
 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน มทร.ล้ำนนำ (ปรับ) ณ วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕  จัดท ำโดย นำงสุทิตย์ เพำะค ำ และนำงขนิฐำ นุชหมอน  หนำ้ที่ ๑ 
 

ขั้นตอนการติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

ขั้นตอนที่ ๑ การก าหนดแผนการติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 (๑) ให้ผู้ตรวจสอบภำยใน จัดท ำตำรำงเวลำในกำรติดตำมผลว่ำจะติดตำมเมื่อไหร่ อย่ำงไร           

ภายใน ๕ วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับทรำบว่ำหน่วยรับตรวจไม่ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะ (กรณีที่หน่วยรับตรวจไม่ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะภำยในระยะเวลำ             
ที่ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในก ำหนด)  

 
(๒) ให้ผู้ตรวจสอบภำยใน จัดท ำบันทึกข้อควำมเสนอแผนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำม

ข้อเสนอแนะต่อหัวหน้ำส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ผ่ำนผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรติดตำมผล
ภายใน ๑ วันท าการ 
 
ขั้นตอนที่ ๒ การติดตามผลตามแผนที่ก าหนดไว้  

ให้ผู้ตรวจสอบภำยใน จัดท ำบันทึกข้อควำมถึงหน่วยรับตรวจ ภายใน ๑ วันท าการ เพ่ือติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้กำรก ำหนดระยะเวลำให้หน่วยรับตรวจรำยงำนผล ไม่ควรเกิน ๗ วันท าการ
นับจำกวันทีไ่ด้รับหนังสือแจ้งกำรติดตำม และจ ำนวนครั้งในกำรติดตำม ไม่ควรเกินกว่า ๓ ครั้ง  

กรณีเมื่อติดตำมครบทั้ง ๓ ครั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรำยงำนกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะจำกหน่วย
รับตรวจ ให้ผู้ตรวจสอบภำยในรำยงำนต่ออธิกำรบดี โดยรำยงำนผ่ำนหัวหน้ำส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน        
เพ่ือทรำบและพิจำรณำสั่งกำร และส ำเนำให้ผู้ช่วยอธิกำรบดีทุกพ้ืนที่/สถำบัน เพ่ือทรำบต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ ๓ การรายงานผลการติดตาม  

(๑) ให้ผู้ตรวจสอบภำยใน น ำข้อมูลที่ได้จำกขั้นตอนที่ ๒ มำประมวลวิเครำะห์และประเมินผลกำร
ติดตำม สรุปผลและจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมพร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็น ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด             
ภายใน ๕ วันท าการ หลังจำกท่ีได้รับกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะจำกหน่วยรับตรวจ 

(๒) หลังจำกสรุปผลและจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมเสร็จสิ้น ให้ผู้ตรวจสอบภำยใน จัดท ำบันทึก
ข้อควำมเสนอรำยงำนกำรติดตำมต่อหัวหน้ำส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ผ่ำนผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรก ำกับ
ดูแลกำรติดตำมผล เพ่ือท ำกำรสอบทำน ภายใน ๑ วันท าการ  
 (๓) เมื่อผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรติดตำมผล ได้รับรำยงำนกำรติดตำมของทุกพ้ืนที่
ครบถ้วนแล้ว ให้ท ำกำรสอบทำนรำยงำนกำรติดตำมของทุกพ้ืนที่ เพ่ือสรุปรำยงำนกำรติดตำมในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย เพ่ือเสนอต่อหัวหน้ำส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ภายใน ๑๐ วันท าการ 
 (๔) หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ท ำกำรสอบทำนรำยงำนกำรติดตำมภำพรวมอีกครั้งหนึ่ง 
ก่อนที่จะท ำบันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรติดตำมเสนอต่ออธิกำรบดี ภายใน ๕ วันท าการ 
 (๕) งำนสำรบรรณท ำบันทึกข้อควำมกำรรำยงำนผลกำรติดตำมเสนอต่อหัวหน้ำส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในเพื่อพิจำรณำลงนำม ก่อนที่จะเสนอต่ออธิกำรบดีเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร ภายใน ๑ วันท าการ 
 (๖) ผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรติดตำม ฯ จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม ค.ต.ป. ส่งให้
หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจสอบภำยในเพ่ือบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุม ภำยใน ๑ วัน หลังจำกท่ีสรุปรำยงำน
กำรติดตำมในภำพรวมของมหำวิทยำลัยเสร็จสิ้น 
  



 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน มทร.ล้ำนนำ (ปรับ) ณ วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕  จัดท ำโดย นำงสุทิตย์ เพำะค ำ และนำงขนิฐำ นุชหมอน  หนำ้ที่ ๒ 
 

ขั้นตอนที่ ๔ การติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของปีก่อน 
           ผู้ตรวจสอบภำยใน ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของปีก่อน และ
สังเกตกำรณ์ว่ำ หน่วยรับตรวจมีกำรปฏิบัติงำนตำมที่หน่วยรับตรวจได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  ตำม
ข้อเสนอแนะของส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน จริงหรือไม่ อย่ำงไร 

หมายเหตุ กรณีที่ พ้ืนที่ใดไม่มีข้อเสนอแนะ ให้ท ำบันทึกรำยงำนผลว่ำ ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ....... มทร. ล้ำนนำ .......ได้ท ำกำรตรวจสอบ จ ำนวนทั้งสิ้น......เรื่อง และทุกเรื่องไม่มี
ข้อเสนอแนะใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน มทร.ล้ำนนำ (ปรับ) ณ วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕  จัดท ำโดย นำงสุทิตย์ เพำะค ำ และนำงขนิฐำ นุชหมอน  หนำ้ที่ ๓ 
 

    ขั้นตอนการติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ (รวม ๓๗ วันท าการ) 

 

ขั้นตอนที่ ๑      

                                                                                

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๒ 

  

 

 

 

 

                                                                    

 

 

ไม่มีกำรรำยงำนผล 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๓                       รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร                                                      

  

  

 

 

เริ่มต้น 

ผู้ ตรวจสอบภายใน  จั ดท ำตำร ำ ง       
Time line กำรติดตำมประจ ำปี 

ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท ำตำรำงเวลำในกำรติดตำมว่ำ
จะติดตำมเมื่อไหร่ อย่ำงไร  ภายใน ๕ วันท าการ 
นับตั้งแต่วันท่ีได้รับทรำบว่ำหน่วยรับตรวจไม่ได้รำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ (กรณีที่หน่วยรับ
ตรวจไม่ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ
ภำยในระยะเวลำที่ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในก ำหนด)  

ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท ำบันทึกข้อควำม 
เสนอแผนกำรติดตำมต่อหัวหน้ำส ำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน ผ่ำน ผู้ที่ได้รับมอบหมำย
กำรก ำกับดูแลในกำรติดตำม 

ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท ำบันทึกข้อควำมเสนอแผนกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะต่อหัวหน้ำ
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ผ่ำนผู้ที่ได้รับมอบหมำยใน
กำรก ำกับดูแลกำรติดตำมผล ภายใน ๑ วันท าการ 

ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท ำบันทึกข้อควำมถึง
หน่วยรับตรวจ เพื่อด ำเนินกำรติดตำมผล
ตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้ (ไม่เกิน ๓ ครั้ง) 

ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท ำบันทึกข้อควำมถึงหน่วยรับ
ตรวจ ภายใน ๑ วันท าการ  เพื่อติดตำมผลกำร
ด ำ เนินงำนตำมข้อ เสนอแนะ ทั้ งนี้  กำรก ำหนด
ระยะเวลำให้หน่วยรับตรวจรำยงำนผล ไม่ควรเกิน ๗ 
วันท าการ นับจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรติดตำม 
และจ ำนวนครั้งในกำรติดตำม ไม่ควรเกินกว่า ๓ คร้ัง 

กรณี เมื่อติดตามครบทั้ง ๓ คร้ังแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ
รำยงำนกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะจำกหน่วย      
รับตรวจ ให้ผู้ตรวจสอบภำยในรำยงำนต่ออธิกำรบดี 
โดยรำยงำน ผ่ำนหัวหน้ำส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน        
เพื่อทรำบและพิจำรณำสั่งกำร และส ำเนำให้ผู้ ช่วย
อธิกำรบดีทุกพื้นที่/สถำบัน เพื่อทรำบต่อไป 
 
 

หน่วยรับตรวจ รำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรตำม

ข้อเสนอแนะ (ภำยใน ๗ 
วันท ำกำร / ๑ ครั้ง ) 

ผู้ตรวจสอบภายใน น ำข้อมูลรำยงำนผล
ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร ต ำ ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ                 
มำวิเครำะห์และประเมินผลกำรติดตำม 

ผู้ตรวจสอบภายใน น ำข้อมูลที่ได้จำกขั้นตอนที่ ๒ มำ
ประมวลวิเครำะห์และประเมินผลกำรติดตำม สรุปผล
และจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมพร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็น 
ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด ภายใน ๕ วันท าการ หลังจำก
ที่ได้รับกำรรำยงำนผลจำกหน่วยรับตรวจ 

ต่อ 



 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน มทร.ล้ำนนำ (ปรับ) ณ วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕  จัดท ำโดย นำงสุทิตย์ เพำะค ำ และนำงขนิฐำ นุชหมอน  หนำ้ที่ ๔ 
 

 

ขั้นตอนที่ ๓ (ต่อ) 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

  

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อ 

ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท ำบันทึกข้อควำม
สรุปรำยงำนผลกำรติดตำม เสนอหัวหน้ำ
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ผ่ำนผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรติดตำมผล 

หลังจำกสรุปผลและจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมเสร็จสิ้น 
ให้ผู้ตรวจสอบภำยใน จัดท ำบันทึกข้อควำมเสนอ
รำยงำนกำรติดตำมต่อหัวหน้ำส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยใน ผ่ำนผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรก ำกับดูแลกำร
ติดตำม เพื่อท ำกำรสอบทำน ภายใน ๑ วันท าการ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในกำรก ำกับดูแลกำร
ติดตำมผล จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรติดตำม
ของทุกพื้นที่ในภำพรวม เสนอต่อ หัวหน้ำ
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

เมื่อผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรตดิตำมผล 
ได้รับรำยงำนกำรติดตำมของทุกพื้นที่ครบถ้วนแล้ว  
ให้ท ำกำรสอบทำนรำยงำนกำรติดตำมของทุกพื้นที่       
เพื่ อส รุ ปร ำยงำนกำรติ ดตำม ในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย เพื่อเสนอต่อหัวหน้ำส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยใน ภายใน ๑๐ วันท าการ 

หัวหน้ าส านั กงานตรวจสอบภายใน          
สอบทำนรำยงำนกำรติดตำมภำพรวม 

หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน  ท ำกำรสอบทำน
รำยงำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ 
ภำพรวมอีกครั้ งหนึ่ งก่อนที่จะท ำบันทึกข้อควำม
รำยงำนผลกำรติดตำม เสนอต่ออธิกำรบดี ภายใน ๕ 
วันท าการ 

 

งานสารบรรณ  จัดท ำบันทึกข้อควำม         
เพื่ อ เสนอส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน      
พิจำรณำลงนำมหนังสือน ำส่งรำยงำนผลกำร
ติดตำมภำพรวม ต่ออธิกำรบดี 

งานสารบรรณ จัดท ำบันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำร
ติดตำมเสนอต่อหัวหน้ำส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 
เพื่อพิจำรณำลงนำม ก่อนที่จะเสนอต่ออธิกำรบดี      
เพื่อพิจำรณำสั่งกำรต่อไป ภายใน ๑ วันท าการ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการก ากับดูแลการ
ติ ด ต า ม  เ ส น อ ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร ต ำ ม                 
ในภำพรวม ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินผล 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการก ากับดูแลการติดตาม 
จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม ค.ต.ป. ส่งให้หัวหน้ำ
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อบรรจุในระเบียบวำระ
กำรประชุม ภายใน ๑ วัน หลังจำกที่สรุปรำยงำนกำร
ติดตำมในภำพรวมของมหำวิทยำลัยเสร็จสิ้น 
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ขั้นตอนที่ ๔ 

 

 

 

 

  

 

ผู้ตรวจสอบภายใน ด ำเนินกำรติดตำมผล
กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของปีก่อน 
(กรณีมีข้อเสนอแนะ) 

ผู้ตรวจสอบภายใน  ด ำ เนินกำรติดตำมผลกำร
ด ำ เนิ นกำรตำมข้ อ เ สนอแนะ ของปี ก่ อน  และ
สังเกตกำรณ์ว่ำ หน่วยรับตรวจมีกำรปฏิบัติงำนตำมที่
หน่วยรับตรวจได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
ข้อ เสนอแนะของส ำนั กงำนตรวจสอบภำยใน                  
จริงหรือไม่ อย่ำงไร 

สิน้สดุ 

ต่อ 
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รายงานผลการติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

หน่วยรับตรวจ.................................................................   วันที่ติดตาม........................................... การติดตามคร้ังท่ี.................................................................... 
 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ผลการติดตามการด าเนินการ

ตามข้อเสนอแนะ 

แผนการที่จะด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ (กรณีที่ไม่ได้

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ) 

ความเสี่ยงคงเหลือ 
(กรณีที่มีการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะแล้วแต่

ยังพบความเสี่ยงใหม่
เกิดขึ้น) 

หลักฐานที่
อ้างอิง 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

   มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
โดยพบว่ำ................  
หรือยัง ไม่ ไ ด้ด า เนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจำก......... 

 

 

  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน มทร.ล้ำนนำ (ปรับ) ณ วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕  จัดท ำโดย นำงสุทิตย์ เพำะค ำ และนำงขนิฐำ นุชหมอน  หนำ้ที่ ๗ 
 

สรุปผลการติดตาม 

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ...............................................ผูต้รวจสอบภายใน       ลงช่ือ.......................................ผูก้ ากับดูแลการติดตาม 

      (...............................................)               (........................................) 

ต าแหน่ง.......................................................................       ต าแหน่ง....................................................................... 

วันที่.............................................................................       วันที่............................................................................. 


