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 หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ     [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ From FAR concept to a FAIR approach The Adaptation of State Audit Office 
during the Covid-19 pandemic

เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 
1. กำรนำำองคก์ร [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [  ] 6. กำรจดักำรกระบวนกำร 
[  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 

ช่ือหน่วยงาน สำำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (State Audit Office of the Kingdom of Thailand)
ที่อยู่ สำำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรำมหก แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-271800  เว็บไซต์ www.audit.go.th
ชื่อผู้เขียน ดร.สุทธิ สุนทรำนุรักษ์ ตำำแหน่ง ผู้อำำนวยกำรสำำนักกำรต่ำงประเทศ สำำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
มือถือ 081-4818211    อีเมล sutthisun@gmail.com 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
ปัจจุบันสำำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ภำยใต้กำรนำำของพลเอกชนะทัพ อินทำมระ ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
และคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งกำรบริหำรงำนสำำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินของนำยประจักษ์ บุญยัง ผู้
วำ่กำรตรวจเงินแผ่นดิน น้ัน กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรตรวจสอบภำครัฐภำยหลังจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
Covid-19 ทำำให้กำรบริหำรงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเปลี่ยนแปลงไปซ่ึงเกิดข้ึนจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุม
ได้ โดยเฉพำะกำรระบำดของโรคระบำดใหญ่ และกำรเติบโตของเทคโนโลยีอย่ำงรวดเรว็ในยุค Technology 
Disruptive
ดว้ยเหตุน้ี กำรบริหำรงำนและกำรนำำองค์กรของผู้วำ่กำรตรวจเงินแผ่นดินท่ำนปัจจุบัน จึงเน้นนำำแนวคดิกำรพัฒนำ
องค์กรตรวจเงินแผ่นดินในระดับสำกลมำใช้ ซ่ึงเรียกว่ำ F.A.R. approach ซ่ึงมำจำก Flexibility Agile และ 
Resilience โดยแนวทำงน้ีถูกนำำเสนอโดย INTOSAI Development Initiative หรือ IDI ซ่ึงเป็นหน่วยงำนวิจัยและ
พัฒนำขององค์กำรสถำบันกำรตรวจสอบสุงสุดระหว่ำงประเทศ
อย่ำงไรก็ดีแนวทำง F.A.R. เมื่อนำำมำปรับใช้กับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยน้ัน ผู้วำ่กำรตรวจเงินแผ่นดินได้เพิ่มเรื่อง 
Information Technology เข้ำไปอีกหน่ึงคำำ ซ่ึงเรียกว่ำ F.A.I.R โดย เน้นให้องค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยปรับตัวรองรับ
สิ่งที่เรียกว่ำ Twin Disruption ซ่ึงมำจำก Digital และ Covid-19 Disruption 

แนวทำง F.A.I.R ของท่ำนผูว้่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน ทำำให้กำรตรวจเงินแผ่นดินไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมำเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปสู่กำรยกระดับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทรีะหว่ำงประเทศ เช่น กำรไดร้ับรำงวัล
ชนะเลิศด้ำนกำรตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภำคเอเชีย หรือ รำงวัล ASOSAI Green Vision award กำรได้รับ
เสนอชื่อให้เข้ำรับรำงวัลองค์กรตรวจเงินแผ่นดินที่พัฒนำเรว็ที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2565 นอกจำกน้ียังแสดงบทบำทนำำ
ในดำ้นต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรสร้ำงคุณค่ำและประโยชน์ของงำนตรวจเงินแผ่นดินไทยในเวทีระหวำ่งประเทศ
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทำางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลติภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดีข้ึน 
อัตราการรักษาลกูค้าเพิ่มข้ึน ยอดขายเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
1) กำรไดร้ับรำงวัลชนะเลิศด้ำนกำรตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภำคเอเชีย ปี 2021 
2) กำรไดร้ับเสนอชื่อเข้ำรับรำงวัลองค์กรตรวจเงินแผ่นดินทีพ่ัฒนำเร็วที่สุดในโลก ปี 2022
3) กำรแสดงบทบำทนำำในดำ้นกำรพัฒนำงำนวิชำกำรตรวจเงินแผ่นดินในเวทรีะหว่ำงประเทศ
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   

อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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เน้ือหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเน้ือหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังน้ี  

- ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ 
- วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกจิ นโยบาย (ตามความเหมาะสม) 
- อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล
 ข้ันตอนที่สำำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่สำำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-นำำไปปฏิบัติ 

แล้วนำำไปสู่กำรป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดซำ้ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรทำำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ หรือ 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกคำ้ไดด้ีข้ึน

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม
(ตัวอยา่งการเขียนบทคดัย่อได้ที่ www.ftqm.or.th)

หมายเหตุ 
1. *บทความประเภท TQM Best Practices สามารถเลือกได้วา่จะจัดทำาบทความฉบับเต็ม (Full Paper) พร้อมทั้ง]

จัดทำา Presentation Slide หรือ เลือกจดัทำา Presentation Slide เท่าน้ัน หรือ  เลือกจัดทำา Clip นำาเสนอผลงาน
ทั้งน้ีหากผู้นำาเสนอเลือกจัดทำา Presentation Slide หรือจดัทำา Clip นำาเสนอผลงานเพียงอยา่งเดียวน้ัน ผู้นำาเสนอ
ต้องจดัทำาเน้ือหาใน Presentation Slide หรือเน้ือหาใน Clip ให้ครบตามรายละเอียดของการเขียนบทความ
ฉบับเต็ม (Full Paper) ทกุประเด็นที่ได้กำาหนดไว้ 

2. ผูเ้ขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16 
3. Download เอกสารใบสมัครบทคัดยอ่น้ี ประเภท MS-Word ได้ที่ www.ftqm.or.th
4. วิธีการจดัส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที่ ftqm@ftqm.or.th 
   ตั้งแต่บัดน้ีจนถึง 30 มิถุนายน 2565
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บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง : From FAR concept to a FAIR approach The Adaptation of State Audit Office during the
Covid-19 pandemic
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (State Audit Office of the Kingdom of Thailand) หรือ องค์กรตรวจเงิน
แผ่นดินไทย นับเป็นองค์กรภำครัฐที่เกำ่แก่ที่สุดองคก์รหน่ึงของประเทศไทย โดยองค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยมีจุดเริ่มต้น
มำตั้งแต่สมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจำ้อยู่หัว รัชกำลที่ 5 โดยพระองค์ทรงสถำปนำองค์กรตรวจเงินแผ่นดิน
ไทย เมื่อปี พ.ศ. 2418

หลังจำกน้ัน องค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทย ได้พัฒนำเรื่อยมำจนกระทั่งเป็นองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2540 ขณะเดียวกันสำำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินนับเป็นหน่ึงในองค์กรเสำหลักด้ำนกำรเงินกำรคลังของประเทศ

ปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติเรื่องกำรตรวจเงินแผ่นดินไทยไว้เป็นหมวดหน่ึงใน
รัฐธรรมนูญ และภำยใต้พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 กำำหนดให้
องค์กรตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย 3 สว่น ได้แก่ (ก) คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ข) ผู้วำ่กำรตรวจเงินแผ่นดิน 
และ (ค) สำำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน โดยผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บริหารสูงสุดของสำานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

แม้ว่ำองคก์รตรวจเงินแผ่นดินไทยเป็นองค์กรเก่ำแก่ และเป็นองค์กรขนำดใหญ่ (ปัจจุบันมีบุคลำกรประมำณ 4,000 คน)
ทำำให้กำรบริหำรงำนมีควำมทำ้ทำยหลำยประกำร อย่ำงไรกด็ี ภำยใต้กำรนำำของพลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมท้ังการบริหารงานของนายประจักษ์ บุญยัง ผู้
ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ทำำให้องค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยได้รับกำรยอมรับทั้งภำยในประเทศและตำ่งประเทศ โดย
ภำยในประเทศ คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินได้กำำหนดนโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ตรวจเงินแผ่นดินเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับสำธำรณะในงำนตรวจเงินแผ่นดินไทย ขณะเดียวกัน ผู้วำ่กำรตรวจเงินแผ่น
ดินต้องปฏิบัติงำนตรวจสอบให้เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์มำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

อย่ำงไรก็ดี ควำมท้ำทำยจำกวิกฤต Covid-19 ทำำให้กำรตรวจสอบภำครัฐทัว่โลกมีข้อจำำกัดอันเน่ืองมำจำกกำรแพร่
ระบำดของโรคระบำดใหญ่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกำาหนดแนวทางการทำางาน
ท่ีสอดคล้องกับแนวทางสากล  โดยช่วงที่ผำ่นมำ องค์กำรสถำบันกำรตรวจสอบสูงสุด (INTOSAI) พยำยำมเสนอให้
องค์กรตรวจเงินแผ่นดินทั่วโลกปรับตวัภำยใต้แนวคิด ยดืหยุ่นได้ (Flexible) คล่องตัว (Agile) และ ฟ้ืนฟู 
(Resilience) อย่างยั่งยืน แนวคิดดังกล่าวเรียกว่า F.A.R. concept

สำำหรับผู้วำ่กำรตรวจเงินแผ่นดินได้ขยำยแนวคิดดังกล่ำวสู่แนวทำงที่เรียกว่ำ F.A.I.R approach โดยเพิ่มเรื่อง 
Information Technology เข้ำมำ เน่ืองจำกเล็งเห็นว่ำ องค์กรตรวจเงินแผ่นดินจำำเป็นต้องปรับตัวเข้ำสู่ Digital 
Transformation กำรนำำเทคโนโลยีกำรตรวจสอบระยะไกล (Remote audit) เข้ำมำช่วยลดข้อจำำกัดในกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบช่วงวิกฤตกำรระบำด รวมทั้งลงทุนในเรื่อง Teleworking ทำำให้องค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยไดร้ับกำรยอมรับ
อย่ำงสูงทั้งในเรือ่งคุณภำพผลกำรตรวจสอบและกำรแสดงบทบำทใหม่ในฐำนะที่เป็นผู้ให้คำำแนะนำำปรึกษำกับหน่วยรับ
ตรวจ (Advisory role)

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย:
วิสัยทัศน์ องค์กรตรวจเงินแผ่นดินสุงสุดเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล มุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภำพในกำรใช้จำ่ย
เงินแผ่นดินเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทสชำติแลประชำชน

ค่านิยม สัตย์ซ่ือ มืออำชีพ อิสระและเป็นกลำง
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พันธกิจ 1. ตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดิน หลักเกณฑ์มำตรฐำนเกี่ยวกับกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน และกฎหมำยวำ่ด้วยวินัยกำรเงินกำรคลังของรฐั ดว้ยควำมสุจรติ กล้ำหำญ ปรำศจำกอคติ และเป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำล

2. เสริมสร้ำงให้หน่วยรับตรวจมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงควำมสำำคัญของกำรรักษำวินัย
กำรเงินกำรคลังของรัฐอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสทิธิภำพในกำรใชจ้่ำยเงินแผ่นดิน รวมทั้งป้องกัน
ควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึนแก่กำรเงินกำรคลังของรัฐ

3. เสริมสร้ำงและผลักดันให้ทกุภำคส่วนตระหนักและมีส่วนรว่มในกำรดูแลรกัษำเงินแผ่นดินและ
ทรพัย์สินของรัฐ

4. พัฒนำองค์กรให้มีขีดควำมสมรถนะสุงในกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรตรวจเงินแผ่นดิน (High 
Performance Organization: HPO)

 ข้ันตอนท่ีสำาคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนท่ีสำาคัญเหล่าน้ัน ท่ีได้ออกแบบ-พัฒนา-นำาไปปฏิบัติ แลว้นำาไปสู่การ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซำ้า ยกระดับคุณค่าของผลการทำางานท่ีส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ สามารถสนองตอบ
ความคาดหวังของลูกค้าได้ดีข้ึน

 ควรอธิบายโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตาราง หรือ เครื่องมือคุณภาพ ท่ีเหมาะสม

F.A.I.R approach ท่ีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินวางไว้เป็นกรอบการพัฒนาองค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยเพ่ือ
รับมือในช่วงวกิฤตน้ัน สามารถถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานจริง ในส่วนของงานด้านการต่างประเทศ ซึ่งต้องนำา
แนวคิดการตรวจเงินแผ่นดินสากลมาประยุกต์ใช้ ขับเคลื่อนและผลักดันองค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทย ดังน้ี

1. F.A.I.R เป็นแนวคิดที่รับมือกับโลกยุคใหม่ที่เรียกว่ำ VUCA หรือ Volatile Uncertainty Complexity 
และ Ambiguous ซ่ึง ผูว้่ำกำตรวจเงินแผ่นดินมองเห็นเรือ่งน้ีมำตั้งแต่เริ่มต้นของช่วงวิกฤตกำรณ์ Covid 
ปลำยปี 2562 จึงมอบหมำยให้สำำนักกำรตำ่งประเทศเตรียมพร้อมรับมือโดยนำำแนวคิดขององค์กรตรวจเงิน
แผ่นดินต่ำงประเทศมำประยกุต์ใช้กับบริบทกำรตรวจเงินแผ่นดินไทย

2. F.A.R คือ แนวคิดที่องค์กรตรวจเงินแผ่นดินตำ่งประเทศนำำมำใช้ เพื่อตอบสนองต่อสภำวะวกิฤตกำรแพร่
ระบำด โดย F.A.R เน้น เรื่องกำรทำำงำนตรวจสอบที่ยืดหยุ่น ผู้ตรวจสอบสำมำรถปรับแผนกำรตรวจสอบไดใ้ห้
สอดคล้องกับสภำพกำรณ์แพร่ระบำด กำรทำำงำนด้วยควำมคล่องตวั โดยเฉพำะกำรนำำเรื่อง Remote audit 
และ Teleworking มำประยุกต์ใช้ รวมทั้ง กำรเตรียมพร้อมตอ่กำรฟื้นตวัอย่ำงรวดเร็ว หรือ Resilience โดย
ให้ควำมสำำคัญกับบทบำทที่เรียกวำ่ Advisory Role หรือ ให้คำำปรึกษำกับหน่วยรับตรวจระหวำ่งที่ทำำกำร
ตรวจสอบช่วงกำรระบำด โดยไมเ่ข้ำไปรบกวน ขัดชวำงกำรทำำงำนของหน่วยรับตรวจทีต่้องช่วยเหลือฟื้นฟู
เยียวยำประชำชนผู้ได้รับผลกระทบจำก Covid-19 ซ่ึงผลผลิตของ Advisory role เรียกวำ่ Non-Audit 
Product ซ่ึงเป็นผลผลิตที่ช่วยส่งเสริมให้ภำรกจิด้ำนกำรตรวจสอบดีข้ึน

3. อย่ำงไรก็ดี ผู้วำ่กำรตรวจเงินแผ่นดินได้เน้นเรื่องการก้าวสู่ Digital Transformation ขององค์กรตรวจเงิน
แผ่นดินไทย โดยให้ควำมสำำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยเน้นยำ้ำให้หน่วยงำนมุ่งไปที่เรื่องกำรสร้ำง    
ผู้ตรวจสอบในอนาคต (Auditor of the future) เพื่อตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกกำรตรวจสอบ
ทั้งน้ีตวัอย่ำงที่ชดัเจนที่สุด คือ กำรพัฒนำ AI สำำหรับกำรตรวจสอบกำรดำำเนินงำน (AI for Performance 
Audit) กำรนำำระบบ Teleworking มำใช้ โดยเน้นกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบระยะไกล กำรพัฒนำ Digital 
literacy ให้กับผู้ตรวจสอบและบุคลำกรสำยสนับสนุนงำนตรวจสอบ รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ตำ่ง ๆ 
ดำ้นกำรตรวจสอบกับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินตำ่งประเทศ เช่น จีน ตุรกี อินโดนีเซีย ลทิัวเนีย เป็นต้น
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Main Components of FAIR approach ท่ีองค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยปรับตวัช่วง Covid-19

รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรนำำ FAIR approach มำปรับใช้ในกำรบริหำรงำนช่วงเกิดวิกฤต Covid-19 น้ัน พบวำ่

1. สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับการยอมรับจากหน่วยรับตรวจในแง่ที่เข้ำทำำกำรตรวจสอบโดยไม่ขัด
ขวำงภำรกิจประจำำของหน่วยรับตรวจทีต่้องปฏิบัติหน้ำที่ชว่ยเหลือประชำชนช่วงกำรแพรร่ะบำด

2. สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับการยอมรับจากองค์กรตรวจเงินแผ่นดินสากล โดยผลงำนที่เป็นรูป
ธรรมมำกที่สุด คือ การได้รับการเสนอช่ือให้เข้าชิงรางวลัองค์กรตรวจเงินแผ่นดินท่ีพัฒนาเร็วท่ีสุดในโลก 
หรือ รางวัล Jorge Kandutch award โดยได้รับกำรเสนอชื่อจำกองค์กรตรวจเงินแผ่นดินจีน ญี่ปุ่น และ 
สปป.ลำว นอกจำกน้ียังไดร้ับรางวัลชนะเลิศด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคเอเชีย หรือ รำงวัล 
ASOSAI Green Vision award

3. จำกกำรถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีเยี่ยม (Best practice) พบวำ่ แนวคิดของผู้นำำองคก์ร (ผู้
วำ่กำรตรวจเงินแผ่นดิน) มีควำมสำำคัญมำกต่อกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ที่มองเห็นกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุค 
VUCA และพร้อมเปิดรับกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ

FAIR appraoch

Digital Tranformation

Respond VUCA
Implement FAR 

concept

Advisory role 
by non audit 

product

Concern 
domestic 
context
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