
การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542   

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19  พฤศจิกายน 2542    

 หน่วยรับตรวจ คือ  กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค   หน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือ
กิจการ ที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินจากหน่วยงานข้างต้น และหน่วยงานอื่นใดหรือกิจการ
ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่กฎหมายก าหนดให้ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้
ตรวจสอบ   

 ผู้รับตรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หรือ หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 
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การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 การตรวจสอบ   

 การตรวจบัญชี การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา  การบริหาร
เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ ที่ได้มาจากเงินงบประมาณ  เงินนอก
งบประมาณ  เงินกู้   เงินอุดหนุน   เงินบริจาค  เงินช่วยเหลือจากแหล่งเงินใน                 
หรือต่างประเทศ จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ   
 ข้าราชการสตง. ที่ผู้ว่าการมีอ านาจแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  
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การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

อ านาจหน้าที่ 

 ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ตรวจการรับจ่าย เก็บรักษา การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่น
ของหน่วยรับตรวจ หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ แสดงความเห็นว่า
เป็นไปตามกม. ระเบียบ ข้อบังคับ และมติครม.  และตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การใช้
จ่ายทรัพย์สินอื่น หรือการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนงาน งานหรือโครงการของหน่วย  รับ
ตรวจ แสดงความเห็นว่าเป็นตามวัตถุประสงค์ โดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย 

 ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอของ สตง.  

 ตรวจสอบเงินและทรัพย์สินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หลักฐานการใช้จ่าย 
และหลักฐานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ  

 



การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 การพิจารณาผลการตรวจสอบ ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติครม. มีหนังสือแจ้งให้หน่วยรับตรวจชี้แจงหรือ
แก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง หน่วยรับตรวจแจ้งผลการด าเนินการให้สตง. 
ทราบภายใน 60 วัน 

 หน่วยรับตรวจไม่แจ้งผลโดยไม่มีเหตุอันควร  แจ้งต่อกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้ควบคุม
ก ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจด าเนินการตาม กม. หรือระเบียบต่อไป  

 ผลการตรวจสอบมีข้อบกพร่อง เนื่องจากไม่มีข้อก าหนดให้หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติให้
กระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อก าหนดมาตรการที่จ าเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ ให้แจ้งผลให้
ทราบภายในระยะเวลาที่ สตง. ก าหนด 

 ผลการตรวจสอบมีพฤติการณ์การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ ให้เกิดความเสียหายแก่
เงินหรือทรัพย์สิน ให้สตง.แจ้งต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดี แจ้งผลให้ผู้รับตรวจ 



ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 

หมวดที่ 2   ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่ง 
1. มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงิน แล้วไม่ท าหลักฐานการรับเงิน ไม่ออกหลักฐาน

หรือใบเสร็จรับเงินให้ผู้ช าระเงิน โทษทางปกครองชั้นที่ 1 

2. มีหน้าที่เก็บรักษาเงิน ได้รับมอบเงินเพื่อเก็บรักษา ไม่น าฝากธนาคารหรือสถานที่
เก็บรักษาของหน่วยรับตรวจ  โทษทางปกครองชั้นที่ 1 

3. ไม่น าเงินในความรับผิดชอบส่งฝากคลังหรือหน่วยรับตรวจ ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายหรือระเบียบก าหนด  โทษทางปกครองชั้นที่ 1  

4. เป็นการกระท าต่อเงินรายได้แผ่นดิน หรือเงินเบิกเกินส่งคืน เจ้าหน้าที่ผู้กระท า
ต้องโทษทางปกครองชั้นที่ 2) 

5. เ จ้าหน้าที่ผู้กระท าความผิดหรือมีส่วนร่วมกระท าความผิดข้างต้น เป็น
ผู้บังคับบัญชาโทษปรับช้ันที่ 2 กรณีข้อ 4 ไม่น าเงินส่งฝากคลังโทษปรับช้ันที่ 3  

•5 



ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน 
ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 

การตรวจสอบ 
1. ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่ง  

2. ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงิน และการจ่ายเงิน 

3. ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน 

4. ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ 

5. ความผิดเกี่ยวกับเงินยืม 

6. ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ 

7. ความผิดอื่น  
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เทคนิคการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบที่น ามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ  

1   การสุ่มตัวอย่าง  

 - วิธี Random Sampling  

 - วิธี Systematic Sampling  

 - วิธีการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม 

 - วิธี Selective เลือกข้อมูลโดยสุ่มเลือก สิ่งที่มีลักษณะพิเศษ 

 2   การตรวจนับ  จ านวนและสภาพสิ่งของ ว่ามีอยู่ครบถ้วนตามที่บันทึกหรือไม่   

 3   การยืนยันยอด  จากผู้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้รับตรวจ  ยืนยันมายังผู้ตรวจสอบโดยตรง 

 4   การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ  

 5   การค านวณ 
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เทคนิคการตรวจสอบ 

 6   การตรวจสอบการผ่านรายการ  

 7   การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน 

 8   การตรวจสอบหารายการผิดปกติ 

 9   การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล 

10  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

11  การสอบถาม 

12  การสังเกตการณ์ 

13  การตรวจทาน 

14  การสอบสวน 

15  การประเมินผล 
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ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
และข้อบังคับ 

เกิดจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

• กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ได้รวบรวมเป็น
หมวดหมู่เป็นปัจจุบัน  อย่างเป็นระบบ 

• กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ไม่ชัดเจน  ท าให้การตีความต่างกัน 

• กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ล้าสมัยไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

• เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ละเลยไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการบริหารงานตรวจสอบ 

1.  การสนับสนุนจากผู้บริหาร 
 ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ เข้าใจความส าคัญ 

และมีส่วนร่วม 

2.  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

          บุคลากรได้รับการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  ความรับผิดชอบการตรวจสอบ             
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.  การบริหารอย่างต่อเนื่อง  

 การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ประเมินจัดการ ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  
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การจัดท าแนวการตรวจสอบ 

 วิธีการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณา ประกอบการจัดท าแนว 
ตรวจสอบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ  เพื่อให้ 
การตรวจสอบน่าเช่ือถือ  แสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 - เอกสารทางบัญช ี
 - ตรวจรายละเอียดยอดคงเหลือ 
 - วิเคราะห์เปรียบเทียบ  การมีอยู่จริงและสภาพเป็นอยู่ 
 -  ระยะเวลาการตรวจสอบ ก่อนวันสิ้นงวด หรือ ณ วันสิ้นงวด 
 - ขอบเขตวิธีการตรวจสอบและเนื้อหาสาระ เช่น ปริมาณตัวอย่าง  
    และหลักฐาน 
 - ศึกษา พรบ. ข้อบังคับ ระเบียบหน่วยงานที่ตรวจสอบ  กระทรวงการคลัง มติครม. 
   ส านักงบประมาณ  
 - การสอบยันยอด  
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ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ 
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 การบันทึกบัญช ี

 - ไม่น าเงินนอกงบประมาณบันทึกในระบบ GFMIS 

 - บันทึกรายการไม่ครบถ้วน  

 - บันทึกรายได้จากการโครงการต่าง ๆ  เป็นเงินรับฝาก  

 - วัสดุคงเหลือไม่น ามาบันทึกบัญชี ตัดเป็นค่าใช้จ่าย 

 การเงิน 

 -  ไม่จัดท ารายงานคงเหลือประจ าวัน ในแต่ละวันให้เป็นปัจจุบัน 

 -  เงินฝากธนาคารจากโครงการต่างๆ หน่วยงานเปิดบัญชีเพื่อจัดหารายได้     
โดยไม่น าฝากกองคลัง เพื่อบันทึกบัญชี 

 - ไม่จัดท าทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินทดรอง หรือเงินที่ยืมเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

 - ลูกหนี้เงินยืมค้างนาน ไม่เร่งรัดติดตาม 
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ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ 
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 การบริหารสินทรัพย์  การควบคุม และการใช้งาน 

 - สินทรัพย์ยกยอดเข้าระบบไม่ถูกต้อง ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

 - สินทรัพย์ได้มาระหว่างปี และค่าเสื่อมราคา ข้อมูลระหว่างงานบัญชีและงาน
พัสดุไม่ตรงกัน  

 - สินทรัพย์สูญหาย หรือจ าหน่าย ไม่ได้น ามาบันทึกลดยอดในทะเบียนคุมของ
ระบบงานพัสดุ และงานบัญชี  

 - สินทรัพย์ซื้อไม่ได้น ามาใช้งาน 

 -  สินทรัพย์ได้จากการบริจาคหรือจากการจัดหารายได้ ไม่น ามารับรู้ในบัญชี 

 การไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติครม.  

 - การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด  

 - การไม่ปฏิบัติตามมติครม. การก าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 
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ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ 
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 - ไม่รายงานพัสดุคงเหลือมีตัวตรงตามบัญชีหรือทะเบียนคุม ภายใน 30 วัน 

ท าการ และส่งส าเนารายงานให้ สตง. ทราบ 

 การควบคุมภายใน 

 - จัดท าแผนการตรวจสอบครอบคลุม ทุกเรื่องแต่ตรวจสอบไม่ครบถ้วน  

 - ไม่ได้ตรวจสอบระบบการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณของกองคลัง    

 การบริหารงบประมาณ 

 - บริหารงบประมาณไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ขอจัดสรรงบประมาณ และการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามที่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ  

 -  การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่าย ไม่ตรงตามที่ขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 
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ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ 
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

  เรื่องอื่น ๆ 

 - การตรวจสอบและจัดท ารายงานตามมติครม. 

 - ไม่จัดท ารายงานการควบคุมภายในส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

 - ไม่รายงานผลการตรวจสอบตามข้อสังเกตและเสนอแนะ ส่งส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  ตามเวลาที่ก าหนด 
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วัตถุประสงค์ของรายงานการตรวจสอบ 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายหลังเสร็จสิ้น  

 กระบวนการตรวจสอบ รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบ 

 เพื่อรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหาร และหน่วยรับตรวจ 
ทราบผลการตรวจสอบ  ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญ  

 การควบคุมก ากับว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้
หรือไม่  สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะเพื่อสั่งการให้หน่วยรับตรวจปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อให้การด าเนินงานดีขึ้น 
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รายงานการตรวจสอบ 

  - จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายหลังเสร็จสิ้น  
กระบวนการตรวจสอบ รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบ 

  - เพื่อรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหาร 

และหน่วยรับตรวจ ทราบผลการตรวจสอบ ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญ  

การควบคุมก ากับว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์  

ที่ก าหนดไว้หรือไม่  สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะเพื่อสั่งการให้ 

หน่วยรับตรวจปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การด าเนินงานดีขี้น 
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คุณภาพของรายงาน 

 ผลการตรวจสอบขึ้นอยู่กับคุณภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

  - ความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่รวบรวมได้ 

  - ความชัดเจนและสาระส าคัญของรายงาน 
  - ประเด็นที่ส าคัญน าเสนอในรูปแบบที่กระชับ 
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ประเภทของรายงานผลการตรวจสอบ 

1. รายงานระหว่างกาล(Interim Report) จัดท าทันทีเมื่อมีปัญหาหรือเรื่อง 
ส าคัญที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน  มีผลกระทบต่อความเสี่ยหายขององค์กร รายงานด้วย
วาจาหรือเป็นลายลักษณ์อกัษร 
2.     รายงานสรุป(Summary Report) จัดท าขึ้นเพื่อน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ      
โดยสรุปภาพรวมการตรวจสอบ เรื่องที่ควรแก้ไขเรื่องส าคัญ ที่หัวหน้า             
ส่วนราชการควรทราบ 
3. รายงานการตรวจสอบครั้งสุดท้าย(Final Audit Report)  จัดท าหลังจาก 
มีการประชุมสรุปผลการตรวจสอบ 
4.     สรุปรายงานการตรวจสอบประจ าปี(Annual Reports)  ส าคัญและเป็น 
ประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูง  และหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อน ามาพัฒนา  
ภาพรวมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา  
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รูปแบบรายงาน 

 รายงานด้วยวาจา 

  เรื่องเร่งด่วน เพื่อแจ้งข้อเท็จจริงให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยรับตรวจทราบทันทีที่ตรวจสอบ 

 รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

  การรายงานที่มีลักษณ์เป็นทางการ ใช้รายงานผลการตรวจสอบ
ตามปกติ และหลังเสร็จส้ินการตรวจสอบ 
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ลักษณะการเขียนรายงานที่ดี 

 ตรงประเด็น  ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของการตรวจสอบ มีสาระส าคัญ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ 

 รายงานข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ ไม่มีการบิดเบือนมีหลักฐานประกอบ 
สามารถสรุปผลได้ 

 ความชัดเจน  เข้าใจง่าย  ไม่ใช้ถ้อยค าที่คลุมเครือ  หลีกเลี่ยงการใช้
ถ้อยค าทางวิชาการ 

 ความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ 
 
 

 
•21 



การเขียนรายงานที่ดี 

 ความกะทัดรัด สั้นกระชับ  ครบถ้วนตรงประเด็นหลีกเลี่ยงรายละเอียดที่
ไม่จ าเป็น 

 ความสร้างสรรค์  รายงานในเชิงบวก  มีข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขที่
เป็นประโยชน์ 

 ทันเวลา  เสนอรายงานในเวลาที่เหมาะสม น าไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา 
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สิ่งส าคัญในการเขียนรายงาน 

1. หัวหน้าส่วนราชการอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย  สามารถสั่งการได้ 
2. หน่วยรับตรวจเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
3. เนื้อหาในรายงานมีความส าคัญสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ   
 มีหลักฐานประกอบอ้างอิง  มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ  

• กฎระเบียบ  ข้อบังคับ 
• มาตรฐาน  การปฏิบัติที่เป็นสากลใช้ทั่วไป 
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เนื้อหาสาระของรายงาน 

 
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
2. ขอบเขตของงานตรวจสอบและวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบ 
  ก าหนดจะตรวจสอบกิจกรรม งาน/โครงการใด ประเภทหรือเรื่อง 
 ที่จะตรวจสอบ 
   -  ตรวจสอบการเงินและการบัญช ี
   -  ตรวจสอบการด าเนินงาน    
3. สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
  เรื่องที่ตรวจพบ สรุปความเห็นเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
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เนื้อหาสาระของรายงาน 

  การสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องใดๆ ในรายงานต้อง
สอดคล้องกับประเภทของการตรวจสอบ  สามารถส่ือให้เห็นในประเด็น
ต่าง ๆ   

  1  มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงเปรียบเทียบ เช่น  กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ 
  2  ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ  เช่น  การรวบรวมข้อมูลจาก

การตรวจสอบ  สังเกตการณ์ 
  3   ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่ตรวจพบกับที่มีอยู่

จริง 
  4   ผลของความแตกต่างที่เกิดขึ้น สามารถก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่องค์กรเพียงใด 
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ขั้นตอนการท ารายงานผลการตรวจสอบ 

1. รวบรวมข้อมูลในกระดาษท าการ เป็นหลักฐานอ้างอิงการเขียนรายงาน 

2. สอบทาน วิเคราะห์สรุปข้อมูลจากกระดาษท าการ   

   น าหลักฐานข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบมาเปรียบเทียบกับ  หลักเกณฑ์
มาตรฐาน  หรือสิ่งที่ควรจะเป็น  หาสาเหตุหรือข้อเท็จจริง สิ่งที่ตรวจพบว่ามี
สาเหตุจากอะไร 

3. พิจารณาเร่ืองที่ส าคัญ จ าเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน   

  อาจสร้างความเสียหายแก่องค์กรได้หากไม่แก้ไขทันท่วงที  
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ขั้นตอนการท ารายงานผลการตรวจสอบ 

4. รูปแบบในการรายงาน 

 -  ปกติรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

 -  เหตุการณ์ที่ไม่ปกติเรื่องเร่งด่วน มีผลกระทบสูง ควรรายงานด้วยวาจา 

  ในเบื้องต้นก่อน 

5. ร่างรายงาน  

 หารือกับผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อสรุปแนวทางแก้ไข ให้เกิดการยอมรับและเป็น
ผลดีแก่หน่วยงาน เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในพิจารณาก่อนเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 
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เทคนิคการเขียนรายงาน 

1. ใครเป็นผู้รับรายงาน หัวหน้าส่วนราชการควรเน้นที่ประเด็นส าคัญ 
2. จัดล าดับเรื่องส าคัญมีความเสี่ยงสูง ไว้ในล าดับแรก ๆ 
3. เขียนรายงานลักษณะสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน หลีกเลี่ยงการ

วิจารณ์ การท างานของหน่วยรับตรวจ 
4. หลีกเลี่ยงการระบุชื่อบุคคล 
5. ควรหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิค 
6. เขียนเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน  เพื่อสนับสนุนข้อเสนอแนะว่าเมื่อแก้ไขแล้ว

จะได้อะไร  
7. เขียนให้ชัดเจน สั้นกระชับ ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญ 
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การติดตามผล 

  การติดตามผลการตรวจสอบ  เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

ในการปฏิบัติงานนั้น  หน่วยรับตรวจสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 

  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรวางแผน  ก าหนดขอบเขตและติดตาม 

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

  ประชุมสรุปผลการตรวจ และแนวทางการแก้ไขกับหน่วยรับตรวจ  

เพื่อสอบทานผลก่อนรายงานทุกครั้ง 
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จบบริบูรณ ์
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