  หรือมีระบบการควบคุมด้วยการตรวจพบที่ทันกาล  แก้ไขได้ทันที
ก่อนที่จะมีผลฝ่าฝืน  และสรุปว่ามีจุดอ่อนต่อการจัดการกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือไม่ 
 

คุณสมบัติท่ีส าคัญของผู้ตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
 1. เข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยง  ในระดับน ามาใช้งานได้ 
 2. รอบรู้ในเรื่อง  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับองค์กร  ในระดับระบุได้ว่าท าอย่างไรถูกต้องหรือฝ่าฝืน 
 3. เข้าใจเรื่องการควบคุมและการประเมินระบบการควบคุม 
 

การวางแผนการตรวจสอบ  ด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
 1. ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อมูลอ่ืนๆ 
 2. ประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุม 
 3. ก าหนดขอบเขต  และวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 4. การจัดตารางเวลา 
 5. จัดท า Audit Program 
 6. การมอบหมายงานให้ผู้ตรวจสอบ 
 

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดผลในการตรวจสอบ 
 1. มีข้อก าหนดที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  และมีวิธีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อก าหนด 
 2. ข้อก าหนดให้คุณและให้โทษต่อผู้ฝ่าฝืนและปฏิบัติตาม 
 3. พนักงานและผู้บริหารให้ความส าคัญของการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
 4. มีการมอบหมายความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่ชัดเจน  เช่น  การติดตามผล 
 5. มีหลักจริยธรรมองค์กร 
 6. คุณสมบัติของต าแหน่งงานต่างๆ มีความเหมาะสม 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ 
     1. การวางแผนการตรวจสอบ 
   - ศึกษาข้อมูลของหน่วยรับตรวจ (ด้วยตนเอง( 
   - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
   - ประชุมนักตรวจสอบภายในเพ่ือร่วมก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ 
   - จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan( 
   - ส่งแผนการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาและลงนาม 
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 2. จัดประชุมเปิดตรวจหน่วยรับตรวจ  
   - ส่งบันทึกข้อความแจ้งการเปิดการตรวจสอบ พร้อมแนบเอกสารชี้แจงรายการที่ต้องตรวจสอบ 
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 3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
   - รับเอกสารจากหน่วยรับตรวจ 
   - ตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจ 
   - ประสานกับเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย 
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 4. จัดท ากระดาษท าการ  
   - จัดท าแบบฟอร์มกระดาษท าการ 
   - ส าเนาเอกสารหลักฐานที่พบข้อผิดพลาด 
   - บันทึกข้อตรวจพบลงในกระดาษท าการ 
   - ประชุมหารือภายในหน่วยตรวจสอบภายในถึงสิ่งที่ตรวจพบ ท าความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความ 
                       คิดเห็นหาข้อยุติ 
   - แก้ไขข้อมูลตามมติที่ประชุม 
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 5. จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบ 
   - วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากกระดาษท าการเพ่ือใช้ประกอบรายงานผลการตรวจสอบ 
   - ร่างรายงานผลการตรวจสอบ 
   - ส่งให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปตรวจทานรายงาน 
   - แก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   - เตรียมเอกสารเข้าท่ีประชุม 
   - ด าเนินการประชุม 
   - แก้ไขร่างรายงานตามมติที่ประชุม 
   - เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อรับทราบ 
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 6. จัดประชุมปิดตรวจ 
   - ประสานการปิดตรวจเบื้องต้นทางโทรศัพท์ 
   - ท าบันทึกข้อความแจ้งการเข้าตรวจเป็นทางการ (E-office( 
   - จัดท าตารางนัดหมายผู้เข้าร่วมการปิดตรวจ 
   - จัดท าสื่อประกอบการปิดตรวจ 
   - จัดท าเอกสารประกอบการปิดตรวจ 
   - ประชุมปิดตรวจ 
   - แก้ไขรายงานผลการตรวจสอบตามข้อชี้แจงของหน่วยรับตรวจ 
   - เสนอรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อลงนาม 
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 7. จัดท ารายงานเสนออธิการบดี 
   - ด าเนินการรวบรวมรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนออธิการบดี 
   - ส าเนารายงานผลการตรวจสอบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 2 ชุด 
   - ประสานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด าเนินการต่อไป 
   - จัดเก็บเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมดเข้าแฟ้ม 
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การรายงานผลการตรวจสอบ   
 เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น  เพื่อให้ผู้บริหารส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยทราบถึงวัตถุประสงค์  ขอบเขต  
วิธีปฏิบัติงาน  และผลการตรวจสอบ  ประเด็นข้อตรวจพบ และความเสี่ยงที่ส าคัญ  รวมทั้งข้อเสนอและในการ
ปรับปรุง  แก้ไขประเด็นข้อตรวจพบเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  รายงานผลการตรวจสอบ  มี 2 ส่วน  คือ   
 1. รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร เป็นสรุปสั้นๆ ให้ผู้บริหารทราบว่าเราไปท าอะไรมา  ผลเป็นอย่างไร  ถ้ามี
ประเด็นส าคัญต้องแก้ไขหรือปรับปรุง  จะท าอย่างไร  ใครรับผิดชอบและจะเสร็จเมื่อไหร่ 
 2. รายงานละเอียด  ส าหรับผู้รับผิดชอบ เพื่อให้หน่วยรับตรวจทราบรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขและการควบคุมต่อไป 
 

การติดตามผลการตรวจสอบ 
 เพ่ือให้มั่นใจว่าประเด็นข้อตรวจพบได้รับการปรับปรุงแก้ไข  อันจะเป็นการยกระดับความเพียงพอของ
ระบบการควบคุม  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง  และธรรมาภิบาลขององค์กร  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามว่าหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบอย่างเหมาะสม  
และตามก าหนดเวลา  โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. ให้ผู้ตรวจสอบภายในพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้าท าการติดตามผลการปรับปรุง  แก้ไข  
แล้วท าการออกหนังสือขอเข้าท าการติดตามผลไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ ด้วยขั้นตอน และระยะเวลา
เช่นเดียวกับการออกหนังสือเข้าท าการตรวจสอบตามปกติ  โดยในหนังสือขอเข้าติดตามผล  ขอให้แจ้งให้หน่วยรับ
ตรวจแจ้งสถานะปัจจุบันของการปรับปรุงแก้ไขข้อตรวจพบทุกข้อมายังหน่วยตรวจสอบภายใน  เพ่ือประเมิน
สถานการณ์โดยรวมของการปรับปรุงแก้ไข  และประสานงานให้ความช่วยเหลือหน่วยรับตรวจ หากจ าเป็น 
 2. เมื่อผู้ตรวจสอบพบการปรับปรุง  แก้ไข  และประเมินได้ว่ามีความยั่งยืน  ให้ท าการปิดประเด็นข้อตรวจ
พบนั้นลง  หากไม่พบ  หรือไม่มีความมั่นใจในความยั่งยืน  ให้ค้างประเด็นข้อตรวจพบนั้นไว้  แล้วให้ผู้รับผิดชอบใน
การปรับปรุงแก้ไขขอขยายเวลา  และให้ผู้ตรวจสอบเข้าติดตามผลในก าหนดครั้งต่อไป  ในกรณีที่ไม่พบการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยไม่มีเหตุอันควร  ในเวลาที่ควรเป็น  เช่น  ตลอดระยะเวลา 1 ปี  หลังปิดโครงการตรวจสอบครั้ง
ก่อน  ให้น าเสนอประเด็นต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อสั่งการต่อไป 
 3. ให้ผู้ตรวจสอบที่เข้าท าการติดตามผล  จัดท ารายงานผลการติดตาม  เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  เพ่ือน าเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ  และของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   
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