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บทนํา 
 การตรวจสอบภายใน เปนกิจกรรมใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและเปน
อิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐใหดีข้ึน และจะชวยให
หนวยงานของรัฐบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ  
 การปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบภายในจะยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้ันตอนการปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีใชเปนเครื่องมือสื่อสาร และกํากับ
ดูแลใหผูตรวจสอบภายในของกลุมตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปใชถือปฏิบัติเปนแนวทาง
เดียวกัน 
 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
 + เพ่ือสอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลดานการดําเนินงาน การเงินและบัญชี 
 + เพ่ือสอบทานการปฏบิัติงานของหนวยรับตรวจ วาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด 
 + เพ่ือสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐ 

+ เพ่ือตรวจสอบการควบคุมดูแลรักษาทรัพยสิน วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในการใชทรัพยากร 

+ เพ่ือติดตามและประเมินผล การบริหารงานและการดําเนินงานตลอดจนใหขอเสนอแนะ ให
คําปรึกษาหรือแนวทาง การปรับปรุง แกไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

+ เพ่ือใหอธิการบดี ผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน และบุคลากรท่ีเก่ียวของไดทราบปญหาจากการ
ปฏิบัติงานสามารถใชขอมูลสารสนเทศในการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
และทันตอเหตุการณ 
 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
1. วางแผนการตรวจสอบ 
 1.1 ประเภทของการวางแผนการตรวจสอบ แบงเปน การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) 
และการวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement plan) 
        แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) เปนแผนงานท่ีหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในวาง
แผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง เพ่ือจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมท่ีจะทํา
การตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน โดยแบงแยกเปนแผนการตรวจสอบประจําปและ
แผนการตรวจสอบระยะยาวเพ่ือใหครอบคลุมกิจกรรมท่ัวท้ังหนวยงานของรัฐ 



       แผนการปฏิบัติงาน (Engagement plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงานท่ีผูตรวจสอบภายใน
ไดรับมอบหมายงานตามแผนการตรวจสอบประจําป จัดทําไวลวงหนาเพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุ
วัตถุประสงค 
 1.2 ข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) 
        1.2.1 สํารวจขอมูลเบื้องตน ศึกษาทําความเขาใจโครงสรางองคกร อํานาจหนาท่ี ยุทธศาสตร
และภารกิจตามกฎหมาย เพ่ือใหไดขอมูลประกอบการประเมินการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปและ
แผนการตรวจสอบระยะยาว 
        1.2.2 ประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจและประเมินความเสี่ยงในระดับ
หนวยงานและระดับกิจกรรม (ระบุปจจัยเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง) โดยกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบนั้นมีกําหนดเกณฑความเสี่ยงใหทุกหนวยงานในสังกัดทราบ
และพิจารณาเพ่ือเปนขอตกลงรวมกันของบุคลากรภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกับหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน รวมท้ังรับฟงความคิดเห็นของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในฐานะหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
        1.2.3 นําขอมูลลําดับความเสี่ยงท่ีไดรับจากการประเมิน นโยบายหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
และกิจกรรมท่ีเปนขอกําหนดตามกฎหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายในตองตรวจสอบ มาจัดทําแผนการ
ตรวจสอบประจําปและแผนการตรวจสอบระยะยาว ท้ังนี้ใหครอบคลุมการปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังดาน
การดําเนินงาน การปฏิบัติตามขอกําหนดและดานรายงานการเงิน (OFC) 
 1.3 การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
        หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจําปและแผนการตรวจสอบ
ระยะยาวตออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เพ่ืออนุมัติภายในเดือนกันยายานของทุกป และในกรณีท่ีมี
ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผนท่ีไดรับอนุมัติอยางมีนัยสําคัญ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายในตองทบทวนแผนการตรวจสอบเสนออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปอนุมัติ 
        เม่ือไดรับอนุมัติแผนการตรวจสอบแลว หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมอบหมายงาน
ตรวจสอบภายในใหกับผูตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป และผูตรวจสอบภายในท่ี
รับผิดชอบตรวจสอบนําไปใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน (Enganement plan) ซ่ึงประกอบดวย 
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบ 
        แผนการปฏิบัติ งาน (Engagement plan) ตองประกอบดวยวัตถุประสงค  ขอบเขต 
ระยะเวลา ทรัพยากรท่ีใช ประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ หลักเกณฑท่ีใช วิธีการ
ตรวจสอบ กระดาษทําการท่ีเก่ียวของ โดยกอนทําการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในท่ีรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานตองเสนอแผนการปฏิบัติงานใหหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในใหความเห็นชอบ เพ่ือ
สอบทานความเหมาะสมเพียงพอในการตรวจสอบและเพ่ือใชเปนเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงาน 
 
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 2.1 หนังสือแจงหนวยรับตรวจใหทราบระยะเวลาและกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะตรวจสอบ เพ่ือ
ประสานงาใหหนวยงานเตรียมความพรอม 
 2.2 ผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับมอบหมายศึกษา ทบทวนขอมูลหนวยรับตรวจ กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ ปจจัยเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงตาง ๆ จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานเสนอหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 



 2.3 เปดตรวจ ณ หนวยรับตรวจ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน ทําความเขาใจใน
กิจกรรมท่ีตรวจสอบกับหัวหนาหนวยรับตรวจ/เจาหนาท่ี 
 2.4 เรียกเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
 2.5 ตรวจสอบและบันทึกขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบท้ังหมดไวในกระดาษทําการท่ีจัดเตรียมไว 
รวมท้ังขอมูลกระดาษทําการท่ีไดจากหนวยรับตรวจ ตามแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงาน 
 2.6 สอบทานกิจกรรมท่ีตรวจสอบไดจากกระดาษทําการ พิจารณาความพอเพียงตอการแสดงถึง
การไดขอเท็จจริงตาง ๆ ตามประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนด 
 2.7 สรุปผลการตรวจสอบ สรุปขอตรวจพบ ผลการตรวจสอบท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และสรุปประเด็นปญหาอุปสรรค วิเคราะห สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงพัฒนา 
 2.8 ปดตรวจ ณ หนวยรับตรวจ จัดทําสรุปรายงานปดตรวจ เขาพบหัวหนาหนวยงานเพ่ือสรุปผล
การตรวจสอบ ทําความเขาใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประเด็นขอตรวจพบรวมท้ังรับฟงความเห็น
ระหวางผูตรวจสอบภายในกับหัวหนาหนวยรับตรวจและเจาหนาท่ี  
 
3. การจัดทํารายงานและติดตามผล 
 1. การจัดทํารายงานเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขต 
วิธีปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ สรุปขอบกพรองท่ีตรวจพบ ความเสี่ยงการควบคุม เรื่องอ่ืนท่ีผูบริหาร
ควรทราบ องคประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานมีองคประกอบ ถูกตอง ชัดเจน กะทัดรัด ทันกาล 
สรางสรรค จูงใจ ลักษณะการรายงานเปนลายลักษณอักษร เม่ือปฏิบัติงานเสร็จ รายงานดวยวาจากอยางไม
เปนทางการใชในกรณีเรงดวนเพ่ือใหทันตอเหตุการณ หรือการรายงานอยางเปนทางการโดยการเขียน
ประกอบ ลักษณะรายงานท่ีเปนลายลักษณอักษร การนําเสนอรายงานตอผูบริหารควรมีบทคัดยออยางสั้น 
ๆ กะทัดรัดชัดเจน ไดใจความ ครอบคลุมเนื้อหาของรายงานท้ังหมด องคประกอบของรายงานควรมี
สาระสําคัญดังนี้ 
 + บทนํา คือสวนแรกบอกใหทราบวาตรวจสอบเรื่องอะไรของหนวยงานใด การตรวจสอบ เปนไป
ตามแบบการตรวจสอบหรือในกรณีพิเศษ 
 + วัตถุประสงคหรือเปาหมายการตรวจสอบ 
 + ขอบเขต แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานท่ีไดทําการตรวจสอบ 
 + สิ่งท่ีตรวจพบ ขอเท็จจริงท่ีตรวจพบท้ังในดานดีและท่ีควรไดรับการแกไข วิธีการแกไข 
 + ขอเสนอแนะ เนนขอเสนอแนะท่ีผูตรวจสอบภายในเสนอแนะตอผูบริหารเพ่ือสั่งการแกไข 
ปรับปรุงในลักษณะสรางสรรค และสามารถนําไปปฏิบัติได 
 + ความเห็น เปนความเห็นมิใชขอเท็จจริง หรือยังไมมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ควรระบุให
ชัดเจน 
 + เอกสารประกอบรายงาน 

 2. รายงานผลการตรวจสอบเสนออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เพ่ือทราบและพิจารณาสั่ง
การ (กรณีมีขอเสนอแนะจากการตรวจสอบใหหนวยรับตรวจดําเนินการ) 
    หนวยงานตรวจสอบภายในแจงรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหหนวยรับตรวจทราบ
และดําเนินการ 

 



 3. การติดตามผล (Follow up) 
 + รายงานผลการตรวจสอบในกรณีท่ีมีการสั่งการใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะกําหนดใหหนวยรับ
ตรวจดําเนินการปรับปรุง แกไข ภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันท่ีหนวยรับตรวจไดรับงานงานผลการ
ตรวจสอบ 
 + วิเคราะหผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะท่ีหนวยรับตรวจรายงานวามีการดําเนินงานเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบหรือไมอยางไร มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไร และรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปพิจารณา และในกรณีหนวยรับตรวจไมรายงาน
ตามกําหนด หนวยงานตรวจสอบภายในจะสรุปรายงานอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเพ่ือพิจารณาถึง
การยอมรับความเสี่ยงของฝายบริหารในเรื่องท่ีเก่ียวของ 
 + ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลวาผูบริหารไดสั่งการหรือไมประการใด เพ่ือใหทราบวาขอท่ี
ตรวจพบขอบกพรองไดรับการแกไขอยางเหมาะสม แนวทางการติดตามผล หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
ควรพิจารณากําหนดวิธีการและเวลาท่ีเหมาะสมในการติดตามผล ตารางกําหนดเวลาท่ีใชติดตามรายงานป
กอนในปปจจุบันควรมีการประเมินประสิทธิภาพ การติดตามผลและเวลาในการดําเนินงานของผูท่ีเก่ียวของ
ตอการสั่งการและแกไขปรับปรุงขอบกพรอง อาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
4. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (รายงานเปนระยะ ๆ 4 เดือน/ครั้ง) 
 + รายงานผลการปฏิบัติงาน 4 เดือน/ครั้ง ใหทราบถึงวัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ มาตรฐานและ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน โดยระบุถึงประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมท่ีมีนัยสําคัญ ความเสี่ยง
จากการทุจริต ประเด็นการกํากับดูแล รวมท้ังเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปให
ความสําคัญ เพ่ือทราบและพิจารณา 
 + รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป และสรุปขอสังเกตจากการปฏิบัติงานตรวจสอบประจําป 
เสนออธิการบดีเพ่ือทราบและพิจารณาเผยแพรใหทุกหนวยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปทราบ เพ่ือ
ใชเปนแนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติงานและเปนแนวทางกําหนดการควบคุมภายในใหเหมาะสมใน
ประเด็นท่ีหนวยงานมีความเสี่ยง 
 + เผยแพรผลการปฏิบัติงานประจําปและสรุปขอสังเกตจากการตรวจสอบภายในประจําปใหทุก
หนวยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Process) 

 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสํารวจขอมูล

เบื้องตน 

การประเมินผล 
ระบบการควบคุม

ภายใน 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนการตรวจสอบ 
  - แผนการตรวจสอบ 
    ระยะยาว 
  - แผนการตรวจสอบ 
     ประจาํป  (ก) 

 

การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

 

กอนเริ่มปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ (ข) 

 

 

 

 

 

1.การวางแผน 

2.การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหวางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ (ค) 

การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้น 
งานตรวจสอบ (ง) 

- รวบรวมหลักฐาน 
- รวบรวมกระดาษทําการ 
- สรุปผลการตรวจสอบ 

 

การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (จ) 

- จัดทํารายงาน  
- รูปแบบรายงาน 

การติดตามผล (ฉ) 

รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

4 เดือน / ครั้ง (ช) 

 

 

 

 

 

 

เผยแพรผลการปฏิบัติงาน
ประจําปใหหนวยงาน 

ในสังกัดทราบ (ด) 
 

การจัดทํารายงานติดตามผล  
และเผยแพรผลการปฏิบัติงาน 
 



คําอธิบายเพ่ิมเติมแผนผังกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
(ก) แผนการตรวจสอบประจําป กําหนดเรื่องท่ีตรวจสอบครอบคลุมการปฏิบัติงาน 

- ดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Effectiveness and efficiency of 
operation) 

- ดานการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย (Compliance with Applicable Laws 
and regulations) 

- ดานรายงานทางการเงิน (Financial Reportiongs) 
    
 (ข) กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 

- จัดทําหนังสือแจงหนวยรับตรวจใหทราบระยะเวลา และกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ 
 - ศึกษา ทบทวนขอมูลหนวยรับตรวจ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเก่ียวของ ปจจัยเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงตาง ๆ 
 - เปดตรวจ ณ หนวยรับตรวจ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน ทําความเขาใจใน
กิจกรรมท่ีตรวจสอบกับหัวหนารับตรวจ / เจาหนาท่ี 
 - เรียกเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
 
(ค) ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 - ดําเนินการตรวจสอบและบันทึกขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบท้ังหมดไวในกระดาษทําการท่ี
จัดเตรียมไว รวมท้ังขอมูลกระดาษทําการท่ีไดจากหนวยรับตรวจ 
 - สอบทานกิจกรรมท่ีตรวจสอบไดจากกระดาษทําการ พิจารณาความพอเพียงตอการแสดงถึงการ
ไดขอเท็จจริงตาง ๆ ตามประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนด 
 - สรุปผลการตรวจสอบ สรุปขอตรวจพบ ผลการตรวจสอบท่ีดมีีประสิทธภิาพและประสิทธิผล และ
สรุปประเด็นปญหาอุปสรรค วิเคราะห สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงพัฒนา 
 
(ง) การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 

ปดตรวจ ณ หนวยรับตรวจ จัดทําสรุปรายงานปดตรวจ ประชุมใหขอสรุปผลการตรวจสอบแก
หัวหนาหนวยรับตรวจ/เจาหนาท่ี ทําความเขาใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประเด็นขอตรวจพบ 
รวมท้ังรับฟงความเห็นระหวางผูตรวจสอบภายในกับหัวหนารับตรวจและเจาหนาท่ี  
 
(จ) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 - นําขอเท็จจริง/ขอตรวจพบ และขอเสนอแนะจากการปฏิบัติงานมาจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบ โดยหัวหนาผูตรวจสอบเปนผูสอบทานรายงานและลงนามเสนออธิการบดีเห็นชอบและพิจารณา
สั่งการ ในกรณีมีการสั่งการใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะกําหนดใหหนวยรับตรวจดําเนินการปรับปรุง แกไข 
ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันท่ีหนวยรับตรวจไดรับรายงานผลการตรวจสอบ 
 - บันทึกสงรายงานผลการตรวจสอบใหหนวยรับตรวจทราบและถือปฏิบัติตามท่ีอธิการบดีสั่งการ 
 
 



(ฉ) การติดตามผลการตรวจสอบ 
 วิเคราะหผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะท่ีหนวยรับตรวจรายงานวามีการดําเนินงานเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบหรือไมอยางไร มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไร และรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพันศิลปพิจารณา และในกรณีหนวยรับตรวจไมรายงาน
ตามกําหนด หนวยงานตรวจสอบภายในจะสรุปรายงานอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเพ่ือพิจารณา
ยอมรับความเสี่ยงของฝายบริหารในเรื่องท่ีเก่ียวของ 
 
(ช) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 4 เดือน/ครั้ง และรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 
 สรุปขอตรวจ และเปนประเด็นความเสี่ยงท่ีสําคัญ รวมท้ังขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนสําหรับ
หนวยงาน รายงานใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปทราบและพิจารณา 
 
(ด) เผยแพรผลการปฏิบัติงานประจําป 
  สรุปขอเสนอแนะ/ขอสังเกตจากการตรวจสอบภายในประจําปใหทุกหนวยงานในสังกัดทราบ 
 
 

------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

