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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ ระบบการควบคุมคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพการตรวจเงินแผ่นดินที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  
[  ] 1. การนำองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห ์และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชือ่หน่วยงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ที่อยู่ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท ์0 – 2271 - 8000 โทรสาร  -        เว็บไซต์ https://www.audit.go.th/ 
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) นายภาสุ  เสนาสุข  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ 
โทรศพัท ์0 – 2271 – 8000 ต่อ 8202   โทรสาร  -      มอืถือ 081 – 845 - 9989     อีเมล pasu_s@oag.go.th 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) การนำมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินสากลมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการองค์กร  โดยปรับปรุงมาตรฐาน      
การตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องของการควบคุมคุณภาพให้มีองค์ประกอบของระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control System) และมีการจัดทำแนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพ 
2) การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการควบคุมคุณภาพ เรียกว่า ระบบการประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance System) และกำหนดกรอบระบบบริหารคุณภาพ  (Quality Management System Framework)                     
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามผลการควบคุมคุณภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐานตามหน้าที่และอำนาจที่องค์กรได้รับ 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องของการควบคุมคุณภาพการตรวจเงินแผ่นดินได้รับการพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินสากล โดยมีระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจเงินแผ่นดินที่มี
องค์ประกอบต่างๆ สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินสากล และมีแนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
2) ระบบการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการควบคุมคุณภาพ ได้รับการพัฒนาและถือปฏิบัติ 
และมีการกำหนดกรอบระบบบริหารคุณภาพ  โดยมีการรายงานการติดตามผลการควบคุมคุณภาพเป็นประจำ                   
อย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ  
 

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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บทคัดย่อ 
 

ชื่อเรื่อง : ระบบการควบคุมคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพการตรวจเงินแผ่นดินที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
การตรวจเงินแผ่นดินของไทยเริ่มตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และได้มี                    
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดองค์กรมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน การตรวจเงินแผ่นดินของไทยเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 โดยองค์กรตรวจเงินแผ่นดินในปัจจุบัน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็น
ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย : 

วิสัยทัศน์ :  

องค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 

ค่านิยม : 
สัตยซื่อ มืออาชีพ อิสระ และเป็นกลาง 

พันธกิจ : 
1. ตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และ
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ด้วยความสุจริต กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาวินัยการเงินการคลังของ
รัฐอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมทั้งเพ่ือป้องกันความเสียหาย               
ที่อาจเกิดข้ึนแก่การเงินการคลังของรัฐ  
3. เสริมสร้างและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ  
4. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการด้านการตรวจเงินแผ่นดิน (High Performance Organization: HPO) 

นโยบาย : 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดย                 
ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินสากล นอกจากนี้ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินยังได้มีการกำหนดนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2564 โดยส่งเสริม               
การประเมินผลและติดตามผลการควบคุมคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพของงานตรวจสอบของสำนักงาน                         
การตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือควบคุมคุณภาพและติดตามผลการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบาย                
การตรวจเงินแผ่นดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน 

สำหรับในส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการนำระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการควบคุมคุณภาพตามหลักการสากลขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุด
ระหว่างประเทศ (International Organization of Supreme Audit Institutions: INTOSAI) มาใช้ โดยผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดนโยบายในการประกันคุณภาพของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบใน                   
การติดตามผลการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมคุณภาพมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล :  
1. มีการจัดทำมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องของการควบคุมคุณภาพการตรวจเงินแผ่นดินให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ รหัส 40 (ISSAI 40) ของ INTOSAI โดยมีองค์ประกอบ                  
ของระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 6 องค์ประกอบ ซึ่งแสดงได้ตามรูปภาพต่อไปนี้ และ                    
มีแนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบดังนี้  

 

 1) ความรับผิดชอบของผู้ว่าการต่อคุณภาพงานของสำนักงาน โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ
เพ่ือสนับสนุนวัฒนธรรมภายในองค์กรที่ก่อให้เกิดความตระหนักว่า คุณภาพเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงาน                       
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพตัวอย่างเช่น มีการวางแผนกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับผลงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ                   
มีวิธีการสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพไปยังบุคลากร  มีการสร้างบรรยากาศ        
การทำงาน (Set the tone at the top) โดยเน้นความสำคัญของคุณภาพงานทุกงาน 

 2) ข้อกำหนดทางจริยธรรม โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้ได้รับความเชื่อมั่น                        
อย่างสมเหตุสมผลว่า ผู้ว่าการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรอ่ืนจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางจริยธรรมของสำนัก งาน                     
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพตัวอย่างเช่น มีข้อกำหนดทางจริยธรรมให้บุคลากรนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน               
มีวิธีการให้บุคลากรรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือยืนยันว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางจริยธรรม                   

 3) การบริหารงานตรวจสอบและงานอ่ืน  โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้ได้รับ                    
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า ผู้บริหารงานตรวจสอบบริหารงานตรวจสอบและงานอ่ืน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ 
ได้แก่ ศักยภาพ ความสามารถของผู้ตรวจสอบ เวลา และทรัพยากร ที่ใช้ในการตรวจสอบข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ                     
ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ และวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพงานตรวจสอบ แนวปฏิบัติใน
การควบคุมคุณภาพตัวอย่างเช่น มีระบบจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยพิจารณาถึงความจำเป็นในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ  

 4) ทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า 
สำนักงานมีทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอ มีทักษะความรู้ความสามารถ และยึดมั่นในข้อกำหนดทางจริยธรรม                      
ซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ                           
ตัวอย่างเช่น มีการส่งเสริมการเรียนรู้และการอบรมแก่บุคลากร มีการมอบหมายความรับผิดชอบสำหรับงานทั้งหมดไว้                    
อย่างชัดเจน มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การเลื่อนตำแหน่ง การให้ค่าตอบแทน การสร้างสมรรถนะ และการพัฒนาทางวิชาชีพ  
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 5) การปฏิบัติงานตรวจสอบและงาน อ่ืน โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ รับ                      
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบและงานอ่ืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผ่นดิน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบออกรายงานได้อย่างถูกต้อง แนวปฏิบัติในการควบคุม
คุณภาพตัวอย่างเช่น มีเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมคุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้งานมีคุณภาพสูง  

 6) การติดตามผล โดยกำหนดให้มีกระบวนการติดตามผล เพ่ือให้ได้รับความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า 
นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีการปฏิบัติตามอย่าง                            
มีประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพตัวอย่างเช่น มีการติดตามผลการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นอิสระ  
โดยใช้บุคลากรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบซึ่งอาจใช้เครื่องมือการประกันคุณภาพ (Quality Assurance)                 
มการรายงานผลการติดตามระบบการควบคุมคุณภาพต่อผู้บริหารสูงสุด 

2. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการ
ควบคุมคุณภาพตามองค์ประกอบที่ 6 ดังกล่าว แบ่งเป็นการประกันคุณภาพระดับองค์กรและระดับงานตรวจสอบ โดย
ในระดับองค์กรมีการกำหนดกรอบระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System Framework) โดย
กำหนดองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญของการดำเนินงาน เช่น ความเป็นอิสระและกรอบทางด้านกฎหมาย ทรัพยากรบุคคล         
มาตรฐานการตรวจสอบ โดยให้ความสำคญัต้ังแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลงาน อธิบายได้ตามรูปภาพต่อไปนี้  

 

สำหรับในระดับงานตรวจสอบจะมีการคัดเลือกงานตรวจสอบที่มีความสำคัญและมีความเสี่ยงเพ่ือนำมาประกันคุณภาพ     
วิธีปฏิบัติที่สำคัญมีดังนี้ ได้แก่ 1) การจัดตั้งกลุ่มภารกิจเพ่ือดำเนินการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Function)                   
2) มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือผ่านหลักสูตรการอบรมจาก INTOSAI                   
3) มีการพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพพร้อมแบบสอบทานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 4) มีการแต่งตั้งคณะทำงาน                   
สอบทานเพ่ือการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Review Team : QAR Team) ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ                    
มีความเป็นอิสระจากงานที่สอบทาน 5) มีการสอบทานเพ่ือการประกันคุณภาพเป็นประจำทุกปีและจัดทำรายงานผล                            
การสอบทานเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อบกพร่อง 6) มีการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงาน
7) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพในการสัมมนาหรือการอบรมที่จัดขึ้นโดย INTOSAI 


