
 
 

                   
จากอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน       

จะเห็นได้ว่างานตรวจสอบครอบคลุมงานด้านการตรวจสอบ การทดสอบ การประเมินความเพียงพอและความ
มีประสิทธิภาพของระบบคบคุมภายใน  งานให้คําปรึกษาพัฒนาระบบงานตรวจสอบและระบบการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการบัญชี รวมถึงการประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก ซึ่งในการตรวจสอบเรื่องใด ๆ           
ผู้ตรวจสอบต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตรวจสอบอย่างดีจึงจะสามารถตรวจสอบเรื่อง น้ัน ๆ ได้อย่าง
ครบถ้วนและสามารถเสนอผลการตรวจสอบได้ถูกต้องชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ ซึ่งในคู่มือการ
ตรวจสอบเล่มน้ีได้เสนอแนวทางการตรวจสอบ  พร้อมอธิบายกระบวนการดําเนินงานให้เข้าใจพอสังเขปซึ่ง
ปรากฏอยู่ในบทต่อไป 

สําหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละงาน แต่ละด้านหรือแต่ละเรื่อง จะต้องมีขั้นตอน        
การปฏิบัติงานตรวจสอบ  ดังน้ี 

1.  กําหนดเร่ืองที่จะตรวจสอบ 
2.  จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี 
3.  จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
4.  จัดทํากระดาษทําการตรวจสอบ 
5.  ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
6.  รายงานผลการตรวจสอบ 
7.   ติดตามผลการตรวจสอบ 

 

 
 

ขั้นตอนน้ีเริ่มจากผู้ตรวจสอบต้องสํารวจ  ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือ
นํามาประเมินความเสี่ยง  ได้แก่  แผนปฏิบัติราชการประจําปี  แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร  แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง  รายงานผลการตรวจสอบคร้ังก่อน  รายงานการเงินของหน่วยรับตรวจ  รายงานผลการ
ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น  นําข้อมูลที่ได้มาพิจารณาว่ามีเรื่องใดบ้างที่ควรกําหนด
แผนการตรวจสอบ  โดยมีหลักการพิจารณาคัดเลือกดังน้ี 

  เป็นนโยบายของผู้บริหาร 
  เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน 
  เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงและส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร  
  เป็นงานที่สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย   

 

 
 

 

2.1  วิธีการจัดทําแผน 
1)  นําเรื่องที่กําหนดจะตรวจสอบแต่ละเร่ืองมาจัดทําเป็นโครงการโดยกําหนดวัตถุประสงค์     

เป้าหมายการตรวจสอบ  ขอบเขตการตรวจสอบ  กิจกรรมที่จะดําเนินการ  ทีมงาน
ตรวจสอบ  คํานวณงบประมาณที่ต้องใช้และกําหนดระยะเวลาที่ดําเนินการตรวจสอบ  
แล้วนําทุกโครงการมาจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี 

การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

1.  กาํหนดเร่ืองทีจ่ะตรวจสอบ 

2.  จัดทาํแผนการตรวจสอบประจําปี  (Audit  Plan)
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2)  เมื่อดําเนินการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นําแผนเสนอต่อ               
ปลัดกระทรวงการคลัง  เพ่ืออนุมัติแผนซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนแผนการ
ตรวจสอบประจําปีด้วย 

 
2.2  สาระสําคัญของแผนการตรวจสอบประจําปี 

1)  เรื่องที่กําหนดตรวจสอบ 
2)  วัตถุประสงค์การตรวจสอบแต่ละเรื่อง  ซึ่งต้องกําหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะทําการตรวจสอบ  เช่น  การตรวจสอบด้านการเงินอาจกําหนด
วัตถุประสงค์ว่า 
  เพ่ือให้มั่นใจว่าการเบิกจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน 
  เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการควบคุมทรัพย์สินรัดกุมและถูกต้องครบถ้วน 

3)  ขอบเขตงานตรวจสอบ 
4)  หน่วยรับตรวจ / จํานวนหน่วยรับตรวจ 
5)  ระยะเวลาในการตรวจสอบ  ซึ่งเป็นการกําหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาแล้วเสร็จของการ

ดําเนินงานตรวจสอบ 
6)  ปฏิทินการปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง  เป็นการกําหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานและกําหนดเวลา

ปฏิบัติงานว่า  ช่วงใดหรือวันใดจะทํากิจกรรมใด 
7)  ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบงานแต่ละเรื่อง 

 
2.3  ประโยชน์ของแผนการตรวจสอบประจําปี 

1)  ทําให้กิจกรรมที่มีความเสี่ยงได้รับการตรวจสอบ 
2)  ช่วยให้ผู้ตรวจสอบรู้ถึงกิจกรรมและรายละเอียดของเรื่องที่จะดําเนินการในแต่ละปี  และ

ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของการตรวจสอบ 
3)  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  ในการมอบหมายงาน  

ควบคุมงาน  และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
4)  ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนการตรวจสอบคร้ังต่อไป 

 
 

 
 

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  เป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือใช้ใน                 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ  และช่วยให้ผู้ตรวจสอบทราบวัตถุประสงค์ ขอบเขต ปริมาณการตรวจสอบ รวมถึง
ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ ซึ่งจะทําให้งานของผู้ตรวจสอบบรรลุเป้าหมายที่กําหนดและส่งผล ให้งานมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบจะจัดทําหลังจากหน่วยงานตรวจสอบได้ดําเนินการ
จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปีเสร็จเรียบร้อย และทราบแล้วว่าจะต้องดําเนินการตรวจสอบงานเร่ืองใดบ้าง 

3.1  ขั้นตอนการจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3.1.1  สํารวจข้อมูลต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะตรวจสอบ  เพ่ือหาข้อมูลสําหรับนํามาใช้

กําหนดประเด็นการตรวจสอบและวัตถุประสงค์การตรวจสอบแต่ละประเด็น 
 

3.  จัดทาํแนวทางการปฏิบัตงิานตรวจสอบ  (Audit  Program)
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3.1.2  กําหนดประเด็นการตรวจสอบแต่ละเรื่อง  ดังน้ี 
1)  กําหนดประเด็นการตรวจสอบจากเรื่องที่จะทําการตรวจสอบแต่ละเรื่องว่า

ต้องการทราบ  หรือเห็นอะไรจากเรื่องที่กําหนด  จะทําการตรวจสอบก็ให้กําหนด
ประเด็นเหล่าน้ันมาเป็นประเด็น การตรวจสอบในเรื่องน้ัน 

2)  กําหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบตามประเด็นที่กําหนดจะทําการตรวจสอบ      
แต่ละประเด็นโดยการกําหนดให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการทราบในแต่ละประเด็น เช่น 
การตรวจสอบเรื่องการเงิน การบัญชีและพัสดุ อยากทราบเกี่ยวกับประเด็นความ
ถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน และการควบคุมทรัพย์สินก็กําหนดวัตถุประสงค์ให้
สอดคล้องกับประเด็นที่ตรวจสอบ  ตัวอย่างเช่น 

 

ตัวอย่างเรื่องที่ตรวจสอบ / ประเด็นและวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 

เรื่องที่ตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
.  ตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือมั่นใจว่าการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง

ครบถ้วน 
  ตรวจสอบรายงานการเงิน   เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานรับตรวจ

จัดทํารายงานการเงินตามระบบ  
GFMIS  ครบถว้น 

  เพ่ือทราบว่าหน่วยรับตรวจมีระบบ    
การควบคุมที่ทาํให้มั่นใจว่ารายงาน
การเงินถูกต้อง 

.  ตรวจสอบพัสดุ วจสอบการควบคุมทรัพย์สิน  เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมี         
การควบคุมทรพัย์สินถูกต้อง รัดกุม 

 
3)  กําหนดขอบเขตของงานท่ีจะทําการตรวจสอบ  เพ่ือกําหนดปริมาณงานและประเภท

ของข้อมูลที่จะทําการตรวจสอบ  เช่น 
 

ประเภทข้อมูลที่ตรวจสอบ ปริมาณงานและขอบเขตงาน 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรับ - จ่าย  ปริมาณรายการเอกสารหลักฐานรับ – จา่ยที่ตรวจ  
เช่น  ตรวจสอบหลักฐาน  1  เดือน 
 ช่วงระยะเวลาของเอกสารหลักฐานที่ตรวจสอบ  เช่น  
ตรวจหลักฐาน  เดือนมกราคม   

สอบทานการจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารจํานวน  2  เดือน  
ได้แก่เดือน  ...............  ถึงเดือน  ............... 
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4)  กําหนดวิธีการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมของประเด็นที่   
จะทําการตรวจสอบโดยคํานึงถึงเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม  ซึ่งเทคนิคการ
ตรวจสอบที่ใช้ทั่วไป ได้แก่ การสอบทานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน การตรวจสอบการผ่านรายการ การสุ่มตัวอย่าง การคํานวณ การตรวจนับ  
การยืนยันยอด การสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ์ 

5)  แหล่งของข้อมูล ให้ระบุประเภทของเอกสารหลักฐานที่จะใช้ในการตรวจสอบ
รวมถึงระบุสถานที่ หรือตัวบุคคลที่จะหาเอกสารด้วย 

6)  ระบุแบบกระดาษทําการที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการตรวจสอบ 
 

3.2  สาระสาํคัญของแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  ช่ือหน่วยรบัตรวจ 
  เรื่องที่ตรวจสอบ 
  วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   
  ขอบเขตงานตรวจสอบ 
  ช่วงเวลาที่จะทําการตรวจสอบ  และปริมาณการตรวจสอบ 
  ประเด็นที่ตรวจสอบ 
  เกณฑ์  หรอื  Criteria 
  วิธีการตรวจสอบ 
  แหล่งข้อมูล 
  กระดาษทําการท่ีใช้ในการตรวจสอบ 

 
3.3  ประโยชน์ของแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

  ช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระบบ  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

  ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบและผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

  เป็นเคร่ืองมือสําหรับผู้ควบคุมงานตรวจสอบเพ่ือใช้ในการมอบหมายงานให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ  และใช้ควบคุมติดตามงานของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบว่าได้
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ใช้เป็นแนวทางในการฝึกฝนงานสําหรับผู้ตรวจสอบที่ยังไม่มีประสบการณ์ 
 
 

 
กระดาษทําการตรวจสอบ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งต้องกําหนดให้เหมาะสม    

กับวิธีการตรวจสอบแต่ละเร่ือง เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ กระดาษบันทึกข้อมูล กระดาษทําการแบบ 
ต่าง ๆ ได้แก่ ใบตรวจนับเงินสด กระดาษทําการรายละเอียดลูกหน้ี กระทําการยานพาหนะ กระดาษทําการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง  เป็นต้น 

 

4.  จัดทาํกระดาษทาํการตรวจสอบ 
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องค์ประกอบของกระดาษทาํการ  

1.  หัวกระดาษระบุช่ือสํานักงาน  
2.  วันที่ตรวจสอบ / สอบทาน 
3.  วัตถุประสงค์ 
4.  ข้อมลูที่ตรวจสอบ 
5.  เครื่องหมายสัญลักษณ ์
6.  การอ้างอิงกระดาษทําการ 
7.  Footnote 
8.  สรุปผลการตรวจสอบ 
9.  ข้อเสนอแนะ 
10.  ลําดับหมายเลขหน้า 

 
 
 

เมื่อวางแผนการตรวจสอบประจําปีและจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้ว ต้องจัดทํา
ปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือกําหนดเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และดําเนินการตรวจสอบตามข้ันตอน
และเวลาที่กําหนดในปฏิทินการปฏิบัติงาน  โดย 

5.1  ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม  (Filed  Work) 
ก่อนการตรวจสอบภาคสนามผู้ตรวจสอบต้องวางแผนเตรียมการตรวจสอบโดยจัดทีมตรวจสอบให้

เหมาะสมกับการตรวจสอบแต่ละเรื่องและกําหนดหัวหน้าผู้ควบคุมทีมตรวจสอบให้ชัดเจน พร้อมทั้งซ้อมความ
เข้าใจเรื่องที่จะตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบกับผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในทีม ในเรื่อง  
วัตถุประสงค์การตรวจสอบประเด็นที่ทําการตรวจสอบ ขอบเขตและปริมาณที่จะทําการตรวจสอบ วิธีการ
ตรวจสอบแหล่งข้อมูล และกระดาษทําการที่ใช้ในการตรวจสอบ และแบ่งงานให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในทีม
ตามความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กําหนด แล้วแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ และดําเนินการเข้าตรวจสอบโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

1) แนะนําตัวกับหน่วยรับตรวจ  หัวหน้าทีมตรวจสอบนําทีมเข้าพบผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ
แนะนําทีมตรวจรายงานวัตถุประสงค์เป้าหมาย ขอบเขตของการตรวจสอบ และขอให้อํานวย
ความสะดวกตาม  ความจําเป็นแก่การตรวจสอบ  เช่น  ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับงานตรวจสอบ การขอใช้รถราชการกรณีจําเป็นต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลนอกสถานที่ 

2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  ดําเนินการตรวจสอบตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามท่ีได้กําหนดแบ่งงาน โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม โดย
หัวหน้าทีมตรวจสอบกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และหากพบว่ามีข้อจํากัดในการตรวจสอบให้
พิจารณาตัดสินใจปรับเพ่ิม ลดขอบเขตการตรวจสอบ  หรือปรับเปลี่ยนประเด็นการตรวจสอบ
ตามความเสี่ยงที่พบในการตรวจสอบเพ่ือให้การตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดย
ให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบ 

3) หัวหน้าทีมตรวจสอบสอบทานการปฏิบัติงานกับทีมงาน หัวหน้าทีมตรวจสอบได้ทําการ
ตรวจสอบว่าครบถ้วนทุกประเด็นของการตรวจสอบท่ีกําหนดไว้และมีหลักฐานเพียงพอที่จะ
สรุปผลการตรวจสอบหรือไม่  อย่างไร 

5.  ปฏิบัติงานตรวจสอบ
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หลักฐานในการตรวจสอบต้องมีส่วนสําคญัดังนี ้
1.  ความมสีาระสําคัญ  (Sufficient) 
2.  ความน่าเช่ือถือ  (Realizable) 
3.  เก่ียวข้อง  (Relevant) 
4.  สามารถใช้ได้จริง  (Useful) 
 

ชนิดของหลักฐานในการตรวจสอบ  
1.  วัตถุพยาน  (Physical) 
2.  ข้อมลูที่ได้จากการทดสอบ  (Testimonial) 
3.  เอกสารต่าง ๆ  (Documentary) 
4.  ข้อมลูการวิเคราะห์  (Analytical) 

 

5.2  สรุปผลการตรวจสอบ 
เมื่อดําเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นสรุปสิ่งที่ตรวจพบจากกระดาษทําการ หลักฐานต่าง ๆ ที่รวบรวม

ไว้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องดําเนินการปรับแก้ไขในเบ้ืองต้น และสรุปผลการตรวจสอบ
รายงานให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจรับทราบ โดยอาจให้มีการประชุมระหว่างทีมผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารของ
หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทีเก่ียวข้อง  เพ่ือรับทราบผลการตรวจสอบร่วมกัน และเพ่ือให้มีการ
กํากับ ติดตาม เร่งรัด และแก้ไขการปฏิบัติงานในส่วนที่สามารถดําเนินการได้ในช้ันต้น 
 
 
 

รายงานการตรวจสอบ  เป็นการแสดงผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องรายงานให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบ เพ่ือให้เกิดการกํากับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบผลการปฏิบัติงานว่ามีจุดใดท่ีควรได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ดังน้ัน ความสําคัญของงานตรวจสอบจึงขึ้นอยู่กับรายงานการตรวจสอบ ถ้ารายงานมีคุณภาพ         
จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการเพ่ิมมูลค่า
ให้แก่งานตรวจสอบภายใน เพราะมีส่วนช่วยให้งานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กําหนด 

ผู้ตรวจสอบภายในที่เขียนรายงานผลการตรวจสอบได้ดี จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
ตรวจสอบอย่างดี และนําผลสรุปจากการตรวจสอบมาประเมินได้ว่า เรื่องที่ตรวจสอบมีจุดใดบ้างที่มีการควบคุม  
ที่ดี  และจุดใดมีความเสี่ยงที่ควรนําเสนอให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือพิจารณาลดหรือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

6.1  ขั้นตอนการจัดทํารายงาน 
เมื่อดําเนินการสรุปผลการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนําข้อมูลที่ตรวจพบจัดทํารายงาน   การ

ตรวจสอบ  โดยมีขั้นตอนการจัดทํารายงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 

6.  รายงานผลการตรวจสอบ 
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6.1.1  จัดทําโครงร่างรายงาน  จัดวางเค้าโครงเรื่องและลําดับหัวข้อเรื่องที่รายงาน เพ่ือให้เน้ือหามี
ความต่อเน่ืองตามลําดับ  โดยอาจจัดเรียงตามหัวข้อประเด็นการตรวจสอบในแนวทางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบก็ได้ เช่น ข้อตรวจพบ (Condition) , หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ 
(Criteria) ,  ผ ล ก ร ะ ท บ  (Impact) ,  ส า เ ห ตุ   (Cause) แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ  
(Recommendation) 

6.1.2  ร่างรายงาน 
  ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย  สรุปประเด็นที่ตรวจพบ

เน้ือหารายงานให้ตรงตามประเด็นข้อตรวจพบ  และเรียงตามเค้าโครงท่ีกําหนด 
พร้อมทั้งพิจารณารูปแบบของรายงาน 

  ส่งร่างรายงานที่ตรวจทานแล้วให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในพิจารณาเน้ือหาและ
รูปแบบของร่างรายงานการตรวจสอบ 

  เมื่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเห็นชอบร่างรายงานแล้วจึงจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบ 

 

6.2  การเสนอรายงาน 
ให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือทราบ  และสั่งการให้หน่วยรบัตรวจ

ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะรวมถงึรายงานผลการแก้ไขให้ทราบในลําดับต่อไป 
 
 
 

การติดตามผลการตรวจสอบ เป็นงานขั้นสุดท้ายของการตรวจสอบ เป็นการดําเนินการเพื่อให้
มั่นใจว่าข้อเสนอและเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขที่หน่วยตรวจสอบภายในเสนอไว้น้ัน หน่วยรับตรวจได้นําไปปฏิบัติ
ตามทําให้งานมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น หรือมีการปฏิบัติอย่างไร เพ่ือลดความเสี่ยงน้ัน ๆ  

ขั้นตอนการติดตามผลการตรวจสอบ 
1.  นํารายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจที่มีข้อทักท้วงมาติดตามว่าหน่วยรับตรวจได้มี    การ

ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้หรือไม่ อย่างไร และหรือมีปัญหาอย่างไรที่ไม่สามารถดําเนินการได้ 
2.  นําเสนอผลการติดตามการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ      

เพ่ือทราบ พร้อมทั้งรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ และหรือสั่งการในลําดับต่อไป 
 
 

 

7.  ติดตามผลการตรวจสอบ 


