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ค ำน ำ 
  
 ลักษณะงานตรวจสอบภายในที่เป็นการให้คาปรึกษาเป็นการบริการที่สาคัญ และสร้างคุณค่าเพ่ิมให้
องค์กร โดยการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจะเป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในควรให้มีงานบริการให้คาปรึกษา เพ่ือให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงการบริหาร
ความเสี่ยง การสร้างคุณค่าเพ่ิม และการปรับปรุงการดาเนินงานของส่วนราชการ โดยต้องกาหนดงานบริการ
ให้คาปรึกษาไว้ในแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีและในระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและนามาประเมินผลในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งการให้คาปรึกษาจะเป็นการช่วยเหลือฝ่ายบริหารในการจัดให้มี หรือ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน หากเป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อส่วนราชการใน
ภาพรวม ดังนั้น งานบริการให้คาปรึกษาจึงเป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับผู้ให้คาปรึกษา และผู้รับคาปรึกษา 
ซึ่งต้องคานึงถึงความต้องการ ความคาดหวังรวมทั้งลักษณะของเรื่องที่จะให้คาปรึกษา ระเบียบและเทคนิคใน
การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การวางแผนการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและทาให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุด 
 การจัดทาคู่มืองานบริการให้คาปรึกษานี้ จัดทาขึ้นเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วน 
ราชการ และสามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้เป็นที่พึงพอใจ 
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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 
 งานตรวจสอบภายในที่เป็นการให้ค าปรึกษาถือเป็นการบริการที่ส าคัญและเพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์กร โดยผู้
ตรวจสอบภายในจะให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยวาจาและ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
 การบริการให้ค าปรึกษา จึงเป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษา ซึ่งต้องมี
ระบบ ระเบียบ มีเทคนิคในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การช่วยเหลือ การวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถ
แก้ปัญหาแลท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 ได้ให้ค านิยามของ
งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) ว่า "เป็นการให้ค าปรึกษาแนะน า และบริการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องโดย
ลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดท าข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์ เพื่อเพ่ิมคุณค่าให้กับส่วน
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ราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการให้ดีขึ้น"  
ดังนั้น  หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดท าคู่มืองานบริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจแก่หน่วยรับตรวจ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายในมีคู่มืองานบริการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือสร้างความม่ันใจให้หน่วยรับตรวจ ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ประกาศและ 
              กฎหมายอย่างถูกต้อง 
 
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
 ให้ค าปรึกษาตามค าร้องขอของหน่วยรับตรวจ 
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บทท่ี  2 
หน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

 งานบริการให้ค าปรึกษาเป็นกิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าแหละบริการที่เก่ียวเนื่องแก่ผู้รับบริการ โดย
ลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ หรือหน่วยรับตรวจ  มีจุดประสงค์เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานององค์กร 
 งานบริการให้ค าปรึกษาถือเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์กร มีลักษณะเป็นการให้ค าแนะน า จะให้บริการได้
ก็ต่อเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้รับบริการ ลักษณะและขอบเขตของภารกิจการให้ค าปรึกษาจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับ
ผู้รับบริการ ผู้ตรวจสอบภายในควรให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร 
 ภารกิจการให้ค าปรึกษาถือเป็นกิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน า โดยลักษณะและขอบเขตของงานมีความ
หลากหลายครอบคลุมงานที่หลากหลาย ทั้งนี้จะเป็นไปตามข้อก าหนดที่ท าขึ้นร่วมกันกับผู้รับบริการ และมี
จุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่า และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลขององค์กร 
โดยไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานหรือกระบวนงานในฐานะผู้บริหาร ประเด็นหนึ่งที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในควรก าหนดคือ เรื่องวัตถุประสงค์และขอบเขตการให้
ค าปรึกษา โดยผู้ตรวจสอบภายในจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และขอบเขตความรับผิดชอบ และ
ความคาดหวังอ่ืนๆ ของผู้รับบริการ ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาด้วยความระมัดระวังเยื่อง
วิชาชีพ โดยค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
 1. ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับค าปรึกษา รวมทั้งลักษณะของงาน เวลา และการสื่อสารผล
ของภารกิจ 
 2. ความซับซ้อนและขอบเขตของงานที่จ าเป็น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ 
 3. ความคุ้มค่าของภารกิจการให้ค าปรึกษาต่อผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดแก่องค์กร 
 ภารกิจการให้ค าปรึกษามีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้รับบริการ ดังนั้น  ในการ
วางแผนภารกิจการให้ค าปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในควรท าความเข้าใจกับผู้รับบริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต 
ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอ่ืนๆ ของผู้รับบริการ ในกรณีท่ีเป็นเรื่องที่ส าคัญ ผู้ตรวจสอบภายในควรบันทึก
เรื่องท่ีท าความเข้าใจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจของบริการให้ค าปรึกษาที่ได้ตกลงไว้กับผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง การเพิ่มคุณค่า และการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้  
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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 

 

งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Engagement) 
 งานบริการให้ค าปรึกษา ถือเป็นกิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน า และบริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้รับบริการ 
โดยลักษณะและขอบเขตของงานมีความหลากหลาย ทั้งนี้จะเป็นไปตามข้อตกลงที่ท าขึ้นร่วมกันกับผู้รับบริการ 
และมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่า และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลของ
องค์กร โดยไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานหรือกระบวนงานในฐานะผู้บริหาร ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจการให้ค าปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในก าหนดคือ เรื่องวัตถุประสงค์และขอบเขตการให้ค าปรึกษา 
โดยผู้ตรวจสอบภายในจะต้องค าความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวัง
อ่ืนๆ ของผู้รับบริการ ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาด้วยความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ  
 

แนวคิดส าคัญของงานบริการให้ค าปรึกษา 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้  
 1. ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับค าปรึกษา รวมทั้งลักษณะของงาน เวลา และการสื่อสาร 
              ผลของภารกิจ 
 2. ความซับซ้อน และขอบเขตของงานที่จ าเป็น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ 
 3. ความคุ้มค่าของภารกิจการให้ค าปรึกษาต่อผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดแก่องค์กร 
 

คุณสมบัติท่ีส าคัญของผู้ตรวจสอบ ด้านงานบริการให้ค าปรึกษา 
 1. เข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้บริหารในองค์กรที่ต้องการรับบริการ 
 2. มีความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการให้บริการให้ค าปรึกษา เพื่อให้การบริการ 
              เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 3. ให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร 
 

การวางแผนงานบริการให้ค าปรึกษา 
 1. ก าหนดนโยบายการให้ค าปรึกษา 
 2. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
 3. ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อมูลอ่ืนๆ ของผู้รับบริการ 
 4. ส ารวจปัญหา ท าความเข้าใจปัญหา และสาเหตุความต้องการของผู้รับบริการ 
 5. ด าเนินการให้ค าปรึกษา 
 6. ติดตามผลการให้ค าปรึกษา 
 

สภาพแวดล้อมที่ท าให้ต้องมีงานบริการให้ค าปรึกษา 
 1. องค์กรมโีครงการพิเศษ หรือมีการปรับโครงสร้างขององค์กร 
 2. มีเหตุการณ์ หรือเหตุการณ์พิเศษอ่ืนเกิดข้ึน  
 3. มีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมาย 
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ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา 
     1. การจัดท าแนวทางและนโยบายการให้ค าปรึกษา 
   - เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงเพ่ือรับแนวทางและนโยบาย 
   - ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางและนโยบายภายในหน่วยงาน 
   - ร่างประกาศและนโยบาย 
   - เข้าพบอธิการบดีเพ่ือน าเสนอแนวทางและนโยบายต่ออธิการบดี 
   - ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือปรับแก้แนวทางและนโยบาย 
   - จัดท าบันทึกประชาสัมพันธ์แนวทางและนโยบายให้ค าปรึกษา 
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 2. ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น  
   - รับและวิเคราะห์ปัญหาทางโทรศัพท์ 
   - ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
   - ติดตามผลการให้ค าปรึกษา 
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 3. คัดเลือกโครงการและผู้เชี่ยวชาญ 
   - รับโครงการขอค าปรึกษาจากหน่วยรับตรวจ 
   - ประชุมวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น 
   - จัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
   - จัดท าบันทึกข้อความน าเสนอแผนการปฏิบัติงานต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
                       คณะกรรมการคัดเลือกโครงการและผู้เชี่ยวชาญ 
   - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโครงการและผู้เชี่ยวชาญ 
   - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานการให้ค าปรึกษาโครงการ 
   - ท าบันทึกข้อความแจ้งหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานการให้ค าปรึกษา 
   - เสนอแผนการปฏิบัติงานการให้ค าปรึกษาต่ออธิการบดี 
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 4. จัดท ารายงานผลการให้ค าปรึกษา  
   - จัดท า (ร่าง) รายงานผลการให้ค าปรึกษา 
   - ประชุมคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาร่างรายงาน 
   - ปรับแก้ตามข้อเสนอนะของคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ 
   - ประสานเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจเพื่อประชุมปิดตรวจ 
   - ท าตารางนัดหมายปิดตรวจอย่างเป็นทางการ 
   - ประชุมปิดตรวจ 
   - แก้ไขรายงานตามข้อชี้แจงของหน่วยรับตรวจ 
   - เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  ลงนาม 
   - จัดท าบันทึกเสนออธิการบดี 
   - ด าเนินการรายงานผลการตรวจสอบที่อธิการบดีสั่งการแล้วให้หน่วยรับตรวจ 
                       กระทรวงศึกษาธิการ  และกรมบัญชีกลาง 
   - จัดเก็บเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมดเข้าแฟ้ม 
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การรายงานผลการให้ค าปรึกษา   
 เมื่อการให้ค าปรึกษาเสร็จสิ้น  เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจและอธิการบดีถึงวัตถุประสงค์  ขอบเขต  วิธี
ปฏิบัติงาน  และผลการให้ค าปรึกษา  รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นการขอรับค าปรึกษา  จึง
สรุปเป็น ขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการให้ค าปรึกษา ดังนี้  
 1. สรุปผลการให้ค าปรึกษา เป็นข้อสรุปสั้นๆ ให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจทราบเบื้องต้น 
 2. จัดท ารายงานผลการให้ค าปรึกษา โดยรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนออธิการบดี 
 

การติดตามผลการให้ค าปรึกษา 
 เพ่ือให้มั่นใจว่าการให้ค าปรึกษาตรงตามความต้องการของหน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ สามารถ
แก้ปัญหาได้  มีความเพียงพอของระบบการควบคุม  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความ
เสี่ยง  และธรรมาภิบาลขององค์กร  ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามว่าหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะ  โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการให้ค าปรึกษาต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว ต้องติดตามผลการให้
ค าปรึกษาว่าผู้บริหารมีการสั่งการหรือไม่ ประการใด 
 2. ติดตามผลการให้ค าปรึกษาที่หน่วยรับตรวจ โดยหน่วยรบัตรวจจะรายงานการแก้ไขการปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะ  ก าหนดระยะเวลาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ส่งรายงานให้กับหน่วยรับตรวจ 
 3. ติดตามผลโดยก าหนดในแผนการตรวจสอบปีถัดไป ซึ่งจะสอบทานพร้อมการตรวจสอบในปีถัดไป 
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