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1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือให้มีเอกสารแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการรายงานผลการด าเนินการตาม

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของ สตง. โดยมีขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน และเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนวิธีการ
ท างานอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามเป้าหมาย สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดสื่อสารให้กับผู้ตรวจสอบภายในที่เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ และให้กับผู้ปฏิบัติงานในเรื่องนี้ ในการพัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้การท างาน
เป็นมืออาชีพและใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
2. ขอบเขต 

ขั้นตอนการด าเนินงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกต
จากการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
 
3. ค าจ ากัดความ 
รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. หมายถึง รายงานผลการตรวจสอบจากการเข้าตรวจสอบครั้งหนึ่ง 

โดย สตง. อาจมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการ  

สตง. หมายถึง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในที่นี้รวมถึงส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา หรือชุดอ่ืนๆ ที่เข้าตรวจสอบ
มหาวิทยาลัย 

อธิการบดี หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล หมายถึง รองอธิการบดี  ที่ ได้ รับมอบหมายให้ก ากับดูแลการ

ปฏิบัติงานหน่วยงานนั้นๆ 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หมายถึง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี 
เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน หมายถึง เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ผู้รับผิดชอบเรื่องการตอบข้อสังเกต สตง. 
หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
อธิการบดี รับผิดชอบ มอบนโยบาย และสั่งการ ในการด าเนินการตามข้อสังเกต

จากการตรวจสอบของ สตง. รวมถึงเห็นชอบรายงานผล
การด าเนินการตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบของ สตง. 
ก่อนน าเสนอส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล รับผิดชอบ รับมอบนโยบาย และการสั่งการจากอธิการบดี เพ่ือก ากับ
ดูแลหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล  รวมถึงเห็นชอบ
ผลการด าเนินการตามข้อสังเกตที่หน่วยงานที่ก ากับดูแล
รายงานในระบบ 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รับผิดชอบ คัดกรองประเด็นข้อสังเกตแยกตามหน่วยงาน  และ
พิจารณาความถูกต้องของรายงานผลการด าเนินการตาม
ข้อสังเกต สตง. 

เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบของ สตง. 
และเก็บรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานตาม
ข้อสังเกตจากระบบรายงานข้อสังเกต สตง. 

หน่วยรับตรวจ รับผิดชอบ ด าเนินการตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบของ สตง. และ
รายงานผลการด าเนินการในระบบรายงานข้อสังเกต สตง. 
ทุกเดือน 
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5. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow  
 

ล าดับ ผังการปฏบิัติงาน รายละเอียดขั้นตอน
การปฏบิัตงิาน 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1 

 
 
 
 
 

ได้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบ จาก 
สตง. และน าเสนอ
หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

ได้รับข้อมลูที่
ครบถ้วน และ
เสนอ หน. 
นตภ. โดยไม่
ล่าช้า 

เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 

10 นาที รายงานผลการ
ตรวจสอบของ 
สตง. 

2 

 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
พิจารณารายงานผล
การตรวจสอบของ 
สตง.  

สั่งการ
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 
โดยไม่ลา่ช้า 

หัวหน้า
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

30 นาที รายงานผลการ
ตรวจสอบของ 
สตง. 

3 

 
 
 
 
 
 
 

แยกประเด็น
ข้อสังเกตออกตาม
หน่วยงานต้นเรื่อง 

แยกประเด็น
ข้อสังเกตออก
ตามหน่วยงาน
ต้นเรื่อง 
ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

เจ้าหน้าท่ี
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

1 ช่ัวโมง รายงานผลการ
ตรวจสอบของ 
สตง. 

4 

 
 
 
 
 
 

ท าหนังสือ โดยสรุป
รายงานผลการ
ตรวจสอบของ สตง. 
เสนออธิการบดี ผ่าน
รองอธิการบดีใน
ก ากับ เพื่อสั่งการ 

ท าบันทึก
ข้อความ และ
เอกสาร
ประกอบ 
เสนอ
อธิการบดี 
ผ่านรอง
อธิการบดีใน
ก ากับ โดยไม่
ล่าช้า 

เจ้าหน้าท่ี
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

3 วัน - บันทึก
ข้อความแจ้ง
ผลการ
ตรวจสอบ 

- รายงานผล
การ
ตรวจสอบ
ของ สตง. 
 
 
 

       

 รับรายงานผลการ
ตรวจสอบของ สตง. 

พิจารณา
รายงานผลการ
ตรวจสอบฯ 

มีข้อสังเกต 

ไม่มีข้อสังเกต 

แยกประเด็นข้อสังเกต
ตามหน่วยงาน 

เสนออธิการบดี
เพื่อสั่งการ 

1 
1 

A 
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ล าดับ ผังการปฏบิัติงาน รายละเอียดขั้นตอน
การปฏบิัตงิาน 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

5 

 
 
 
 
 
 
 

นัดประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้
ด าเนินการตอบ
ข้อสังเกต 

จัดประชุม
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องโดย
ไม่ลา่ช้า 

เจ้าหน้าท่ี
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ภายใน 5 
วัน 

- บันทึก
ข้อความแจ้ง
ผลการ
ตรวจสอบ 

- รายงานผล
การ
ตรวจสอบ
ของ สตง. 

6 

 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีหน่วย
ตรวจสอบภายใน
บันทึกข้อมูล
ข้อสังเกตในระบบ
รายงานข้อสังเกต 
สตง. ออนไลน์ และ
ก าหนดหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบรายงาน
ผล 
 

กรอกข้อมูล
และก าหนด
ผู้รับผิดชอบ 
ในระบบ
รายงาน
ข้อสังเกต 
สตง. ออนไลน์ 
ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

เจ้าหน้าท่ี
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

1 วัน รายงานผลการ
ตรวจสอบของ 
สตง. 

7 

 
 
 
 
 
 

ก ากับติดตามการ
ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของ 
สตง. จนกว่าจะได้
ข้อสรุป/ด าเนินการ
ตามข้อสังเกตแล้ว
เสร็จ (ตดิตามทุก
เดือน ผ่านระบบ
ตรวจสอบภายใน
ออนไลน์) 
 

ก ากับติดตาม
การ
ด าเนินการฯ 
ทุกเดือน  

เจ้าหน้าท่ี
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ทุกเดือน ระบบรายงาน
ผลการ
ด าเนินการตาม
ข้อสังเกต สตง. 

 
 
 

 

 

     

ประชุมแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

1 
1 

บันทึกข้อมูลใน
ระบบออนไลน ์

1 
2 

การก ากับติดตามการ
ด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของ สตง. 

B 

B 
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ล าดับ ผังการปฏบิัติงาน รายละเอียดขั้นตอน
การปฏบิัตงิาน 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

8 

 
 
 
 
 
 

จัดท า (ร่าง) รายงาน
ผลการด าเนินการ
ตามข้อสังเกต สตง.   

รวมรวมข้อมลู
เพื่อจัดท า 
(ร่าง) รายงาน
ฯ ครบถ้วนทุก
ประเด็น และ
ไม่ลา่ช้า 

เจ้าหน้าท่ี
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

1 วัน (ร่าง) รายงาน
ผลการ
ด าเนินการตาม
ข้อสังเกต สตง. 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
พิจารณาความ
ถูกต้องของรายงาน 

พิจารณาความ
ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ของ
รายงาน โดย
ไม่ลา่ช้า 

หัวหน้า
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

1 วัน รายงานผลการ
ด าเนินการตาม
ข้อสังเกต สตง. 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการ
ติดตามฯ โดยจัดท า
เป็นวาระน าเสนอ
ทุกรอบการประชุม  

จัดท าวาระ
เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการ
ติดตามทัน
ตาม
ก าหนดเวลา 

หัวหน้า
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ตามรอบ
การ
ประชุม 
คกก. 
ติดตาม 

- วาระการ
ประชุม 

- เอกสาร
ประกอบ
วาระ 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการ
ด าเนินการ ต่อ สตง. 
ทุก 60 วัน (นับจาก
วันท่ีได้รับข้อสังเกต) 
และควรด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 
120 วัน 

รายงานสรุปผล
การด าเนินการ 
ต่อ สตง. เสนอ
อธิการบดี ผ่าน
รองอธิการบดี
ในก ากับ เพื่อ
พิจารณาลง
นาม 

หัวหน้า
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ทุก 60 
วัน 

รายงานผลการ
ด าเนินการตาม
ข้อสังเกต สตง. 

จัดท า (ร่าง) รายงานผลการ

ด าเนินการตามข้อสังเกต สตง. 

1 
2 B 

หน.นตภ.
พิจารณาความ
ถูกต้องของ
รายงานฯ 

ไม่ 

ใช่ 

รายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของ สตง. ต่อ คกก. ติดตาม 

รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
ต่อ สตง. เสนออธิการบดีเพื่อ

พิจารณาลงนาม 

1 3 B 
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ล าดับ ผังการปฏบิัติงาน รายละเอียดขั้นตอน
การปฏบิัตงิาน 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดแยกประเด็นตาม
ผลการด าเนินการ 

คัดแยก
ประเด็น
ถูกต้อง และ
ครบถ้วน  

เจ้าหน้าท่ี
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

1 วัน ระบบรายงาน
ผลการ
ด าเนินการตาม
ข้อสังเกต สตง. 

13 

 

จัดเก็บประเด็น
ข้อสังเกต สตง. ที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และเอกสาร
ประกอบ ในตู้
เอกสาร 

เก็บเอกสาร
ครบถ้วน และ
ล็อคตู ้

เจ้าหน้าท่ี
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

1 วัน รายงานผลการ
ด าเนินการตาม
ข้อสังเกต สตง. 
ปะเด็นที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ และ
เอกสาร
ประกอบ 

 
 
6. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 
1. รับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. เมื่อไดร้ับรายงานผลการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เจ้าหน้าที่

ธุรการหน่วยตรวจสอบภายในน าเสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทันที 

2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบฯ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน โดย 

- หาก สตง. ไมม่ีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ เสนออธิการบดเีพื่อรับทราบ 
- หาก สตง. มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ มอบหมายเจ้าหนา้ที่เพื่อด าเนินการ

ขั้นต่อไป 

ประเด็นที่สามารถ
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

 สิ้นสุดกระบวนการ 

1 
3 B 

ใช่ 

ไม่ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 
3. แยกประเด็นข้อสังเกตตามหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีหน่วยตรวจสอบภายในคัดแยกประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการ

ตรวจสอบของ สตง. ตามหน่วยรับตรวจท่ีเกี่ยวข้อง 

4. เสนออธิการบดเีพื่อสั่งการ เจ้าหน้าท่ีหน่วยตรวจสอบภายในท าบันทึกข้อความเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ของ สตง. ต่ออธิการบดี ผ่านรองอธิการบดีในก ากับ เพื่อสั่งการ 

5. ประชุมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ีหน่วยตรวจสอบภายใน นัดประชุมหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อรับมอบ
นโยบายการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของ สตง. จากท่าน
อธิการบดี และแจ้งระบบการตดิตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. ให้
หน่วยรับตรวจทราบ พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบในการเข้าระบบรายงานผลการ
ด าเนินการตามข้อสังเกต สตง. 

6. บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน ์ เจ้าหน้าท่ีหน่วยตรวจสอบภายใน บันทึกข้อมูลประเด็นข้อสังเกต/ขอ้เสนอแนะจาก
การตรวจสอบของ สตง. พร้อมก าหนดผูร้ับผดิชอบในการเข้าระบบรายงานผลการ
ด าเนินการตามข้อสังเกต สตง. ออนไลน ์

7. การก ากับติดตามการด าเนินการตาม
ข้อสังเกตของ สตง. 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยตรวจสอบภายในก ากับติดตามการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของ 
สตง. ในระบบรายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกต สตง. โดย ให้หน่วยรับตรวจ
ที่เกี่ยวข้องรายงานทุกเดือนจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยสามารถรายงานได้
ตลอดเวลา (Real Time) และข้อมูลดังกลา่วต้องผ่านการยืนยันจากรองอธิการบดี
ที่ก ากับหน่วยรับตรวจ  ก าหนดสิน้สุดการรายงานในแตล่ะเดือนภายในวันท่ี 3 ของ
เดือนถัดไป  

 

8. จัดท า (ร่าง) รายงานผลการด าเนนิการ
ตามข้อสังเกตของ สตง. 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยตรวจสอบภายใน รวบรวมผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ 
สตง. จากระบบฯ และจัดท า (รา่ง) รายงานผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของ 
สตง. 

9. หน.นตภ.พิจารณาความถูกต้องของ
รายงานฯ 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง ของรายงานผลการ
ด าเนินการตามข้อสังเกตของ สตง.  

- ไม่ถูกต้อง  ส่งให้เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในแก้ไข 
- ถูกต้อง ด าเนินการขั้นต่อไป 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 
10. รายงานผลการด าเนินการตาม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ สตง. ต่อ 
คกก. ติดตาม 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยตรวจสอบภายใน สรุปผลการด าเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ สตง.  โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานทุกรอบการประชุม เป็น
วาระสืบเนื่อง 

11. รายงานสรุปผลการด าเนินการ ต่อ 
สตง. เสนออธิการบดี ผ่านรอง
อธิการบดีในก ากับเพื่อพิจารณาลงนาม 

เมื่อครบก าหนด 60 วัน (นับจากวันที่ได้รับข้อสังเกต) เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบ
ภายในจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ ต่อ สตง. เสนออธิการบดี ผ่านรอง
อธิการบดีในก ากับเพื่อพิจารณาลงนาม ทั้งนี้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบของ สตง. ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน 

12. ประเด็นที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ เจ้าหน้าท่ีหน่วยตรวจสอบภายในคัดแยกประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบของ สตง. ตามผลการด าเนินการ โดย 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ กลบัไปสู่กระบวนการก ากับตดิตามการด าเนินการตาม
ข้อสังเกตของ สตง. (ข้อ 7) 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ สิ้นสดุกระบวนการติดตาม  

13. สิ้นสุดกระบวนการ จัดเก็บข้อมลูผลการด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ สตง. และเอกสาร
ประกอบ (ถ้ามี) ที่ด าเนินการแล้วเสร็จใส่แฟม้ หรือซองเอกสาร จัดเก็บใส่ตู้เอกสาร
และล็อคกุญแจ 

 
7. ระบบติดตามประเมินผล 
 7.1  ติดตามการด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยคณะท างานตรวจสอบภายในประจ าหนว่ยงาน (Internal Auditor)  
 7.2  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการน าคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน 
 7.3 ประเมินความพึงพอใจ 

 
8. เอกสารอ้างอิง 

1) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
2) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 
3) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการ

ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 
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9. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบของ สตง. (ลับ) 
 

 

10. ปัญหา/ ความเสี่ยง /ข้อควรระวังส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา  
 

ที ่ ผังกระบวนการ ปัญหา/ ความเสี่ยง/ ข้อควรระวัง
ส าคัญท่ีพบในการปฏิบัติงาน  

วิธีการแก้ไขปัญหา/  
ลดความเสี่ยง 

1.  การก ากับติดตามการ
ด าเนินการตามข้อสังเกตของ 
สตง. 

ระบบการรายงานผลการด าเนินการตาม
ข้อสังเกตของ สตง. ยังไม่สมบูรณ์ 
เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบ 

ประสานกับผู้พัฒนาระบบ 
(MIS) ในการแก้ไขปัญหา 

 
 

ภาคผนวก 
ก. หน้าจอระบบการรายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกต สตง. 

(http://iauonline.sut.ac.th/auth.php) 
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ข. แบบฟอร์ม รายงานผลการด าเนินการตามขัอสังเกตจากการตรวจสอบของ สตง. 

 


