ที่ กค 0416.2/06154
เรี ยน ผูต้ รวจสอบภายในส่วนราชการ
เนื่องในปั จจุบนั บทบาทและหน้าที่ผตู้ รวจสอบภายในได้มีการปรับเปลี่ยนไปโดย
เน้นการตรวจสอบการวัดผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ิงาน
ระบุและวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล
และรายงานผลให้
ผูบ้ ริ หารระดับสู งทราบ ดังนั้น รายงานผลการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในจึงเป็ นเครื่ องมือ
หรื อกลไกสาคัญที่จะต้องสามารถสื่ อหรื อสะท้อนภาพที่ชดั เจนให้ผบู้ ริ หารสามารถมองเห็นภาพ
ของงานที่ควรได้รับการปรับปรุ งแก้ไขและประโยชน์ที่จะได้รับตามที่ผตู้ รวจสอบภายในเสนอ
อีกทั้งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต้องเชื่อถือได้และมีคุณภาพเพียงพอที่ผรู้ ับตรวจยอมรับ
และสามารถนาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปสู่การปฏิบตั ิได้
กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง จึงได้จดั ทาเอกสาร
เผยแพร่ ทางวิชาการในหัวข้อเรื่ อง “ การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล ” เพื่อให้
ผูต้ รวจสอบภายในของส่วนราชการสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอผูบ้ ริ หารระดับสูงต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน
โทร. 0-2270-0427
โทรสาร 0-2273-9796

การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ยธรรมของผูต้ รวจสอบภายใน
ของส่ ว นราชการ และระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่ า ด้ว ยการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2542 กาหนดให้ผตู้ รวจสอบภายในจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานหรื อ
ผลการตรวจสอบภายหลัง เสร็ จ สิ้ นกระบวนการตรวจสอบ รวมทั้ง ให้มี ก ารติ ดตามผล
การตรวจสอบ ซึ่ งการรายงานผลการตรวจสอบนับเป็ นหน้าที่ สาคัญประการหนึ่ ง ของ
ผู้ต รวจสอบภายใน เป็ นการรายงานผลการตรวจสอบจากข้ อ เท็ จ จริ งที่ ต รวจพบ
การวิ เ คราะห์ ผลกระทบ ตลอดจนข้อ เสนอแนะ / แนวทางในการปรั บปรุ ง แก้ไขที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่อ ผู้รั บตรวจและต่อ องค์ก ร คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบดัง กล่า ว
จะดี ม ากน้อ ยเพี ย งใดขึ้ นอยู่ ก ับ คุ ณ ภาพของการปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบ ความสมบู ร ณ์
ครบถ้ว นของข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ ความชัด เจนและสาระส าคัญ ของรายงาน การดึ ง
ประเด็น ที่ ส าคัญ และน าเสนอในรู ป แบบที่ ก ระชับ ง่ า ยต่ อ การศึ ก ษาและน าไปปฏิ บ ัติ
ดัง นั้น รายงานผลการตรวจสอบจึ ง เปรี ย บเสมื อ นกระจกเงาที่ สะท้อ นผลการปฏิ บตั ิ ง าน
ต่าง ๆ ขององค์กรและของผูต้ รวจสอบภายในขององค์กรนั้น ๆ ต่อผูบ้ ริ หาร
วัตถุประสงค์ของรายงานการตรวจสอบ
เพื่ อ รายงานผลการตรวจสอบไปยัง หัว หน้า ส่ ว นราชการ / ผูบ้ ริ หารและ
หน่ ว ยรับตรวจถึ ง วัตถุป ระสงค์ ขอบเขต วิ ธีก ารปฏิ บตั ิ ง าน รวมทั้งผลการตรวจสอบ
ประเด็นความเสี่ ยงที่สาคัญ การควบคุมและกระบวนการกากับดูแลที่ดีของหน่วยรับตรวจ
ว่า มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล สามารถบรรลุว ัต ถุ ประสงค์ที่ ว างไว้ห รื อไม่ มี สิ่ ง ที่
ตรวจพบและข้อ เสนอแนะ / แนวทางที่ จ ะให้ หั ว หน้า ส่ ว นราชการพิ จ ารณาสั่ง การให้
หน่ ว ยรั บตรวจดาเนิ น การปรั บปรุ ง แก้ไ ขเพื่ อ ให้ก ารด าเนิ นงานดี ข้ ึ น อัน เป็ นการสร้ า ง
มูล ค่า เพิ่ มให้ก ับ องค์ก ร อย่า งไรก็ ตาม การจัดท ารายงานการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบ
ภายในพึงตระหนักถึงว่ากาลังเสนอรายงานการตรวจสอบให้ใคร

ประเภทของรายงานผลการตรวจสอบ
1. รายงานระหว่ างกาล (Interim Report) เป็ นรายงานที่ จดั ทาขึ้ นทันที
เมื่อพบปัญหาหรื อเรื่ องสาคัญที่ตอ้ งแก้ไขเร่ งด่วน มีผลกระทบต่อความเสี ยหายขององค์กร
นอกจากนี้ ยังใช้ในกรณี มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบหรื อยืดขยายระยะเวลา
โครงการตรวจสอบ รายงานระหว่างกาลอาจเป็ นการรายงานด้วยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์
อักษรก็ได้
2. รายงานสรุ ป (Summary Report) เป็ นรายงานที่จดั ทาขึ้นเพื่อ นาเสนอ
หัว หน้า ส่ ว นราชการ โดยสรุ ป ภาพรวมของการตรวจสอบ เรื่ องที่ ค วรแก้ไ ข และ
เรื่ องที่สาคัญที่หวั หน้าส่วนราชการควรทราบ
3. รายงานการตรวจสอบครั้ งสุ ดท้ าย (Final Audit Report) เป็ นรายงาน
ที่ตอ้ งจัดทาหลังจากมีการประชุมสรุ ปผลการตรวจสอบ และต้องจัดทาทุกครั้งแม้ว่าจะได้
มี ก ารรายงานระหว่า งกาลแล้ว หรื อหน่ ว ยรั บตรวจได้ดาเนิ น การแก้ไ ขตามประเด็น ที่
ตรวจพบเรี ยบร้อยแล้ว
4. สรุ ปรายงานการตรวจสอบประจาปี (Annual Reports) รายงานประเภท
นี้ มีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารระดับสู ง Audit Committee และหัวหน้า
ผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อที่จะนามาพัฒนาภาพรวมการตรวจสอบในรอบปี ที่ผา่ นมา
รูปแบบของการรายงาน
1. รายงานด้ วยวาจา ควรใช้ในกรณี ที่เป็ นเรื่ องเร่ งด่วน เพื่อแจ้งข้อเท็จจริ ง
ให้หวั หน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยรับตรวจรับทราบทันทีที่ตรวจพบ
2. รายงานเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เป็ นวิ ธี ก ารรายงานที่ มี ล ัก ษณะเป็ น
ทางการ ใช้รายงานผลการตรวจสอบตามปกติ และหลังเสร็ จสิ้ นการตรวจสอบ
ลักษณะของการเขียนรายงานที่ดี
1. ตรงประเด็น รายงานควรเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
มีสาระสาคัญที่เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารและหน่วยรับตรวจ
2. ความถูกต้อง เป็ นการรายงานข้อ เท็จจริ งที่ตรวจพบ ไม่มีการบิดเบือ น
มีหลักฐานประกอบ สามารถสรุ ปผลได้

3. ความชัด เจน เป็ นรายงานที่ เ ข้า ใจได้ง่ า ย มี ค วามเป็ นเหตุ เ ป็ นผล
สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ไม่ใช้ถอ้ ยคาที่คลุมเครื อ หลีกเลี่ยงการใช้ถอ้ ยคาทางวิชาการ
4. ความเที่ ย งธรรม เป็ นรายงานที่ มี ความอิ สระ เป็ นธรรม เขี ย นขึ้ น
โดยปราศจากอคติ
5. ความกระทัด รั ด เป็ นรายงานที่ ส้ ั นกระชับ แต่ ค รบถ้ว นสมบู ร ณ์
ตรงประเด็น ใช้คาน้อยที่สุด หลีกเลี่ยงรายละเอียดที่ไม่จาเป็ น
6.
ความสร้างสรรค์ เป็ นรายงานในเชิงบวก หลีกเลี่ยงการเน้นข้อผิดพลาด
มีขอ้ เสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขที่เป็ นประโยชน์
นาไปสู่การปรับปรุ งที่ดีข้ ึน
7. ทันเวลา เป็ นการนาเสนอรายงานในเวลาที่ เหมาะสม สามารถนาไป
ปรับปรุ งแก้ไขได้ทนั เวลา
สิ่ งที่ควรคานึงถึงในการเขียนรายงาน
1. หัวหน้าส่วนราชการอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย สามารถสัง่ การได้
2. หน่วยรับตรวจเข้าใจและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
3. เนื้อหาสาระในรายงานมีความสาคัญสอดคล้องกับข้อเท็จจริ งที่ตรวจพบ
มีหลัก ฐานประกอบอ้างอิ ง มี ก ารวิเ คราะห์ เปรี ย บเที ย บ เช่น กฎระเบี ย บ ข้อ บัง คับ
มาตรฐาน แนวปฏิบตั ิที่เป็ นสากล / ใช้ทวั่ ไป
เนื้อหาสาระของรายงานควรครอบคลุมถึง
1. วั ตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ เป็ นสิ่ ง ที่ บ่ง บอกว่าทาไมต้อ งมี ก าร
ตรวจสอบ ตรวจสอบไปเพื่ออะไร
2. ขอบเขตของงานตรวจสอบและวิ ธี ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบ จะต้อ ง
กาหนดไว้ว่า จะตรวจสอบกิ จกรรม งาน / โครงการอะไร การตรวจสอบประเภทใด
เช่น ตรวจสอบการเงิ นและบัญชี ตรวจสอบการดาเนิ นงาน เป็ นต้น และก าหนดช่ว ง
เวลาหรื อระยะเวลาในการตรวจสอบด้วย เช่น เดือนมกราคม – มีนาคม 25xx เพื่อให้
ผูอ้ ่านรายงานทราบกรอบการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามรายงานดังกล่าว
3. ผลสรุ ปการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ เป็ นบทสรุ ปความเห็น
ใน
เรื่องที่ตรวจพบ แล้วเสนอแนะถึงแนวทางแก้ไข และอาจรวมถึงความเห็นของ หน่วยรับ
ตรวจ การชมเชยผลการดาเนินงาน การปฏิบตั ิงานที่ดีของหน่วยรับตรวจ

โดยที่การตรวจสอบภายในในปั จจุบนั จะมุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง เสริ มสร้ างสิ่ ง ที่ ดี ก ว่า ในอดี ตที่ เ คยปฏิ บตั ิ ม า ดัง นั้น การสรุ ปความเห็ น และ
ข้อเสนอแนะในเรื่ องใด ๆ ในรายงาน จึงควรสอดคล้องกับประเภทของการตรวจสอบและ
สามารถสื่ อให้เห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. มาตรฐานที่ ใช้อา้ งอิ ง เปรี ย บเที ย บ เช่น กฎ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ
มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานสาหรับเรื่ องนั้น ๆ เป้ าหมายที่กาหนด เป็ นต้น
2. หลัก ฐานประกอบข้อ เท็จ จริ ง ที่ พบจากการตรวจสอบ ซึ่ งอาจได้
จากการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ การรวบรวมข้อมูลจากการตรวจ
3. เหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่ควรจะเป็ นกับสิ่ งที่ตรวจพบ /
ที่เป็ นอยูจ่ ริ ง และ
4. ผลของความแตกต่างที่ เกิ ดขึ้ นนั้น สามารถก่อ ให้เ กิ ดความสู ญเสี ย
หรื อความเสี ยหายแก่องค์กรเพียงใด
ขั้นตอนการทารายงานผลการตรวจสอบ
เมื่ อ ผูต้ รวจสอบปฏิบตั ิ ง านตรวจสอบเสร็ จ สิ้ นแล้ว จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งจัดทา
รายงานเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่ งควรมีข้นั ตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลที่ได้บนั ทึกไว้ในกระดาษทาการ เพื่อเป็ นหลักฐานอ้างอิง
ในการเขียนรายงาน
2. สอบทาน วิ เ คราะห์ และสรุ ปข้อ มูล ที่ ได้จ ากกระดาษทาการ โดยน า
หลักฐาน ข้อเท็จจริ งที่พบจากการตรวจสอบ (Condition) มาเปรี ยบเทีย บกับ หลัก เกณฑ์
มาตรฐาน หรื อสิ่ ง ที่ ค วรจะเป็ น (Criteria) แล้ว หาสาเหตุ (Case) หรื อเหตุ ผ ลของ
ความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่ควรจะเป็ น กับข้อเท็จจริ ง หรื อสิ่ งที่ตรวจพบว่าสิ่ งที่เกิ ดขึ้นนั้น
มี ส าเหตุ จ ากอะไร รวมทั้ง แยกแยะว่ า ผลกระทบ (Effect) จะเกิ ด มากน้อ ยเพี ย งใด
เพื่อจะได้กาหนดข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขไว้ในรายงานต่อไป
3. พิจารณาและคัดเลือกเรื่ อ งที่จะเสนอในรายงาน โดยแยกออกเป็ นเรื่ อ ง
ที่สาคัญ จาเป็ นต้องแก้ไขเร่ งด่วน เรื่ องที่ไม่มีความสาคัญหรื อสาคัญน้อย ซึ่ งผูต้ รวจสอบ
ควรจะรายงานเฉพาะปั ญ หาที่ อ าจสร้ า งความเสี ย หายแก่ อ งค์ ก รได้อ ย่ า งมี นัย ส าคัญ
หากไม่แก้ไขทันท่ว งที สาหรั บปั ญหาที่ ไม่มีความสาคัญไม่ควรเสนอไว้ในรายงานที่เป็ น

ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร แต่ อ าจชี้ แจงโดยตรงต่ อ ผู้ป ฏิ บ ัติ ห รื อผู้บ ัง คับ บัญ ชาของผู้ป ฏิ บ ัติ
เพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง
4. พิ จ ารณาว่ า ควรใช้ร ายงานในรู ป แบบใด โดยปกติ ค วรรายงานเป็ น
ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร แต่ ใ นกรณี ที่ ต รวจพบเหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ป กติ แ ละเป็ นเรื่ องเร่ ง ด่ ว นที่ มี
ผลกระทบสูง ควรรายงานด้วยวาจาในเบื้องต้นก่อน
5. ร่ างรายงาน เมื่อพิจารณารู ปแบบรายงานแล้ว ในกรณี ที่จะเสนอรายงาน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานแล้ว ผูต้ รวจสอบ
ควรนาร่ างรายงานไปหารื อกับหน่วยรับตรวจด้วย
6. ในการหารื อกับ หน่ ว ยรั บ ตรวจ ผูต้ รวจสอบควรจะปรึ ก ษาหารื อกับ
ผู้รั บ ผิ ด ชอบงานโดยตรง เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาเพื่ อ ให้ ไ ด้
ข้อสรุ ปแนวทางแก้ไขปั ญหาที่ดีที่สุดในสถานการณ์ขณะนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดการยอมรับ
และเกิ ดผลดี ต่ อ หน่ ว ยงาน จะท าให้ ร ายงานที่ เ สนอออกไปสามารถไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติไ ด้
นอกจากนั้น ยังเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั หน่วยรับตรวจ
ในกรณี ที่ผตู้ รวจสอบมี ความเห็ นหรื อแนวทางแก้ไขปั ญหาแตกต่างกับ
ผูร้ ั บตรวจ ผูต้ รวจสอบจะต้อ งบันทึก ความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปั ญหาที่ ผรู้ ั บตรวจ
เสนอไว้ควบคู่ก ับความคิ ดเห็ นของผูต้ รวจสอบ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของหัว หน้า
ส่วนราชการต่อไป
7. ปรั บปรุ งร่ างรายงาน ผูต้ รวจสอบต้องปรับปรุ ง หรื อ แก้ไขร่ างรายงาน
ให้สมบูรณ์ และนาเสนอหัว หน้าหน่วยตรวจสอบพิจารณาก่อนเสนอหัวหน้าส่ ว นราชการ
ได้รับทราบข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาสัง่ การต่อไป
เทคนิคการเขียนรายงาน
เทคนิคการเขียนรายงานที่ดี ควรพิจารณาหรื อคานึงถึงสิ่ งต่าง ๆ ดังนี้
1. คานึงถึงว่าใครเป็ นผูร้ ับรายงาน ถ้ารายงานจัดทาถึงหัวหน้าส่ วนราชการ
ควรเน้นที่ประเด็นสาคัญ และไม่ควรยาวเกินหนึ่งหรื อสองหน้ากระดาษ
2.
ควรจัดลาดับเรื่ องที่สาคัญหรื อเรื่ องที่มีความเสี่ ยงสูง และมีผลกระทบสูง
ไว้ในลาดับแรก ๆ

3. เขี ยนในเชิ ง บวกหรื อ สร้ างสรรค์ เพื่ อ ปรั บปรุ ง กระบวนการทางาน /
การปฏิบตั ิงาน หลีกเลี่ยงการวิพากย์ ติเตียน หรื อวิจารณ์การทางานของหน่วยรับตรวจ
4. หลี กเลี่ยงการระบุชื่อตัวบุคคล เพราะอาจทาให้มีข้อขัดแย้ง หรื อ สร้ าง
ความไม่พอใจให้กบั หน่วยรับตรวจ
5. ควรหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิค แต่ถา้ จาเป็ นต้องใช้ควรมีคาอธิบายประกอบ
6. ในแต่ล ะประเด็นให้เ ขี ย นเฉพาะข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่น ผลจากการ
ประชุ ม สรุ ปผลหรื อที่ ไ ด้จ ากการหารื อ ถ้า มี ร ายละเอี ย ดประกอบมากกว่ า หนึ่ งหน้ า
ควรทาเป็ นเอกสารแนบประเด็น
7. เขียนให้เห็นตัวอย่างที่ชดั เจน เพื่อสนับสนุนข้อเสนอแนะว่าดาเนิ นการ
แล้วเสร็ จหรื อแก้ไขแล้วจะได้อะไร เช่น การลดค่าใช้จ่าย หรื อการทางานมีประสิ ทธิภาพขึ้น
8. เขียนให้ชดั เจน สั้นกระชับ ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็ นสาระสาคัญ
9. ใช้ภาษาหรื อคาที่เข้าใจง่าย
สาหรั บรู ป แบบการรายงานควรเป็ นแบบใดนั้นไม่ได้มีก ารก าหนดตายตัว
ขึ้ น กับ ว่ า รายงานนั้น ๆ จะใช้เ พื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ ด และใครเป็ นผู้ใ ช้ร ายงานดัง กล่ า ว
ซึ่ งกรมบัญชีก ลางเคยกาหนดตัวอย่างรู ปแบบรายงานไว้ในคู่มือ การรายงาน ปี พ.ศ. 2540
และได้แจ้งเวียนผูต้ รวจสอบภายในมาแล้ว ซึ่ งอาจนาไปประยุกต์ใช้ได้
การติดตามผล
การติ ดตามผลการตรวจสอบ เป็ นหน้าที่ของผูต้ รวจสอบภายในที่จ ะต้อ ง
ด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า ข้ อ เสนอแนะ / แนวทางแก้ ไ ขในการปฏิ บ ัติ ง านนั้ น
หน่ ว ยรั บตรวจสามารถนาไปปฏิ บตั ิ ได้อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลหรื อ ไม่ หรื อ
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา จะยอมรับความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะนั้น ๆ
ในการติดตามผลการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรวางแผน
กาหนดขอบเขตและแนวทางการติดตามตามความจาเป็ นและความเหมาะสม และควรมี
การประชุมหรื อสรุ ปผลกับหน่วยรั บตรวจเพื่ อ สอบทานผลก่ อนรายงานทุก ครั้ ง เพื่ อเป็ น
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูต้ รวจสอบกับหน่วยรับตรวจ

