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ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน 

เรื่อง  การควบคุมคุณภาพ   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

เพื่อจัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานการตรวจเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  และเป็นไปตามมาตรฐานสากล  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๑๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ .ศ .   ๒๕๔๒  ซ่ึ งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๐๑  วรรคสอง  ประกอบมาตรา  ๓๐๒  (๓)  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  จึงออกประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยมาตรฐาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่อง  การควบคุมคุณภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ไว้  ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
แนบท้ายประกาศนี้   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส 

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  รักษาราชการแทน 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ใช้อํานาจหน้าที่แทน 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 



มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน 

เรื่อง การควบคุมคุณภาพ 

บทนํา 

๑.   มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสถาบันการตรวจสอบสูงสุด
ระหว่างประเทศรหัส ๔๐ (ISSAI 40) เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล คุณภาพของงานเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ําเสมอ ผลงานมีความน่าเช่ือถือ เน่ืองจาก
คุณภาพของงานจะมีผลต่อช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ และการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  ตามอํานาจหน้าที่
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้กําหนดระบบการควบคุมคุณภาพขึ้น เพ่ือสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อการตรวจเงินแผ่นดินให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

วัตถุประสงค์ 

๒.   เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและบุคลากรของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และข้อบัญญัติ
ทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

๓.   เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความน่าเช่ือถือ
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

ขอบเขตการใช้ 

๔.   ใช้กับผู้บริหารสูงสุด และบุคลากรของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

คํานิยาม 
 

๕.   ผู้บริหารสงูสุด หมายถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
๖.   ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้อํานวยการสํานัก

หรือเทียบเท่า 
๗.   บุคลากรของสํานักงาน 
      การตรวจเงินแผ่นดิน 

หมายถึง ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และลูกจ้างของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทุกคน 

๘.   บุคคลภายนอก 
      ที่กระทําการแทน 

หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลที่ทําหน้าที่ตรวจสอบ
หรือปฏิบัติงานอ่ืน ตามสัญญาหรือข้อตกลงของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

๙.   งานอ่ืน หมายถึง งานที่นอกเหนือจากงานตรวจสอบ และอยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

๒

กรอบของระบบการควบคุมคุณภาพ    

๑๐.   กรอบของระบบการควบคุมคุณภาพ มีองค์ประกอบที่สําคัญ ดังน้ี 
         -  ความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดต่อคุณภาพงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
         -  ข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ 
         -  การบริหารงานตรวจสอบและงานอ่ืน  
         -  ทรัพยากรบุคคล 
         -  การปฏิบัติงานตรวจสอบและงานอ่ืน 
         -  การติดตามผล 

องค์ประกอบที่ ๑  ความรบัผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดต่อคุณภาพงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

๑๑.   สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยผู้บริหารสูงสุดกําหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนวัฒนธรรม
ภายในองค์กรที่ให้ตระหนักว่าคุณภาพเป็นสิ่งจําเป็นในการปฏิบัติงาน 

    แนวปฏิบัติ  

         ๑๑.๑  ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณภาพของงานโดยรวมของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
         ๑๑.๒  ผู้บริหารสูงสุดอาจมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการระบบการควบคุมคุณภาพ

ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีประสบการณ์เหมาะสม 
และเพียงพอที่จะรับผิดชอบงานดังกล่าว 

         ๑๑.๓  ผู้บริหารสูงสุดต้องจัดให้มีการสร้างบรรยากาศการทํางาน (Tone at the Top) ที่เหมาะสม
โดยเน้นความสําคัญของคุณภาพงานทุกงาน รวมถึงงานที่ให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนอย่าง
ชัดเจน สม่ําเสมอ และมีความต่อเน่ืองในการดําเนินการที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพของงานใน
การจัดการทุกระดับ เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับและให้รางวัลกับผลงานที่มี
คุณภาพสูง 

         ๑๑.๔  ยุทธศาสตร์ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องระบุข้อกําหนดที่สําคัญ เพื่อให้ได้ผลงาน
ที่มีคุณภาพ โดยไม่ให้ประเด็นทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือประเด็นอ่ืน ๆ ส่งผลต่อคุณภาพ
ของงานที่ปฏิบัติ 

         ๑๑.๕  จัดให้มีระบบการสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ ไปยัง
บุคลากรของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและบุคคลภายนอกที่กระทําการแทน 

         ๑๑.๖  จัดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอท่ีจะดํารงไว้
ซึ่งระบบการควบคุมคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓

องค์ประกอบที่ ๒  ข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ 

๑๒.  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่า ผู้บริหารสูงสุด บุคลากรของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และบุคคลภายนอก
ที่กระทําการแทน ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ  

 แนวปฏิบัติ 

  ๑๒.๑   ให้ความสําคัญในการนําข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ๑๒.๒   ผู้บริหารสูงสุด บุคลากรของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และบุคคลภายนอกที่กระทําการแทน 

ต้องแสดงให้เห็นว่ามีพฤติกรรมด้านจรรยาบรรณที่เหมาะสม 
  ๑๒.๓   ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องเป็นแบบอย่าง

เก่ียวกับพฤติกรรมด้านจรรยาบรรณที่เหมาะสม 
  ๑๒.๔   ข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
๑๒.๕  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ส่งเสริมหลักการพ้ืนฐานของ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเป็นอิสระ เป็นกลางและเท่ียงธรรม การรักษา
ความลับทางวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

  ๑๒.๖   กําหนดให้บุคคลภายนอกที่กระทําการแทนปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาความลับ
ทางวิชาชีพ 

  ๑๒.๗   กําหนดวิธีการให้บุคลากรของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพ่ือยืนยันว่าจะปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

  ๑๒.๘   กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ ให้แจ้งผู้บริหาร
ระดับสูงและหรือผู้บริหารสูงสุดอย่างทันกาล เพ่ือให้สามารถดําเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

  ๑๒.๙   กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระของผู้บริหารสูงสุด 
บุคลากรของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และบุคคลภายนอกที่กระทําการแทน  

   ๑๒.๑๐  กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ ที่ส่งเสริมความสําคัญในการสับเปลี่ยนบุคลากรด้านการตรวจสอบ 
เพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดจากความคุ้นเคยกับหน่วยรับตรวจ ทั้งน้ีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อาจนํามาตรการอ่ืน ๆ มาร่วมพิจารณาเพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว 

องค์ประกอบที่ ๓  การบริหารงานตรวจสอบและงานอ่ืน  

๑๓.   สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ เ พื่อให้ได้รับความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบริหารงานตรวจสอบและงานอื่น โดยพิจารณาถึงศักยภาพ ความสามารถ 
เวลา ทรัพยากร ข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ของหน่วยรับตรวจ และวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพของงาน  

 

 

 

 



 
 

 

๔

 

      แนวปฏิบัติ 

   ๑๓.๑  กําหนดระบบต่าง ๆ ตามลักษณะของงาน เพ่ือพิจารณาถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของงาน 

 ๑๓.๒  พิจารณาแผนงานและทรัพยากรท่ีมีอยู่ว่าสามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานให้มีระดับคุณภาพของงาน
ตามท่ีต้องการ และมีระบบการจัดลําดับความสําคัญของงาน โดยพิจารณาถึงความจําเป็นใน
การรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ กรณีที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอและมีความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของงาน  ต้องกําหนดวิธีปฏิบัติที่จะให้ความเช่ือมั่นว่า กรณีดังกล่าวได้รับความสนใจจาก
ผู้บริหารสูงสุดของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และฝ่ายนิติบัญญัติ หรือหน่วยงาน
ด้านงบประมาณตามความเหมาะสม 

 ๑๓.๓  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญต่อความเป็นอิสระ
โดยกําหนดให้จัดทําแผนระบุความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษรและมีกระบวนการอนุมัติแผน
อย่างเหมาะสม 

 ๑๓.๔  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยในความซื่อสัตย์ของหน่วยรับตรวจ ต้องพิจารณาและระบุความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นจากบุคลากร ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งประเด็นทางด้านจรรยาบรรณที่อาจ
เกิดขึ้นภายในหน่วยรับตรวจ 

 ๑๓.๕  กรณทีีต้่องมีการพิจารณาตอบรับงาน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติ ดังน้ี 
-  กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการตอบรับงาน  
-  การตัดสินใจตอบรับงานต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ 
-  หากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตอบรับงานต้องทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่า กระบวนการ 

ในการจัดการความเส่ียงเพียงพอที่จะทําให้ความเสี่ยงลดลงสําหรับการดําเนินงานต่อไป 
รวมถึงการกําหนดขอบเขตงานต้องดําเนินการอย่างระมัดระวัง มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ 
ที่มีประสบการณ์สูง และให้มีการสอบทานการควบคุมคุณภาพในเชิงลึกก่อนการรายงาน 

 -   สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินระบุเหตุผลที ่ชัดเจนที่ไม่ตอบรับงานตรวจสอบหรือ 
งานอ่ืน ๆ ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตอบรับงาน  

องค์ประกอบที่ ๔ ทรัพยากรบุคคล 

๑๔.   สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอ มีทักษะความรู้ ความสามารถ และยึดมั่น
ในหลักจรรยาบรรณ ซึ่งจําเป็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เก่ียวข้อง และเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินออกรายงานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้ 

 

 

 

 

 



 
 

 

๕

 

แนวปฏิบัติ 

๑๔.๑    คัดเลือกทรัพยากรบุคคลที่มีความเหมาะสมกับงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบ เพ่ือให้เช่ือมั่นว่า 
บุคคลดังกล่าวมีทักษะและความเช่ียวชาญที่จําเป็นต่อระดับการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการ
ปฏิบัติงานโดยบุคลากรของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือบุคคลภายนอกที่กระทําการแทน  

๑๔.๒    มอบหมายความรับผิดชอบสําหรับงานทั้งหมดไว้อย่างชัดเจน 
๑๔.๓   สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเช่ือมั่นว่า บุคลากรของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

และบุคคลภายนอกที่กระทําการแทน มีศักยภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
๑๔.๔   สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตระหนักว่า บุคลากรของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ

บุคคลภายนอกที่กระทําการแทน ต้องมีภาระผูกพันเฉพาะบุคคลในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดทางวิชาชีพเพ่ิมเติมจากข้อกําหนดของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

    ๑๔.๕   กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลโดยให้ความสําคัญต่อคุณภาพและ
ยึดมั่นในหลักจริยธรรม ดังน้ี 

                   -  การสรรหาบุคลากร (และคุณสมบัติของบุคลากรที่สรรหา) 
                   -  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                   -  การพัฒนาทางวิชาชีพ 
                   -  ความสามารถ (รวมทั้งเวลาที่เพียงพอในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายตามมาตรฐาน

ด้านคุณภาพที่กําหนด) 
                   -  สมรรถนะ (รวมท้ังสมรรถนะทางวิชาการและจริยธรรม) 
                   -  การพัฒนาสายงาน 
                   -  การเลื่อนตําแหน่ง 
                   -  การให้ค่าตอบแทน 
                   -  การประมาณการความต้องการของบุคลากร 

๑๔.๖   ส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เพ่ือสนับสนุนให้พัฒนาทางวิชาชีพได้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

๑๔.๗   สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเช่ือมั่นว่า บุคลากรของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
และบุคคลภายนอกที่กระทําการแทน มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของภาครัฐที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินดําเนินการอยู่ และมีความเข้าใจอย่างดีต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

๑๔.๘   สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเชื่อมั่นว่า คุณภาพและหลักการทางจริยธรรมของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และบุคคลภายนอกที่กระทําการแทน  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

๖

 

องค์ประกอบที่ ๕ การปฏิบัติงานตรวจสอบและงานอ่ืน 

๑๕.  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบและงานอื่นเป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ออกรายงานที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ซึ่งนโยบายและวิธีปฏิบัติดังกล่าว ได้ครอบคลุมถึงเรื่องที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ ความรับผิดชอบในการควบคุมงาน และความรับผิดชอบในการสอบทานงาน 

แนวปฏิบัติ 

๑๕.๑   กําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติ และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้
ขอบเขตงานในความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงงานของ
บุคคลภายนอกที่กระทําการแทน 

๑๕.๒   กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติที่สนับสนุนให้งานมีคุณภาพสูงและป้องกันไม่ให้มีงานที่ด้อย
คุณภาพ รวมท้ังการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และ
ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพ  งานที่ปฏิบัติทุกงานต้องได้รับการสอบทาน ซึ่งเป็นวิธีหน่ึงที่ช่วย
ให้เกิดคุณภาพและส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร 

๑๕.๓   ในกรณีที่มีประเด็นปัญหาหรือข้อโต้แย้ง สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเช่ือมั่นว่า ได้ใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เช่น ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือจัดการกับเรื่องดังกล่าว 

๑๕.๔   สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเชื่อมั่นว่า งานทั้งหมดได้ดําเนินการตามมาตรฐาน 
และหากข้อกําหนดใดในมาตรฐานไม่ได้นํามาปฏิบัติ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีเหตุผล 
โดยจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการอนุมัติอย่างเหมาะสม  

๑๕.๕   สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเชื่อมั่นว่า ความเห็นใด ๆ ที่มีความแตกต่างกันภายใน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ข้อยุติที่ชัดเจนก่อน
การออกรายงาน 

๑๕.๖   กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพอย่างเหมาะสม เช่น ความรับผิดชอบ
ในการกํากับดูแลและสอบทาน การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานที่ตรวจสอบทุกงาน เป็นต้น 
โดยตระหนักถึงความสําคัญของการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบท่ีปฏิบัติ
เหล่าน้ัน และเมื่อมีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงานที่ตรวจสอบ ให้หาข้อยุติในประเด็น
ปัญหาก่อนการออกรายงาน 

  ๑๕.๗   กําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการอนุมัติการออกรายงานสําหรับงานที่มีความซับซ้อนและ
มีความสําคัญมากต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนการออกรายงาน 

  ๑๕.๘   สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเชื ่อมั ่นว่ามีการปฏิบัติตามวิธ ีปฏิบัติเ กี ่ยวกับ
พยานหลักฐานอย่างสมํ่าเสมอ 

  ๑๕.๙   กําหนดเป้าหมายในความสําเร็จของงานตรวจสอบและงานอื่นให้ทันเวลา โดยตระหนักถึง
คุณค่าของงานตรวจสอบที่ลดลงหากงานไม่สําเร็จทันเวลา 

 
 
 



 
 

 

๗

 
       ๑๕.๑๐  กําหนดให้มีระบบการรวบรวม และหรือจัดทําเอกสารหลักฐานของทุกงานอย่างทันเวลา 
       ๑๕.๑๑  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้เอกสารหลักฐานทั้งหมด เช่น กระดาษทําการ 

เป็นทรัพย์สินของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ว่างานน้ันจะปฏิบัติโดยบุคลากรของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือบุคคลภายนอกที่กระทําการแทน 

๑๕.๑๒   สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติอย่างเหมาะสมในการยืนยันความถูกต้อง
ของข้อตรวจพบ เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิบัติงานของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน มีโอกาสแสดงความคิดเห็นพร้อมด้วยพยานหลักฐานก่อนสิ้นสุดงาน
ตรวจสอบ ไม่ว่ารายงานจะได้เผยแพร่สู่สาธารณชนโดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่ 

๑๕.๑๓   จัดเก็บเอกสารหลักฐานทั้งหมดตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรฐานและแนวปฏิบัติทางวิชาชีพ 

๑๕.๑๔   สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการเก็บรักษาความลับของเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่กําหนด และมีการกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่มี
การร้องขอให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

องค์ประกอบที่ ๖ การติดตามผล 

 ๑๖.  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้มีกระบวนการติดตามผล เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่า นโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับระบบการควบคุมคุณภาพน้ันสอดคล้อง เพียงพอ 
และมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

 -  มีการพิจารณาและประเมินผลระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังการสอบทานตัวอย่างงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ทุกขอบเขตของงานที่สํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินดําเนินการ 

     -  กําหนดความรับผิดชอบในกระบวนการติดตามผล โดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนที่มีประสบการณ์อย่างเหมาะสมเพียงพอและมีอํานาจหน้าที่ในสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว 

 -  กําหนดให้มีการสอบทานงานที่เป็นอิสระ โดยบุคลากรที่ไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือสอบทาน
การควบคุมคุณภาพงาน 

 แนวปฏิบัติ 

 ๑๖.๑  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเช่ือมั่นว่า ระบบควบคุมคุณภาพได้รวมการติดตามผล
อย่างเป็นอิสระในทุกระดับของการควบคุมในสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยใช้บุคลากร
ที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับงานน้ัน 

 ๑๖.๒  ในกรณีที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้บุคคลภายนอกท่ีกระทําการแทนตรวจสอบหรือ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามสัญญาหรือข้อตกลงของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องได้รับการยืนยันว่า
บุคคลภายนอกที่กระทําการแทนมีระบบการควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิผล 
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 ๑๖.๓  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการรายงานผลการติดตามระบบการควบคุมคุณภาพ
ต่อผู้บริหารสูงสุดอย่างทันเวลา เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้อย่างเหมาะสม 

 ๑๖.๔  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอาจพิจารณาให้สถาบันการตรวจสอบสูงสุดของต่างประเทศ
หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีความเหมาะสม ดําเนินการสอบทานระบบการควบคุมคุณภาพในภาพรวม
อย่างเป็นอิสระ 

  ๑๖.๕  การติดตามผลงานด้านคุณภาพงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอาจรวมถึงวิธีการ
ดังต่อไปน้ี 

           -   การสอบทานโดยนักวิชาการอิสระ 
           -   การสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
           -   การสํารวจความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ 
           -   การสอบทานการติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ  
 ๑๖.๖  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้มีวิธีปฏิบัติในการดําเนินการกับข้อร้องเรียนหรือการ

กล่าวหาเก่ียวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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