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ระบบการควบคุมคุณภาพและระบบการประกนัคุณภาพ

การตรวจเงินแผ่นดินท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล

น ำเสนอโดย
ภำสุ  เสนำสุข  

นักวิชำกำรตรวจเงินแผ่นดินช ำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำกลุ่มประกันคุณภำพงำนตรวจสอบ



1. บทสรุปผู้บริหำร
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน
3. กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของ "ลูกค้ำของกระบวนกำรควบคุมคุณภำพและกำรประกันคุณภำพ" 
4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต 
5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน และประโยชน์ที่ได้รับ
7. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไข
8. ควำมท้ำทำยต่อไป 
9. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และควำมยั่งยืน 
10. เอกสำรอ้ำงอิง

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 2

หัวข้อน ำเสนอ
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1. บทสรุปผู้บริหำร

➢ สตง. เป็นส่วนราชการทีเ่ป็นองคก์รอสิระตามรัฐธรรมนูญ

➢ มผู้ีว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ (ผตง.) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

➢ ด าเนินภารกจิภายใต้นโยบายและการก ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ (คตง.)

➢ ผตง. มหีน้าทีแ่ละอ านาจทีส่ าคัญ คอื การตรวจเงนิแผ่นดนิ ตามนโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิ                
และหลักเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกับการตรวจเงนิแผ่นดนิของ คตง. ประกอบด้วย 
- มาตรฐานการตรวจเงินแผน่ดินทั่วไป
- มาตรฐานการตรวจเงินแผน่ดินดา้นการตรวจสอบการเงิน (FA)
- มาตรฐานการตรวจเงินแผน่ดินดา้นการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย (CA)
- มาตรฐานการตรวจเงินแผน่ดินดา้นการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิและประสทิธิภาพการด าเนินงาน (PA)
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1. บทสรุปผู้บริหำร (ต่อ)

สตง. ตรวจสอบอะไร
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1. บทสรุปผู้บริหำร (ต่อ)

ISSAI 40               
Quality Control for SAI

มำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน              
เรื่อง กำรควบคุมคุณภำพ

2555

2561

หลักเกณฑ์มำตรฐำนเกี่ยวกับกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
มำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่นดินทั่วไป

ข้อ 6 “กำรควบคุมคุณภำพกำรตรวจเงินแผ่นดิน”

พระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจ

เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

พระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจ

เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

2542

2562

คู่มือกำรประกันคุณภำพ
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1. บทสรุปผู้บริหำร (ต่อ)

ระบบ
ควบคุม
คุณภำพ

1. ควำม
รับผิดชอบของ

ผู้ว่ำกำรต่อ
คุณภำพงำน         
ของ สตง.

2. ข้อก ำหนด
ทำงจริยธรรม

3. กำร
บริหำร          

งำนตรวจสอบ 
และงำนอื่น

4.ทรัพยำกร
บุคคล

5. กำร
ปฏิบัติงำน
ตรวจสอบ  
และงำนอื่น

6. กำร
ติดตำมผล

ระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจเงนิแผ่นดนิ

ISSAI 40               
Quality Control for SAI

มำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่นดินทั่วไป ข้อ ๖
“กำรควบคุมคุณภำพกำรตรวจเงินแผ่นดิน”
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1. บทสรุปผู้บริหำร (ต่อ)
ระบบการประกันคุณภาพการตรวจเงนิแผ่นดนิ
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน 

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน (ต่อ)

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

QA
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3. กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของ "ลูกค้ำของกระบวนกำรควบคุมคุณภำพและกำรประกันคุณภำพ" 

ผู้ทีเ่กีย่วข้อง 3 ฝ่าย
ส าหรับ                  

การตรวจสอบภาครัฐ

3. ผู้ใช้รายงาน
(Intended users)

2. ผู้ทีรั่บผิดชอบ
(Responsible party)

(Management)

1. ผู้ตรวจสอบ
(Auditor)

บุคคลต่ำง ๆ ที่ผู้ตรวจสอบมุ่งหวังจะให้ใช้
ประโยชน์จำกรำยงำนกำรตรวจสอบ 
เช่น ฝ่ำยนิติบัญญัติ หน่วยงำนภำครัฐ 

หรือสำธำรณชนทั่วไป

ผู้ที่รับผิดชอบอำจรับผิดชอบส ำหรับกำรด ำเนินกำร
ที่ท ำใหเ้กิดปัญหำ ในขณะที่ผู้ที่รับผิดชอบอื่น                        

อำจเป็นผู้ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ                                    
ผู้ที่รับผิดชอบยังอำจเป็นผู้ใชร้ำยงำนได้ดว้ย

ผู้ตรวจสอบจัดท ำรำยงำนกำรตรวจสอบ
โดยอำจใหข้้อเสนอแนะในกำรแกไ้ข

ข้อบกพร่อง ซึ่งจะส่งผลต่อ                                    
ผู้ที่รับผิดชอบและผู้ใช้รำยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต 

1. กำรวำงแผน
2. กำรปฏิบัติงำน
3. กำรรำยงำนผล
4. กำรติดตำมผล
โดยมกีำรควบคุมคุณภำพ เช่น
1) กำรควบคุมงำนตำมล ำดับชั้น  
2) กำรสอบทำนงำนโดยผู้เชี่ยวชำญ 
3) กำรใชแ้บบฟอร์มกำรควบคุม
4) กำรให้หน่วยรับตรวจให้ควำมเห็นต่อ

ร่ำงรำยงำนกำรตรวจสอบ   

Input Process Output

QC 1

QC 2

QC…
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

Input Process Output

QA

QC 1

ผตง.

QC 2

QC…

QA ที่มีควำมเป็นอิสระจำกสำย
บังคับบัญชำของกำรตรวจสอบ

ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน                                 
และกำรควบคุมคุณภำพ

1.กำรวำงแผน
2.กำรปฏิบัติงำน
3.กำรรำยงำนผล
4.กำรติดตำมผล
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ระบบ
ควบคุม
คุณภำพ

1. ควำม
รับผิดชอบของ

ผู้ว่ำกำรต่อ
คุณภำพงำน         
ของ สตง.

2. ข้อก ำหนด
ทำงจริยธรรม

3. กำรบริหำร          
งำนตรวจสอบ 
และงำนอื่น

4.ทรัพยำกร
บุคคล

5. กำร
ปฏิบัติงำน
ตรวจสอบ  
และงำนอื่น

6. กำร
ติดตำมผล

5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

กำรติดตำมผล                    
โดยใช้เครื่องมือ QA

ที่พัฒนำขึ้นตำมหลักสำกล

เป็นเรื่องของมำตรฐำน 
คู่มือกำรตรวจสอบ รวมทั้ง                 

กำรควบคุมคุณภำพ



QC และ QA

ก่อนออกรายงาน

QC โดย
สายบังคับบัญชา

ฯลฯ

QC โดย          
คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพงานตรวจสอบ

หลังออกรายงาน

QC QA

QA โดย              
ผู้สอบทานอสิระ

ระบบคุณภำพ (Quality system)

5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

กำรควบคุมคุณภำพ (QC) กำรประกันคุณภำพ (QA)
1. คืออะไร เกี่ยวข้องกับนโยบำยและวิธีปฏิบัติของ สตง. เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ             

ทุกข้ันตอนของกำรตรวจสอบ (กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน กำรรำยงำนผล 
และกำรติดตำมผล) ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และ
มำตรฐำนของ สตง. โดยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสำกล

กระบวนกำรที่ สตง. ก ำหนดขึ้นเพื่อประเมินและติดตำมระบบกำรควบคุมคุณภำพ 
เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ ระบบกำรควบคุมคุณภำพของ สตง. 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผลและกำรตรวจสอบได้รับกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ขั้นตอน 
วิธปีฏิบัติ และมำตรฐำนของ สตง. โดยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสำกล                    

2. ผู้ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรโดยสำยบังคับบัญชำของงำนตรวจสอบและอยู่ในควำม
รับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร

ด ำเนินกำรโดยกลุ่มงำนที่เป็นอิสระ

3. ผู้รับผิดชอบ เป็นควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ สตง. ทุกคน และทีมตรวจสอบที่จะท ำให้
เกิดควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภำพของกำรตรวจสอบ

เป็นควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำน บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมำย

4. ด ำเนินกำร
เมื่อไหร่

ด ำเนินกำรตลอดกำรตรวจสอบ โดยปกติด ำเนินกำรหลังจำกกำรออกรำยงำนกำรตรวจสอบแล้ว แต่อำจ
ด ำเนินกำรก่อนออกรำยงำนกำรตรวจสอบได้ในกรณีท่ีเห็นควำมเหมำะสม

5. กำรสรุปผล  
กำรด ำเนินกำร

ไม่มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำร แต่ทีมตรวจสอบต้องท ำให้เกิดควำมเชื่อมั่น
เกี่ยวกับคุณภำพของกำรตรวจสอบตำมวิธีปฏิบัติที่ สตง. ก ำหนดโดย
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล

ผู้สอบทำนอิสระสรุปผลกำรสอบทำนว่ำ กำรตรวจสอบเป็นไปตำมวิธีปฏิบัติ                                     
ที่ สตง. ก ำหนด โดยสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลหรือไม่

VS

15
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรปฏิบัติงำน
➢ กำรสอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบเพื่อกำรประกันคุณภำพ

➢ กำรเปิดโอกำสให้ผู้ได้รับกำรสอบทำนแสดงควำมเห็นต่อผลกำรสอบทำน

➢ กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรสอบทำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพ พร้อม

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจำกกำรปฏิบัติงำน

➢ มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพ

➢ มีกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับคุณภำพของผลกำรปฏิบัติงำนของ สตง. 
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ (ต่อ)



▪ การจัดรูปแบบโครงสร้างการท างานและวิธีการสอบทานในการประกันคุณภาพ
ผู้สอบทานได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างาน (Working Group) จากส านักตรวจสอบและ                          
ส านักสนับสนุนอื่นๆ  ท าให้ทีมสอบทานมีภารกิจมากเกินไป อาจท าใหก้ารปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ 

▪ ข้อจ ากัดในเรื่องของความเป็นอิสระของผู้สอบทาน
▪ การสอบทานกระดาษท าการยังอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ซึ่งไม่สะดวกในการสอบทานหน่วยงาน

ในพื้นท่ีห่างไกล หรือในสถานการณ์โรคโควิด

▪ ปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างการท างานของการประกันคุณภาพให้เหมาะสม 
▪ การคัดเลือกบุคลากรส าหรับท าหน้าที่ทีมสอบทาน (QAR Team)
▪ ปรับปรุงวิธีการสอบทานเอกสารโดยใช้ระบบดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบทาน           
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7. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไข

ปัญหำ อุปสรรค

แนวทำงแก้ไข
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8. ควำมท้ำทำยต่อไป 

➢ พัฒนำคู่มือประกันคุณภำพงำนตรวจสอบให้ครอบคลุมงำนตรวจสอบทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ 
Financial audit, Compliance audit และ Performance audit                             
พร้อมพัฒนำเกณฑ์กำรสอบทำนตำมมำตรฐำนสำกล

➢ พัฒนำคู่มือกำรประกันคุณภำพระดับองค์กร โดยครอบคลุมองค์ประกอบที่ส ำคัญ 
พร้อมพัฒนำเกณฑ์กำรสอบทำนตำมมำตรฐำนสำกล

➢ สอบทำนเพื่อกำรประกันคุณภำพตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพทีไ่ด้ปรับปรุงแล้ว

➢ เพิ่มประสิทธิภำพของกำรสอบทำน โดยมีกำรสอบทำนกระดำษท ำกำรงำนตรวจสอบ
ในรูปแบบของไฟล์ดจิิทัลมำกขึน้

➢ ท ำให้กำรประกันคุณภำพเป็นเคร่ืองมือที่ท ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นว่ำ กำรปฏิบัติงำน                  
ของ สตง. มีคุณภำพ มำตรฐำน เป็นไปตำมหน้ำที่และอ ำนำจที่ สตง. ได้รับ

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อนำคต
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9. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และควำมยั่งยืน 

1. กำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำร

2. กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรที่เหมำะสมส ำหรับกำรปฏิบัติงำน

3. กำรคัดเลือกบุคลำกรที่มีคุณสมบัติเหมำะสม

4. กำรออกแบบระบบงำนที่มีควำมยั่งยืน

5. กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องท้ังภำยในองค์กรและภำยนอก
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10. เอกสำรอ้ำงอิง

1. พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
2. ประกำศ คตง. เรื่อง นโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2561 – 2565)
3. ประกำศ คตง. เรื่อง หลักเกณฑ์มำตรฐำนเกี่ยวกับกำรตรวจเงินแผ่นดิน

สำมำรถดูรำยละเอียดที่ได้เว็บไซต์ สตง : https://www.audit.go.th

https://www.audit.go.th/
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ถำม - ตอบ


