เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินให้ครอบคลุม
การตรวจเงินแผ่นดินแต่ละด้าน ดังนั้น เพื่อให้การตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ที่มีมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นที่ยอมรับของสากล
ซึ่งในการกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้รับฟังความคิดเห็น
ของหน่วยรับตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ประกอบมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินจึงออกประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดินไว้แนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก ชนะทัพ อินทามระ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

๑

หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๐ (๒) และ (๓) บัญญัติให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
และกากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว โดยการกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา 27 มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ บั ญ ญั ติ ให้ ค ณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ต้ อ งก าหนดหลั ก เกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับ การตรวจเงินแผ่นดินให้ สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นที่ยอมรับ
ของสากล ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการตรวจเงินแผ่นดินแต่ละด้าน ความเคร่งครัดในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ในการตรวจเงินแผ่ นดิน ระยะเวลาในการตรวจเงินแผ่นดิน วิธีปฏิบัติในการเข้าตรวจ วิธีการให้คาแนะนาหรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปั ญหาแก่หน่วยรับตรวจ วิธีการเปิดโอกาสให้ห น่วยรับตรวจชี้แจง และวิธีการ
รายงาน การแจ้งและการเผยแพร่ผลการตรวจ โดยให้นาหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินเผยแพร่ให้
หน่วยรับตรวจและประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐ บัญญัติ
หลักการสาคัญเรื่องการตรวจเงินแผ่นดินไว้ว่า การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระทาด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส
เที่ ย งธรรม กล้ าหาญ ปราศจากอคติ และเป็ นไปตามหลั ก ธรรมาภิ บาล และรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๐ บัญญัติให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอานาจสั่งลงโทษทางปกครอง
กรณีมีการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และบัญญัติหลักการสาคัญในการให้ศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางปกครองของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยต้องคานึงถึงนโยบายการตรวจ
เงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วย
องค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (International Organization of Supreme Audit
Institutions : INTOSAI) ได้วางหลักการพื้นฐานสากลว่าด้ว ยการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ แต่ละประเทศสมาชิก
นาหลักการพื้นฐานนี้ ไปปรับปรุงกระบวนการตรวจเงินแผ่นดินให้ สอดคล้องกับบริบทของการพัฒ นาในแต่ล ะ
ประเทศ ซึ่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การดังกล่าว จึงได้นาหลักการพื้นฐานสากลว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดินขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศรวมทั้งได้นาความรู้และประสบการณ์ที่องค์กร

๒

ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ของประเทศไทยได้ ม าจากการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ที่ ได้ ป ฏิ บั ติ ง านมากว่ า ร้ อ ยปี ม าประกอบ
การพิจารณาในการกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินด้วย
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็น
ที่ยอมรับของสากลรวมทั้งความรู้และประสบการณ์ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงกาหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินไว้ ดังต่อไปนี้

๓

ภาค ๑
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทั่วไป
๑. ขอบเขตของมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทั่วไป
มาตรฐานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ทั่ ว ไปนี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการตรวจสอบของส านั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งครอบคลุมการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงาน
การตรวจสอบการเงิน เป็นการตรวจสอบการแสดงข้อมูลทางการเงินของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตาม
แม่บทการรายงานทางการเงิน และอาจรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย
การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่
ในความครอบครองหรืออานาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
การตรวจสอบผลสั มฤทธิ์ และประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน เป็ นการตรวจสอบการด าเนิ นงาน
ของหน่ วยรั บตรวจเพื่ อ แสดงความเห็ น ว่ าเป็ น ไปโดยประหยั ด คุ้ ม ค่ า เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจก าหนดไว้ห รื อ ไม่ และเพื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอแนะให้ แ ก่ ห น่ ว ยรับ ตรวจในการเพิ่ ม
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
๒. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานเกี่ ย วกั บ การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ หน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
๓. คานิยาม
๓.๑ คณะกรรมการ

หมายถึง

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

๓.๒ ผู้ว่าการ

หมายถึง

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๓.๓ สานักงาน

หมายถึง

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๓.๔ เจ้าหน้าที่

หมายถึง

ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๓.๕ ผู้ตรวจสอบ

หมายถึง

ผู้ว่าการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ ว่าการมอบหมายให้
ด าเนิ น การตรวจสอบตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

๔

พ.ศ. ๒๕๖๑ และผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ ส านั ก งานให้
ความเห็นชอบตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๖ บุคลากรอื่น

หมายถึง

ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ลูกจ้าง และให้หมายความ
รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่
และอานาจของสานักงาน

๓.๗ ผู้บริหารงานตรวจสอบ หมายถึง

ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ช่วย
ผู้ว่าการ ผู้อานวยการสานักหรือเทียบเท่า และให้
รวมถึ ง หั ว หน้ า กลุ่ ม งานที่ ได้ รั บ มอบหมายให้
ทาหน้าที่ในการตรวจสอบ

๓.๘ ผู้รับตรวจ

หมายถึง

หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหาร
ของหน่วยรับตรวจ

๓.๙ หน่วยรับตรวจ

หมายถึง

(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่ว นราชการที่
เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเป็ น กระทรวง
ทบวง หรือกรม
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น
(๔) รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณและตามกฎหมายอื่น
(๕) ทุนหมุนเวียน
(๖) หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๗) หน่วยงานที่รัฐมิได้จัดตั้งขึ้นแต่ได้รับเงินอุดหนุน
หรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สิ นลงทุ น
จากหน่ วยรั บตรวจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรื อ (๖)
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนหรือกิจการ
ดังกล่าว

๕

(๘) หน่ว ยงานอื่นใดหรือกิจการใดที่มีกฎหมาย
กาหนดให้สานักงานเป็นผู้ตรวจสอบ หรือที่มี
กฎหมายกาหนดให้มีสิทธิร้องขอให้สานักงาน
เป็นผู้ตรวจสอบ
๓.๑๐ ผู้บริหาร

หมายถึง

ผู้รับตรวจ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับตรวจ
หรือผู้รับผิดชอบปฏิบัติราชการหรือการบริหาร
ของหน่วยรับตรวจ

๓.๑๑ เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยรับตรวจ

หมายถึง

ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่และอานาจของหน่วยรับตรวจ

๔. ความเคร่งครัดในจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ ต รวจสอบต้ อ งมี ค วามเคร่ งครัด ในจริย ธรรมแห่ งวิ ช าชี พ ในการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น อั น ได้ แ ก่
ความซื่อตรง (integrity) ความเป็น อิสระ เที่ยงธรรมและเป็นกลาง (independence and objectivity) ความรู้
ความสามารถ (competence) การปฏิ บั ติตนเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชี พ (professional behaviour) และความโปร่งใส
และการรักษาความลับ (transparency and confidentiality)
๔.๑ ความซื่อตรง
๔.๑.๑ ผู้ตรวจสอบควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยประพฤติตนอย่างซื่อสัตย์และสุจริต
มุ่งประโยชน์ ของราชการ และต้องทาตามนโยบายและหลักเกณฑ์ มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กาหนด
โดยไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็ นหรือยินยอมให้ บุคคลอื่นใช้
ตาแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๔.๑.๒ ผู้ตรวจสอบควรใช้หน้าที่และอานาจ ข้อมูล และทรัพยากรต่าง ๆ เฉพาะในทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อราชการหรือส่วนรวมเท่านั้น และไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่เพื่อให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้รับสิทธิพิเศษหรือ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ
๔.๑.๓ ผู้บริหารงานตรวจสอบต้องไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสาคัญ
ของสิ่งที่ผู้ตรวจสอบตรวจพบ
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๔.๒ ความเป็นอิสระ เที่ยงธรรมและเป็นกลาง
๔.๒.๑ ผู้ตรวจสอบต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระจากแรงกดดันหรืออิท ธิพลต่าง ๆ
ที่ทาให้เกิดการประนีประนอมรอมชอม และปราศจากอคติ อันอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ
๔.๒.๒ ผู้ตรวจสอบต้องไม่ประพฤติตนหรือมีคุณลักษณะที่อาจนาไปสู่ความไม่เป็นอิส ระ
ไม่เที่ยงธรรมและไม่เป็นกลาง ไม่ว่าจะเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ก็ตาม ความประพฤติหรือคุณลักษณะดังกล่าวอาจเกิด
จากความล าเอียงในทางการเมือง ผลประโยชน์ ส่ วนตัว ความสัมพันธ์ส่ วนตัว หรืออิทธิพลจากภายนอกอื่น ๆ ทั้ งนี้
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายข้างต้น ผู้ตรวจสอบควรปฏิบัติตน ดังนี้
(๑) ผู้ตรวจสอบควรมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรมและเป็นกลางจากอิทธิพลและอคติ
ทางการเมือง
(๒) ผู้ ต รวจสอบควรหลี ก เลี่ ย งการเข้ าไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร
ของหน่วยรับตรวจ
(๓) ผู้ ต รวจสอบต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ส านั ก งานแล้ ว แต่ ก รณี ท ราบถึ ง
ความสั ม พัน ธ์กับ หน่ ว ยรับ ตรวจ ผู้ รั บ ตรวจ หรือเจ้าหน้ าที่ ของหน่ว ยรับตรวจในส่ วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ การงาน
วิชาชีพส่วนตัว การเงิน รวมถึงหลีกเลี่ยงการตรวจสอบงานที่ตนเองเคยปฏิบัติ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ ผู้ตรวจสอบมี
ข้อจากัดในการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ หรือการเปิดเผยข้อมูล
(๔) ผู้ ตรวจสอบควรหลี กเลี่ ยงสถานการณ์ ที่ ผ ลประโยชน์ ส่ ว นตั ว อาจมี ผ ลกระทบ
ต่อ การตั ด สิ น ใจในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ตลอดจนต้ อ งไม่ ก ระท าการอั น เป็ น การขัด กั น ระหว่างประโยชน์ ส่ ว นตน
กับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๕) ผู้ ตรวจสอบต้องไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพ ย์สิ น หรือประโยชน์อื่น ใด
ในประการที่อาจทาให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่
(๖) ผู้ ต รวจสอบต้ อ งไม่ รั บ ของขวั ญ ของก านั ล ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด
ที่ อ าจส่ งผลต่ อ ความเป็ น อิ ส ระ เที่ ย งธรรมและเป็ น กลาง เว้ น แต่ เป็ น การรับ จากการให้ โดยธรรมจรรยาหรื อ
ปกติประเพณีนิยม และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้
๔.๒.๓ ผู ้ต รวจสอบควรแจ้ง ให้ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาหรื อ ส านั ก งานแล้ ว แต่ ก รณี ท ราบถึง
ภัยคุกคามหรือสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อความเป็นอิสระ เที่ยงธรรมและเป็นกลาง
๔.๓ ความรู้ความสามารถ
๔.๓.๑ ผู้ตรวจสอบต้องแสวงหาและคงไว้ซึ่งความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
และใช้ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง
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๔.๓.๒ ผู้ตรวจสอบต้องใช้ความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
๔.๓.๓ ผู้ตรวจสอบต้องพัฒนาความรู้และทักษะให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ
๔.๔ การปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
๔.๔.๑ ผู้ตรวจสอบต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน
วิ ช าชี พ จรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ และธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ รวมถึ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ จั ด ท าโดย
สานักงานด้วย
๔.๔.๒ ผู้ตรวจสอบไม่ควรปฏิบัติตนที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของสานักงาน
๔.๔.๓ ผู้ตรวจสอบควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือสานักงานแล้วแต่กรณีทราบในกรณีที่เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพกับมาตรฐานทางจริยธรรมของสานักงาน
๔.๕ ความโปร่งใสและการรักษาความลับ
๔.๕.๑ ผู้ตรวจสอบต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส โดยคานึงถึงการรักษาข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นความลับตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานวิชาชีพกาหนด
๔.๕.๒ ผู้ตรวจสอบต้องไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่
ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานวิชาชีพกาหนดให้เปิดเผยได้
๔.๕.๓ ผู้ตรวจสอบต้องให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงอันอยู่ในความรับผิ ดชอบของตน
แก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนโดยถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารนั้นสามารถเปิด เผยได้
ตามกฎหมาย หรือตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔.๕.๔ ผู้ตรวจสอบต้องไม่ใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง
หรือบุคคลอื่น
๔.๕.๕ ผู้ตรวจสอบต้องรักษาความลับของทางราชการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับให้บุคคลอื่นทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ
๔.๕.๖ ผู้ตรวจสอบต้องเก็บรักษาความลับในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาชีพไว้ทั้งขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
หรือแม้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว
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๕. การกากับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
๕.๑ ผู้ ต รวจสอบต้ อ งดาเนิ น การตรวจสอบให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานเกี่ ย วกั บ
การตรวจเงิน แผ่นดิ น หากความปรากฏต่อคณะกรรมการว่า การตรวจสอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ผู้ว่าการรับไปดาเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือปฏิบัติให้
ถูกต้องต่อไป
ในกรณีที่ห น่วยรับตรวจเห็นว่าผู้ตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยรับตรวจมีสิท ธิยื่นคาร้องไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ต่อไป
๕.๒ ในกรณีที่หน่วยรับตรวจเห็นว่าหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ก่อให้เกิด
ปั ญ หาหรื ออุป สรรคในการดาเนิ น งาน หรือ ยังไม่ ส อดคล้ องกับกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบั งคับ มติค ณะรัฐมนตรี
หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ หน่ วยรับตรวจอาจแจ้งให้ คณะกรรมการทราบและพิจารณาแก้ไขหลั กเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ ย วกั บ การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ เสนอแนะให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการได้
๕.๓ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินนี้
โดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
๖. การควบคุมคุณภาพการตรวจเงินแผ่นดิน
ระบบการควบคุมคุณภาพมีองค์ประกอบ อันได้แก่ ความรับผิดชอบของผู้ว่าการต่อคุณภาพงาน
ของสานักงาน ข้อกาหนดทางจริยธรรม การบริหารงานตรวจสอบและงานอื่น ทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และการติดตามผล
๖.๑ ความรับผิดชอบของผู้ว่าการต่อคุณภาพงานของสานักงาน
ส านั ก งานต้องกาหนดให้ มีน โยบายและวิธีป ฏิบั ติเพื่ อสนั บสนุ นวัฒ นธรรมภายในองค์ก ร
ที่ก่อให้เกิดความตระหนักว่า คุณภาพเป็นสิ่งที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
๖.๒ ข้อกาหนดทางจริยธรรม
ส านั ก งานต้ อ งก าหนดให้ มี น โยบายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น อย่ า ง
สมเหตุสมผลว่า ผู้ว่าการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรอื่นจะปฏิบัติตามข้อกาหนดทางจริยธรรมของสานักงาน
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๖.๓ การบริหารงานตรวจสอบและงานอื่น
สานักงานต้องกาหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ว่าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องบริหารงานตรวจสอบและงานอื่น โดยพิจารณาถึงปัจจัยดังนี้
๖.๓.๑ ศักยภาพ ความสามารถของผู้ตรวจสอบ เวลา และทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ
๖.๓.๒ ข้อกาหนดทางจริยธรรม
๖.๓.๓ ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ และวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อ
คุณภาพงานตรวจสอบ
๖.๔ ทรัพยากรบุคคล
สานักงานต้องกาหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ว่าสานักงานมีทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และยึดมั่นในข้อกาหนดทางจริยธรรม
ซึ่งจาเป็น ในการปฏิบั ติงานให้ส อดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
๖.๕ การปฏิบัติงานตรวจสอบและงานอื่น
สานักงานต้องกาหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบและงานอื่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่น ดิน กฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบออกรายงานได้อย่างถูกต้อง โดยนโยบายและวิธีปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุม
ถึงการควบคุมและสอบทานงานตรวจสอบและการส่งเสริมการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีคุณภาพอย่างสม่าเสมอ
๖.๖ การติดตามผล
สานักงานต้องกาหนดให้มีกระบวนการติดตามผล เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นอย่าสมเหตุสมผล
ว่านโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีการปฏิบัติตามอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยดาเนินการดังนี้
๖.๖.๑ จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตาม สอดส่ อ งดู แ ล และประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ของสานักงานอย่างต่อเนื่อง
๖.๖.๒ กาหนดความรับผิดชอบในกระบวนการติดตามผล โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่และอานาจตามกฎหมาย รวมถึงประสบการณ์อย่างเหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการควบคุม
คุณภาพ

๑๐

๖.๖.๓ จัดให้มีผู้สอบทานที่เป็นอิสระในการสอบทานงานตรวจสอบ โดยผู้สอบทานต้องไม่มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น
๗. การจัดทาและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ผู้ตรวจสอบต้องจัดทาและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการตรวจสอบเพื่อใช้ในการอ้างอิง สอบทาน
และยืนยันความถูกต้องของผลการตรวจสอบตลอดกระบวนการตรวจสอบ โดยการจัดเก็บต้องทาอย่างเป็ นระบบ
ปลอดภัย สะดวกในการสืบค้น

๑๑

ภาค ๒
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงิน
๑. ขอบเขตของมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงิน
มาตรฐานการตรวจเงิน แผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงินนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
การเงิน โดยสามารถด าเนิ น การได้ทั้ งในลั ก ษณะการตรวจสอบที่ เกี่ ยวเนื่ อ งกั บ การตรวจสอบการปฏิ บั ติต าม
กฎหมาย การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงาน หรือ การตรวจสอบการเงินโดยเฉพาะแต่เพียง
อย่างเดียว
๒. คานิยาม
๒.๑ การตรวจสอบการเงิน หมายถึง

การตรวจสอบการแสดงข้ อ มู ล ทางการเงิ น
ของหน่ ว ยรั บ ตรวจว่ า เป็ น ไปตามแม่ บ ทการ
รายงานทางการเงิน และอาจรวมถึงการตรวจสอบ
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
การกาหนดจานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่มี
สาระสาคัญในรายงานการเงิน

๒.๒ หน่วยงานของรัฐ

หมายถึง

หน่ วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ

๒.๓ แม่บทการรายงาน
ทางการเงิน

หมายถึง

มาตรฐานการบัญชีที่หน่วยรับตรวจใช้ในการจัดทา
รายงานทางการเงิ น ได้ แ ก่ มาตรฐานการบั ญ ชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชีอื่น
ที่หน่วยงานของรัฐกาหนด

๒.๔ รายงานการเงิน

หมายถึง

รายงานการเงินตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดทาขึ้น ซึ่งรายงานการเงินอย่างน้อย
ต้ อ งประกอบด้ ว ย งบแสดงฐานะการเงิ น และ
งบแสดงผลการด าเนิ น งานทางการเงิน ทั้ งเงิ น
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด
รวมถึ ง การก่ อ หนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร

๑๒

ที่กระทรวงการคลังกาหนด ตามกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
๒.๕ รายงานการเงิน
แผ่นดินประจาปี

หมายถึง

รายงานการเงินประจาปีงบประมาณที่กระทรวง
การคลังต้องจัดทาขึ้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดาเนินงาน
ทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
งบกระแสเงิน สด และรายงานการรั บ จ่ ายเงิ น
ประจาปีงบประมาณ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ

๒.๖ สิ่งที่ผู้บริหาร
ได้ให้การรับรองไว้
(assertions)

หมายถึง

การที่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจได้ให้การรับรอง
รายงานการเงินอย่างชัดเจนหรือโดยนัยถือได้ว่า
ได้ มี ก ารรั บ รอง ซึ่ ง ผู้ ต รวจสอบน ามาใช้ ใ น
การพิจารณาว่าการแสดงข้อมูลหรือการไม่แสดง
ข้ อ มู ล ในรายงานการเงิน นั้ น ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง
หรือไม่

๓. หลักการพื้นฐานในการตรวจสอบการเงิน
๓.๑ การตรวจสอบการเงิน
การตรวจสอบการเงินมีวัตถุประสงค์โดยรวม เพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาด ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ผู้ ต รวจสอบสามารถแสดงความเห็ น ได้ ว่ า รายงานการเงิ น ได้ จั ด ท าขึ้ น
ในสาระส าคั ญ ตามแม่ บ ทการรายงานทางการเงิน ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ และการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบรวมทั้ ง
การรายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบการเงินภาครัฐที่สานักงานกาหนด
และมาตรฐานการสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกาหนด

๑๓

๓.๒ การตรวจสอบการเงินรวมถึงการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ การตรวจสอบบัญชีของรัฐหรือบัญชีของหน่วยรับตรวจหรือรายงานทางการเงิน อื่น
ซึ่งไม่จาเป็นต้องจัดทาขึ้นให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทั่วไปของแม่บทการรายงานทางการเงิน
๓.๒.๒ การตรวจสอบการจั ดท า การอนุ มั ติ การบริ หารงบประมาณ และการตั ดสิ นใจอื่ น
ในการจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๓ การตรวจสอบนโยบาย แผนงาน หรื อ กิ จ กรรม ที่ ก าหนดขึ้ น โดยกฎหมายหรื อ
แหล่งที่มาของเงินทุน
๓.๒.๔ การตรวจสอบขอบเขตความรับผิดชอบที่กาหนดขึ้นตามกฎหมาย
๓.๒.๕ การตรวจสอบรายงานการเงินแผ่น ดินประจาปีงบประมาณและบัญ ชีทุน สารอง
เงินตราประจาปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
๓.๒.๖ การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา
และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ หรือที่อยู่ในความครอบครอง
หรืออานาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบตามคานิยามที่กาหนดไว้ในภาค ๓
หรือไม่
๓.๒.๗ การสอบทานข้อมูล ทางการเงิ นระหว่างกาล ตามมาตรฐานงานสอบทานสาหรับ
รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และสาหรั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ ง ไม่ ใ ช่
บริษัทมหาชนจากัด ที่จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้ว ย
การบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๒.๘ การตรวจสอบอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับรายงานการเงิน ซึ่ งกฎหมายกาหนดให้สานัก งาน
เป็นผู้ตรวจสอบหรือหน่วยงานอื่นใดหรือกิจการใดที่กฎหมายกาหนดให้มีสิทธิร้องขอให้สานักงานเป็นผู้ตรวจสอบ
๓.๓ การให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล (reasonable assurance)
ในการตรวจสอบรายงานการเงิน ผู้ตรวจสอบต้องได้มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
รายงานการเงินโดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเป็นความเชื่อมั่นในระดับสูง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ตรวจสอบ
ได้รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต่า
ที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่ความเชื่อมั่นในระดับสูงสุด เนื่องจากการตรวจสอบ

๑๔

มีข้อจากัดสืบเนื่อง ซึ่งทาให้หลักฐานการสอบบัญชีส่วนใหญ่ ที่ผู้ตรวจสอบใช้ในการสรุปผลและแสดงความเห็นนั้น
มีลักษณะที่ต้องใช้ดุลพินิจมากกว่าที่จะเป็นหลักฐานที่ให้ข้อสรุปในตัวเอง
๓.๔ การให้ความเชื่อมั่นอย่างจากัด (limited assurance)
การสอบทานรายงานการเงิน หรือการปฏิ บั ติงานอื่น ที่ มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อให้ ผู้ ต รวจสอบ
ลดความเสี่ ย งของการให้ ความเชื่อมั่ น ให้ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ แต่ยังมีความเสี่ ยงสู งกว่าการให้ ความเชื่อมั่ น
อย่างสมเหตุสมผล เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงข้อสรุปจากวิธีปฏิบัติที่ผู้ตรวจสอบปฏิบัติและหลักฐานที่ได้รับ
ในรูป แบบที่แสดงว่ามี เรื่องที่ทาให้ ผู้ตรวจสอบเชื่อว่าข้อมูลที่ให้ความเชื่อมั่นมีการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
๓.๕ ความมีสาระสาคัญ (materiality)
กรณี ที่ป รากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงรวมถึงการไม่แสดงข้อมูล ด้ว ยกรณี
ดังกล่าวจะมีสาระสาคัญหรือไม่ ก็ต่อเมื่อการแสดงข้อมูลหรือการไม่แสดงข้อมูลนั้นขัดต่อข้อเท็จจริงรายการหนึ่ง
รายการใดหรือทุกรายการ ซึ่งเมื่อนาข้อเท็จจริงดังกล่าวมาพิจารณาโดยรวมแล้วจะสามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงิน
ส าหรั บ ภาครั ฐ ความมี ส าระส าคั ญ ไม่ ได้ จ ากั ด อยู่ ที่ ก ารตั ด สิ น ใจเชิ งเศรษฐกิ จ ของผู้ ใช้
รายงานการเงิน เท่ านั้ น เนื่ อ งจากรั ฐ บาลอาจต้ อ งด าเนิ น การตามแผนงานที่ ได้ ว างไว้ หรื อ ในบางครั้งรัฐ บาล
ต้ อ งให้ เงิ น อุ ด หนุ น หรื อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ที่ จ าเป็ น โดยทั่ ว ไปแล้ ว ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ความมี ส าระส าคั ญ
เชิงคุณภาพมีบทบาทมากกว่าในหน่วยงานประเภทอื่น ซึ่งอาจเป็นผลกระทบมาจากการเมือง สังคม และอื่น ๆ
นอกจากนี้การประเมินความมีสาระสาคัญรวมถึงการพิจารณาผลกระทบในด้านต่าง ๆ เมื่อมีหรือไม่มีการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูล และปั จจัยเชิง คุ ณ ภาพอื่น ในการตรวจสอบเฉพาะกรณี เป็นสิ่ งส าคัญ ในการใช้
ดุลพินิจของผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบควรนาหลักการของความมีสาระสาคัญไปใช้ทั้งในการวางแผนและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และในการประเมิ น ผลกระทบของการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จจริ งที่ พ บในการตรวจสอบและ
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้แก้ไข (ถ้ามี) ในรายงานการเงินและในการแสดงความเห็นในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี

๑๕

๓.๖ การใช้ดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (professional judgment)
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบควรนาแนวคิดเรื่องการใช้ดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิช าชีพ มาใช้ตลอดกระบวนการตรวจสอบ โดยนาความรู้ห รือทักษะที่ ได้จากการฝึ กอบรม และประสบการณ์
ในด้านต่าง ๆ ในบริบทของมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการบัญชี และข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
ไปใช้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ของงานตรวจสอบ
ในการวางแผน การปฏิบัติงานตรวจสอบ การสรุปผล และการรายงานผลการตรวจสอบ
รายงานการเงิน ให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยตระหนักว่าอาจมีสถานการณ์ที่ทาให้รายงาน
การเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
๓.๗ การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (professional scepticism)
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบควรมีการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดกระบวนการตรวจสอบ โดยมีทัศนคติและความนึกคิดในการตั้งข้อสงสัย การใช้วิจารณญาณในการประเมิน
สถานการณ์ ที่ อ าจชี้ ให้ เห็ น ถึงการแสดงข้ อมู ล ที่ ขั ดต่ อข้ อเท็ จ จริงที่ อ าจเกิด ขึ้น จากข้อ ผิ ด พลาดหรือ การทุ จ ริต
และการประเมินหลักฐานการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง
ในการวางแผน การปฏิบัติงานตรวจสอบ การสรุปผล และการรายงานผลการตรวจสอบ
รายงานการเงิน ให้ผู้ตรวจสอบใช้การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยตระหนักว่าอาจมีสถานการณ์
ที่ทาให้รายงานการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
๔. การดาเนินการตรวจสอบการเงิน
การตรวจสอบการเงินมีขั้นตอนหลักอย่างน้อยดังต่อไปนี้ การจัดทาหนังสือยืนยันการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ
๔.๑ การจัดทาหนังสือยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชี
๔.๑.๑ ก่อนการปฏิบั ติงานตรวจสอบ ให้ ผู้ ตรวจสอบจัดทาหนั งสือยืนยันการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีถึงหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลของหน่วยรับตรวจรับทราบและเห็นชอบ
ซึ่งหนังสือดังกล่าวต้องมีเนื้อหาสาระอย่างน้อยดังต่อไปนี้

๑๖

(๑) วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบรายงานการเงิน
(๒) ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ
(๓) ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
(๔) การระบุเกี่ยวกับแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการเงิน
(๕) การอ้างถึงรูปแบบและเนื้อหาที่ต้องการของรายงานใด ๆ ที่ออกโดยผู้ตรวจสอบ
(๖) ข้อความที่ระบุว่ารูปแบบและเนื้อหาของรายงานอาจจาเป็นต้องปรับเปลี่ ยน
อันเนื่องมาจากผลการตรวจสอบ
๔.๑.๒ ความรับ ผิ ด ชอบของผู้ บริห ารและผู้ มีห น้าที่ในการกากับ ดูแลของหน่ว ยรับ ตรวจ
ที่กาหนดในหนังสือยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชีนั้น ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลจะต้องได้รับทราบ
และเข้าใจว่าตนมีความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) การจัดทารายงานการเงินให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมถึงการนาเสนอรายงานการเงินดังกล่าวโดยถูกต้องตามที่ควร
(๒) การควบคุมภายในที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลของหน่วยรับตรวจ
พิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้ ส ามารถจั ดทารายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสาคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
(๓) การจัดเตรียม
(ก) การเข้ า ถึ งข้ อ มู ล ทั้ งหมดที่ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ มี ห น้ า ที่ ในการก ากั บ ดู แ ลของ
หน่วยรับตรวจตระหนักว่าเกี่ยวข้องกับการจัดทารายงานการเงิน เช่น การบันทึกบัญชี เอกสารหลักฐาน และข้อมูลอื่น
(ข) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ตรวจสอบอาจขอจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับ
ดูแลของหน่วยรับตรวจเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ
(ค) การเข้าถึงบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจได้อย่างไม่มีข้อจากัด
ซึ่งผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าจาเป็นที่จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่านั้น
๔.๒ การวางแผนการตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล การวางแผนการตรวจสอบ ควรมีขั้นตอนหลัก ดังนี้
๔.๒.๑ การทาความเข้าใจหน่ว ยรับตรวจและสภาพแวดล้อมของหน่ว ยรับตรวจ รวมถึง
การควบคุมภายใน
๔.๒.๒ การระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริงอั น เป็ น
สาระส าคั ญ ในระดั บ งบการเงิ น (financial statement level) และในระดั บ สิ่ งที่ ผู้ บ ริ ห ารให้ การรั บ รองไว้
(assertion level)

๑๗

๔.๒.๓ การกาหนดความมีสาระสาคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบการเงิน
๔.๒.๔ การจัดทาแผนการสอบบัญชีโ ดยรวมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้
ซึ่งแผนการสอบบัญชีโดยรวมต้องได้รับการบันทึกและปรับให้เป็นปัจจุบันตามความจาเป็นในระหว่างการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
๔.๓ การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๔.๓.๑ การเปิดตรวจ ให้ผู้ตรวจสอบจัดทาหนังสือถึงหน่วยรับตรวจเพื่อแจ้งการเปิดตรวจ
และในการเข้าตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๔.๓.๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ให้ผู้ตรวจสอบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการสอบบัญชีโดยรวมที่กาหนดไว้
และใช้วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถได้ข้อสรุปอย่างมีเหตุผล
ในการแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบ
๔.๓.๓ การสื่อสารกับหน่วยรับตรวจ และการเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจชี้แจง
(๑) ระหว่างการตรวจสอบ
ให้ ผู้ ต รวจสอบสื่ อ สารกั บ ผู้ รั บ ตรวจหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยรั บ ตรวจ
ตลอดกระบวนการตรวจสอบ เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง ข้อ มูล ประกอบการตรวจสอบ โดยการสื่อ สารอาจกระทาได้
ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา
หากผู้ตรวจสอบพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้ในระหว่าง
การตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบทราบอย่างทันท่วงที
หากไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับที่จากัดเรื่องการสื่ อสาร และขอให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
ที่รับผิดชอบชี้แจงหรือแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง หากผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
ที่รับผิดชอบปฏิเสธที่จะแก้ไขตามที่ผู้ตรวจสอบแจ้ง ผู้ตรวจสอบต้องทาความเข้ าใจในเหตุผลของผู้รับตรวจหรือ
เจ้าหน้ าที่ของหน่ วยรับ ตรวจที่รับผิดชอบที่ไม่ทาการแก้ไข และทาการประเมินว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
(๒) ในการปิดตรวจ
ให้ผู้ตรวจสอบจัดให้มีการประชุมกับผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ โดยให้โอกาสผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจได้อธิบายข้อเท็จจริง ชี้แจง
เหตุผล และแสดงพยานหลั กฐานซึ่งผู้ รับตรวจอาจจัดส่ งให้ ภ ายหลั งการประชุมก็ได้ แต่ต้องภายในระยะเวลา
ที่ผู้ตรวจสอบกาหนด แต่ทั้งนี้ต้องก่อนการออกรายงานผลการตรวจสอบ

๑๘

๔.๔ การรายงานผลการตรวจสอบ
๔.๔.๑ รายงานของผู้สอบบัญชี
(๑) แบบรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(ก) ชื่อรายงาน
(ข) ชื่อผู้รับรายงาน
(ค) ความเห็น
(ง) เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
(จ) ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน
(ฉ) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน
(ช) ลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี
(ซ) วันที่ในรายงาน
(๒) เนื้อหารายงานของผู้สอบบัญชีและความเห็นต่อรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจ
ให้ เป็ น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบการเงิ น ภาครั ฐ ที่ ส านั ก งานก าหนด และมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
ที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกาหนด
๔.๔.๒ ในการตรวจสอบหากผู้ตรวจสอบพบข้อบกพร่อง ดังต่อไปนี้ ให้ผู้ต รวจสอบจัดทา
รายงานข้ อ เสนอแนะแยกต่ า งหากจากรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละเสนอผู้ ว่ า การหรื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมาย
จากผู้ว่าการเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
(๑) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผน
การปฏิบัติราชการ เมื่อการแสดงข้อมูลนั้นมีผลกระทบต่อรายการที่แสดงในรายงานการเงิน
(๒) การไม่จัดทาบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ
(๓) การไม่จัดทาบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
(๔) การไม่จัด ทาบัญ ชีแ ละรายงานการเงิน ตามที่ก ฎหมายว่า ด้ว ยการบริห าร
ทุน หมุนเวียนกาหนด
(๕) การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนดเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑๙

๔.๕ ระยะเวลาในการตรวจสอบรายงานการเงิน
ให้สานักงานหรือผู้สอบบัญชีที่สานักงานเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐ
ส่ ง ให้ ภ ายในระยะเวลาตามที่ ก ฎหมายกาหนด
๔.๖ การแจ้งผลการตรวจสอบ
ผู้ ว่ า การหรื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ ว่ า การต้ อ งแจ้ ง ผลการตรวจสอบเป็ น หนั ง สื อ
พร้อมรายงานการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจหรือผู้รับตรวจตามแบบที่กาหนด
๕. การเผยแพร่ผลการตรวจสอบ
๕.๑ การเปิด เผยหรือ เผยแพร่ข้อ ความ ข้อ เท็จ จริง หรือ ข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการตรวจสอบหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
๕.๑.๑ การเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งหากอยู่ในระหว่างการตรวจสอบให้เปิดเผยได้เฉพาะ
กรณี เพื่ อประโยชน์ ในการระงับ ความเสี ยหายที่ อาจเกิดขึ้น แก่ท างราชการ แต่ จะต้ องอยู่ภ ายใต้เงื่อนไขตามที่
คณะกรรมการกาหนด
๕.๑.๒ การเปิดเผยข้อมูลในเรื่องที่ผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้เปิดเผยเฉพาะสรุปผล
การตรวจสอบที่เสร็จสิ้นโดยไม่ระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
๕.๒ การเปิดเผยรายงานการตรวจสอบและการให้เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจในการร้องขอข้อมูลให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
๖. การติดตามผลการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบต้องติดตามการดาเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่ได้ให้ไว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

๒๐

ภาค ๓
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
๑. ขอบเขตของมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้
ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งครอบคลุมลักษณะงานดังต่อไปนี้
๑.๑ การตรวจสอบตามภารกิจหลัก ได้แก่
การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และ
การบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความครอบครองหรืออานาจ
ใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจ
๑.๒ การตรวจสอบอื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถดาเนินการได้ทั้งในลักษณะการตรวจสอบ
ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การตรวจสอบการเงิ น การตรวจสอบร่ ว มกั บ การตรวจสอบ ผลสั มฤทธิ์ และประสิ ท ธิ ภ าพ
การดาเนินงาน หรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะแต่เพียงอย่างเดียว
๒. คานิยาม
๒.๑ การตรวจสอบ
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย

หมายถึง

การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย
การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน
ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ
หรือที่อยู่ในความครอบครองหรืออานาจใช้จ่าย
ของหน่ ว ยรั บ ตรวจรวมถึ ง การตรวจสอบอื่ น
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่ นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมาย
อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ องให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ใช้ ในการ
ตรวจสอบ

๒๑

๒.๒ เกณฑ์ที่ใช้
ในการตรวจสอบ

หมายถึง

(๑) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
แบบแผนการปฏิบัติราชการ และสัญญา
(๒) หลักการทั่วไปในการบริหารทางการเงินที่ ดี
หลั ก การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ
รวมทั้ ง หลั ก การที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไปหรื อ
แนวปฏิบัติที่ดีในระดับชาติหรือแนวปฏิบัติ
ที่ดีในระดับสากล

๒.๓ สัญญา

หมายถึง

ข้อตกลงที่ทาขึ้นระหว่างหน่วยรับตรวจกับบุคคลใด
ในการบริหารเงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน เช่น
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมทุน
หรือสั ญ ญาหรือข้ อตกลงอื่น ใดที่ มีลั กษณะของ
การใช้หรือบริหารเงิน หรือทรัพย์สินของแผ่นดิน
เป็นต้น

๒.๔ การให้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผล

หมายถึง

การตรวจสอบที่จะต้องดาเนินการในระดับครอบคลุม
สาระส าคั ญ ทั้ งห มดของเรื่ อ งที่ ต รวจสอบ
เพื่ อให้ งานตรวจสอบได้คุ ณ ภาพสู งสุ ดเท่ าที่จ ะ
สามารถดาเนินการได้และมีความน่าเชื่อถืออย่าง
สมเหตุ ส มผลต่ อ สรุ ป ผลการตรวจสอบและ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ

๒.๕ การให้ความเชื่อมั่น
อย่างจากัด

หมายถึง

การตรวจสอบที่จาเป็นจะต้องดาเนินการตรวจสอบ
ในระดั บ ที่ ค รอบคลุ ม แต่ เพี ย งสาระส าคั ญ บาง
ประเด็นของเรื่องที่ตรวจสอบเท่านั้น เนื่องจากมี
ความจาเป็ น หรือ ข้อ จากัด ที่ เกิด จากปั จ จัย บาง
ประการ เช่น ความจาเป็นเร่งด่วน กรอบระยะเวลา
ในการตรวจสอบที่ จากัด ความต้อ งการของผู้ ใช้
รายงานการตรวจสอบที่ประสงค์จะให้ตรวจสอบ
แต่เพียงในขอบเขตของสาระสาคัญบางประการ
เท่ า นั้ น ข้ อ จ ากั ด ด้ านงบประมาณหรื อ จ านวน
เจ้าหน้าที่ ปริมาณงานตรวจสอบที่มากเกินกว่า
ปกติวิสัยที่จะสามารถทาการตรวจสอบได้อย่าง

๒๒

ครบถ้วน การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบที่
เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ เฉพาะทางท าให้ ไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบในสาระส าคัญทั้ งหมดได้ ห รือมีเหตุ ผ ล
สมควรที่จะประหยัดเวลาและทรัพยากรในการ
ตรวจสอบหากผู้ตรวจสอบสามารถคาดหมายได้
ว่าผลของการตรวจสอบในระดับให้ความเชื่อมั่น
อย่างจากัดเช่นนี้จะไม่แตกต่างไปจากผลของการ
ตรวจสอบในระดับให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
๒.๖ พยานหลักฐาน

หมายถึง

สิ่ งที่ สามารถพิ สู จน์ ข้ อเท็ จจริ ง ได้ แก่ พยานเอกสาร
พยานบุคคล และพยานวัตถุ แต่ต้องเป็นพยานชนิด
ที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคามั่นสัญญา ขู่เข็ญ
หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น

๓. หลักการพื้นฐานในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
๓.๑ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ครอบคลุมการตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ
ซึ่งรวมถึ งตรวจการจั ด เก็ บ รายได้ การรั บ การใช้จ่ าย การใช้ป ระโยชน์ การเก็ บ รักษา และการบริห ารซึ่ งเงิน
ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความครอบครองหรืออานาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจ
ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่ และตรวจว่า
การใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
๓.๒ ผู้ ต รวจสอบต้ อ งรัก ษาไว้ ซึ่ งความเที่ ย งธรรมและเป็ น กลางในการก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
และเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ นอกจากนี้พึงระมัดระวังการติดต่อสื่อสารและหลีกเลี่ยงอิทธิพลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมและเป็นกลางในการจัดทารายงานการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อตรวจพบ
และสรุปผลการตรวจสอบมีความเป็นธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอก
๓.๓ ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ตรวจสอบควรคานึงถึง การกาหนดประเด็น
การตรวจสอบ เกณฑ์ ที่ใช้ในการตรวจสอบ การกาหนดระดับ ความเชื่ อมั่นในการตรวจสอบ การกาหนดและ
วิเคราะห์ระดับสาระสาคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ การศึกษาข้อมูลทั่วไปและการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
การพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับหน่วยรับตรวจ

๒๓

๔. การวางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
๔.๑ ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการวางแผนการตรวจสอบ
๔.๑.๑ การคัดเลือกหน่วยรับตรวจ
ผู้ตรวจสอบควรศึกษา รวบรวมข้อมูล และพิจารณาคัดเลือกหน่ว ยรับตรวจและ
จัดลาดับความสาคัญของหน่วยรับตรวจตามระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบครอบคลุม
การจั ด เก็ บ รายได้ การรั บ การใช้ จ่ า ย การใช้ ป ระโยชน์ การเก็ บ รั ก ษา และการบริ ห ารงบประมาณแผ่ น ดิ น
ของหน่วยรับตรวจที่มีนัยสาคัญ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
กรณี การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องที่มีที่มาจากการตรวจสอบลักษณะอื่น
ผู้ตรวจสอบอาจไม่นาหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยรับตรวจข้างต้นมาใช้ก็ได้
๔.๑.๒ การคัดเลือกและจัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบควรศึกษา รวบรวมข้อมูล และพิจารณาคัดเลือกงาน โครงการ สัญญา
และกิจกรรมของหน่วยรับตรวจที่เห็นว่ามีความสาคัญควรได้รับการตรวจสอบ และจัดลาดับความสาคัญของงาน
โครงการ สัญญา และกิจกรรมที่จะตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ก่อนที่จะพิจารณาคัดเลือกงาน
โครงการ สัญญา และกิจกรรมเพื่อตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด มีความคุ้มค่า
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
กรณีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องที่มีที่มาจากการตรวจสอบลักษณะอื่น
ผู้ตรวจสอบอาจไม่นาหลักเกณฑ์การคัดเลือกและจัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบข้างต้นมาใช้ก็ได้
๔.๑.๓ การระบุผู้ใช้รายงานการตรวจสอบ
ผู้ ต รวจสอบควรระบุ ผู้ ใ ช้ ร ายงานการตรวจสอบ ซึ่ ง อาจเป็ น ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ
ฝ่ า ยบริ ห าร คณะกรรมการ ผู้ ว่ า การ ผู้ บ ริห ารของส านั ก งาน หน่ ว ยรั บ ตรวจ องค์ ก รอิ ส ระตามรัฐ ธรรมนู ญ
หน่วยงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจาเป็นต้องใช้รายงานการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี เพื่อให้สามารถกาหนด
ระดับสาระสาคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ ตลอดจนกาหนดระดับความเชื่อมั่น และวิธีการสื่อสารระดับความเชื่อมั่น
ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้รายงานการตรวจสอบ
๔.๑.๔ การระบุผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของเรื่องที่ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบควรระบุผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของเรื่องที่ตรวจสอบ อันได้แก่ ผู้รับตรวจ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยรั บ ตรวจ ตลอดจนบุ ค คลอื่ น ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น การตรวจสอบ แล้ ว แต่ ก รณี
เพื่ อ คั ด เลื อ กเกณฑ์ ที่ ใช้ ในการตรวจสอบให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผู้ มี ห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบของเรื่ อ งนั้ น ๆ รวมทั้ งเพื่ อ ใช้
ในการติดต่อประสานงานระหว่างกันตลอดกระบวนการตรวจสอบ

๒๔

๔.๒ การวางแผนการตรวจสอบ
๔.๒.๑ การกาหนดประเด็นการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ หมายถึง สาระสาคัญของเรื่องที่ต้องดาเนินการตรวจสอบ
ว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี แบบแผนการปฏิบัติราชการ และสัญญาหรือไม่
ซึ่งอาจมี ได้ ห ลายลั ก ษณะแตกต่างกัน ขึ้ นอยู่กับ วัตถุ ป ระสงค์ข องการตรวจสอบ อัน เป็ น สิ่ งที่ ก าหนดแนวทาง
ในการแสวงหาพยานหลั ก ฐานที่ ผู้ ต รวจสอบต้ อ งรวบรวมเพื่ อ น ามาใช้ ในการวิ เคราะห์ เที ย บกั บ เกณฑ์ ที่ ใช้
ในการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบต้องมีสาระสาคัญเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยและสามารถ
ตรวจสอบแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อสนับสนุนสรุปผลการตรวจสอบหรือความเห็นของผู้ตรวจสอบ
ได้อย่างเพียงพอและถูกต้องเหมาะสม โดยประเด็นการตรวจสอบและเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบต้องมีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกัน
๔.๒.๒ การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
ผู้ ต รวจสอบต้ อ งก าหนดเกณฑ์ ที่ ใช้ ในการตรวจสอบหรื อ เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ใ ช้
ในการเปรียบเทียบให้เหมาะสมกับประเด็นที่ใช้ในการตรวจสอบ
ในกรณีที่มีปัญหาในการใช้และตีความกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่จะนามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบควรพิจารณาตีความตามลายลักษณ์อักษร เจตนารมณ์และ
ความมุ่งหมายของบทบั ญ ญั ติแห่ งกฎหมาย หากยังมี ข้อ สงสั ยผู้ ตรวจสอบอาจหารือไปยังหน่ว ยงานที่ มีห น้าที่
รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบอาจนาข้ อหารือ คาวินิจฉัยหรือคาพิพากษาที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อ
ประกอบการพิจารณาตีความก็ได้
๔.๒.๓ การกาหนดระดับความเชื่อมั่นในการตรวจสอบ
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายทุกเรื่อง เป็นงานให้ความเชื่อมั่นในการตรวจสอบ
ซึ่งผู้ตรวจสอบควรพิจารณาหน้าที่และอานาจของผู้ว่าการและสานักงาน ลักษณะของประเด็นการตรวจสอบ รวมถึง
ความต้องการของผู้ใช้รายงานการตรวจสอบ เพื่อกาหนดระดับความเชื่อมั่นอย่างเหมาะสม ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท
ได้แก่
(๑) การให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล เป็นการให้ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่มิใช่
ระดับสมบูรณ์ สรุปผลการตรวจสอบจะถูกแสดงให้เห็นว่าในความเห็นของผู้ตรวจสอบนั้น ประเด็นการตรวจสอบ
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ เกี่ย วข้ องในสาระส าคัญ หรือ ไม่ และผลการพิ จารณาจะให้ มุ ม มองที่ ถู กต้ องและเป็ น ธรรม
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ในการตรวจสอบ ซึ่ ง โดยปกติ แ ล้ ว การให้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลต้ อ งใช้
พยานหลักฐานในการตรวจสอบมากกว่าการให้ความเชื่อมั่นอย่างจากัด โดยต้องมีกระบวนการตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้น
เช่น การประเมินความเสี่ยง ความเข้าใจสภาพแวดล้อมของหน่วยรับตรวจ และการประเมินการออกแบบระบบ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
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(๒) การให้ความเชื่อมั่นอย่างจากัด เป็นการสรุปผลการตรวจสอบว่าจากกระบวนการ
ในการตรวจสอบไม่ พ บสิ่ งที่ เป็ น เหตุ ให้ ผู้ ต รวจสอบเชื่ อ ว่ า ประเด็ น การตรวจสอบไม่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ใช้
ในการตรวจสอบ
๔.๒.๔ การกาหนดและวิเคราะห์ระดับสาระสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบควรพิจารณากาหนดระดับสาระสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบเพื่อใช้เป็น
พื้นฐานในการกาหนดรูปแบบการตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ และควรให้ความสาคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย ประโยชน์สาธารณะ ความคาดหวั งหรือความต้องการของสาธารณชน การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ
ที่มีนัยสาคัญ รวมถึงการทุจริต
การวิเคราะห์สาระสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบควรพิจารณาจาก
(๑) ปัจจัยเชิงปริมาณ เช่น จานวนบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบหรือจานวนเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะตรวจสอบ
(๒) ปัจจัยเชิงคุณภาพ เช่น ประโยชน์สาธารณะ ความคาดหวังหรือความต้องการ
ของสาธารณชน รวมถึงการทุจริต
๔.๒.๕ การศึกษาข้อมูลทั่วไปและการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
(๑) ผู้ต รวจสอบควรศึก ษารวบรวมข้อ มูล เพื่อ ทาความเข้า ใจหน่ว ยรับ ตรวจและ
สภาพแวดล้อมของหน่ว ยรับ ตรวจ ตลอดจนการควบคุม ภายในของหน่ว ยรับตรวจ เพื่อ ให้ก ารวางแผนและ
การปฏิบัติงานตรวจสอบเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) ผู้ ต รวจสอบควรทาความเข้ า ใจหน่ ว ยรั บ ตรวจและสภาพแวดล้ อ มซึ่ ง อาจมี
ผลกระทบต่อประเด็นการตรวจสอบและข้อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบ
(๓) ในการทาความเข้าใจหน่วยรับตรวจตาม (๒) ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาจากภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายต่าง ๆ ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ ลักษณะการดาเนินงานโดยทั่วไป ประกาศ ข้อบังคับ
หรือข้อกาหนดเกี่ย วกับ การกากับ ดูแล วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ ตลอดจนการประเมิน ผลการปฏิ บัติงาน
ซึ่งข้อมูลและความเข้าใจที่ได้นี้ควรจะกาหนดไว้ในกลยุทธ์การตรวจสอบของเรื่องนั้น
(๔) ผู้ตรวจสอบต้องทาความเข้าใจการควบคุมภายในของหน่ วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง
กับ การตรวจสอบ กล่ าวคือ เมื่อ ได้ กาหนดประเด็ นการตรวจสอบแล้ ว ให้ ผู้ ตรวจสอบระบุ การควบคุมภายใน
ที่ หน่ วยรั บตรวจใช้ ในการบริ หารจั ดการความเสี่ ยงในการไม่ ปฏิ บั ติ ตามเกณฑ์ ที่ ใช้ ในการตรวจสอบ ทั้ งนี้ เพื่ อช่วย
ในการพิจารณาโดยใช้ดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพว่าควรจะเข้าตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด
(๕) ระบบการควบคุ ม ภายในอาจพิ จ ารณาจากนโยบาย การจั ด องค์ ก ร วิ ธี ก าร
ดาเนิ น งาน ขั้น ตอนการปฏิบั ติงาน และหน้าที่ซึ่งหน่ว ยรับตรวจจัดให้ มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงในการ
ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์อย่างเหมาะสม ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลนั้น จะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิ นของหน่ วยรับตรวจ และเป็นประโยชน์ต่อการออกรายงานทั้งภายในและภายนอกของหน่วยรับตรวจ
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รวมทั้งช่วยหน่วยรับตรวจในการปฏิบัติตามหน้า ที่และอานาจที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจึงจาเป็นต้องเข้าใจ
องค์ ป ระกอบทั้ งหมดของระบบการควบคุม ภายในของหน่ ว ยรับ ตรวจ ได้แ ก่ สภาพแวดล้ อ มของการควบคุ ม
กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ระบบสารสนเทศ กิจกรรมการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ และการติดตามประเมินผลการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
๔.๒.๖ การพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต
ผู้ ต รวจสอบต้ อ งระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งที่ จะเกิ ด การทุ จริต รวมถึ งรวบรวม
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตอย่างเหมาะสมและเพียงพอ กรณี ที่มีการระบุเหตุอันควรสงสัย
ว่ามีการทุจ ริต ผู้ ตรวจสอบต้องดาเนิ น การเพื่อให้ เชื่อมั่นได้ว่าสามารถแสวงหาและรวบรวมพยานหลั กฐานได้
อย่างเพียงพออันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติการณ์ทุจริต
๔.๒.๗ การจัดทากลยุทธ์ในการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบ
ผู้ ต รวจสอบควรจั ด ทากลยุ ท ธ์ ใ นการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบเป็ น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้ให้เห็นว่าจะดาเนินการตรวจสอบอย่างไรในการออกรายงานการตรวจสอบ ทั้งนี้ โดยคานึงถึง
สถานการณ์ ทรัพยากรอันจาเป็นในการตรวจสอบ และระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบด้วย
๕. การดาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
๕.๑ การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๕.๑.๑ วิธีปฏิบัติในการเข้าตรวจ
(๑) ผู้ตรวจสอบต้องมีหนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบ และในการเข้าตรวจสอบต้องแสดง
บัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(๒) ผู้ ตรวจสอบควรสื่ อสารกับผู้รับตรวจและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดการตรวจสอบ แจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบถึงประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบ ตลอดจนหน่ ว ยงาน หรื อ โครงการที่ อ ยู่ ใ นขอบเขต
ของการตรวจสอบ
(๓) ในระหว่างการตรวจสอบ การสื่อสารกับหน่วยรับตรวจอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ โดยคานึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการสื่อสาร ทั้งนี้อาจสื่อสารด้วยวาจาหรือทาเป็น
หนังสือ หรือทั้งสองแบบก็ได้
๕.๑.๒ การรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
(๑) ผู้ตรวจสอบควรวางแผนและดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่เพียงพอ
และเหมาะสมสาหรับนาไปใช้สรุปผลการตรวจสอบตามระดับของความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
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ลักษณะและแหล่งที่มาของพยานหลักฐานขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้
เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ สาระสาคัญ ประเด็นการตรวจสอบ และขอบเขตของการตรวจสอบ
พยานหลั ก ฐานที่ ได้ ม าจากการตรวจสอบต้ อ งมี ค วามเพี ย งพอและเหมาะสม
สัมพันธ์กับระดับความเชื่อมั่นในการตรวจสอบ หากเป็นการให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ผู้ตรวจสอบต้องรวบรวม
พยานหลักฐานมากกว่าการให้ความเชื่อมั่นอย่างจากัด
กระบวนการในการรวบรวมพยานหลักฐานสามารถดาเนินการต่อไปได้จนกว่า
ผู้ ตรวจสอบจะมั่ น ใจได้ว่ามีพ ยานหลั ก ฐานที่ เพี ยงพอและเหมาะสม เพื่อ สรุป ผลการตรวจสอบหรือความเห็ น
ของผู้ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
(๒) ในการรวบรวมพยานหลักฐาน ผู้ตรวจสอบมีอานาจตามมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทาการ ดังต่อไปนี้ได้
(ก) ตรวจสอบเงินและทรัพย์สินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการ
ใช้จ่ายและหลักฐานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
(ข) ให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้
ถ้อยคา หรือส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดทาขึ้นหรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
(ค) อายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลัก ฐานอื่นที่มีอ ยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยรับตรวจ
(ง) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคา หรือส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
(จ) เข้ า ไปในสถานที่ ใ ด ๆ ในระหว่ า งพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น และพระอาทิ ต ย์ ต ก
หรือในเวลาทาการ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น หรืออายัดเงิน
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จาเป็น
(ฉ) บรรดาบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบถ้าเป็น
ภาษาต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ไม่อาจเข้าใจได้ จะขอให้หน่วยรับตรวจจัดการแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้
(๓) การรวบรวมพยานหลักฐานกรณีพบการกระทาอันมีเหตุควรสงสัยว่าผิดกฎหมาย
หรือทุจริต
ในกรณีตรวจสอบพบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดที่อาจบ่งชี้
ถึงการกระทาผิ ดกฎหมายหรือทุจริ ต ผู้ตรวจสอบต้องใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ ประกอบวิช าชีพ เพื่อมิให้ เกิด
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ผลกระทบต่อการดาเนิน การตามกฎหมายหรือ การสืบสวนที่อ าจเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ตรวจสอบอาจหารือกับ
ที่ ป รึ ก ษาทางกฎหมายหรื อ หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลที่ เหมาะสมและอาจสื่ อ สารประเด็ น ข้ อ สงสั ย กั บ ผู้ บ ริ ห าร
ของหน่ วยรั บตรวจ หรื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ ก ากั บ ดู แ ล และติ ด ตามผลเพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ าได้ มี ก ารด าเนิ น การ
ในเรื่องดังกล่าวแล้ว
๕.๒ การประเมินพยานหลักฐานและการสรุปผลการตรวจสอบ
๕.๒.๑ การประเมินพยานหลักฐาน
(๑) ผู้ ต รวจสอบต้ อ งเปรี ย บเที ย บพยานหลั ก ฐานที่ ได้ ม ากั บ เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ในการ
ตรวจสอบเพื่อจัดทาข้อตรวจพบและสรุปผลการตรวจสอบ
(๒) ผู้ตรวจสอบต้องนาพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ พร้อมทั้งข้อคิดเห็น หรือคาชี้แจง
และเหตุผล หรือความจาเป็น ของหน่วยรับตรวจมาวิเคราะห์โดยใช้ดุลพินิจ การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ
(๓) ในการวิ เคราะห์ พ ยานหลั ก ฐาน ผู้ ต รวจสอบต้ อ งประเมิ น พยานหลั ก ฐานว่ า
มีความเพียงพอและเหมาะสมที่จะนาไปสรุปผลการตรวจสอบหรือไม่
(๔) ผู้ ตรวจสอบต้องน าพยานหลั กฐานทั้ งหมดที่ มีความเกี่ยวข้อ งกับข้อ ตรวจพบ
มาพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้การแสดงความเห็นเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม เป็นกลาง และปราศจากการมีส่วนได้เสีย
(๕) ผู้ ต รวจสอบควรประเมิ น ขอบเขตของการตรวจสอบที่ ได้ ด าเนิ น การไปแล้ ว
เพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบได้หรือไม่ เพียงใด ในกรณีที่พยานหลักฐาน
ไม่เพียงพอ ผู้ตรวจสอบอาจพิจารณาดาเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม หรือสรุปผลการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับ
พยานหลักฐานที่มีอยู่อย่างจากัดนั้น
๕.๒.๒ การสรุปผลการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบต้องสรุปผลการตรวจสอบว่าประเด็นการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ใช้ในการตรวจสอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อตรวจพบที่มีนัยสาคัญในทุกแง่มุม อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ความเสียหาย (ถ้ามี) ความเห็นพร้อมเหตุผลและข้อเสนอแนะ
๕.๓ การให้คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาแก่หน่วยรับตรวจ
๕.๓.๑ ในระหว่างการตรวจสอบ
(๑) ผู้ ต รวจสอบควรพิ จ ารณาเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น อย่ า งเหมาะสมในการ
ให้คาแนะนาหรือข้อแก้ไขปรับปรุงที่หน่วยรับตรวจพึงกระทา
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(๒) ผู้ ตรวจสอบสามารถให้ ค าแนะน าในเชิ งสร้ างสรรค์ ซึ่ งจะช่ วยในการส่ งเสริ ม
หลั กธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี แต่ ไม่ ค วรให้ ค าแนะน าที่ มี ลั ก ษณะเป็ น รายละเอี ย ด
ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารงานภายในของหน่วยรับตรวจ และมีผลต่อความเป็นกลางของผู้ตรวจสอบ
(๓) ในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องอันมิใช่สาระสาคัญ หรือข้อบกพร่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกั บ หน่ ว ยรั บ ตรวจ ผู้ ต รวจสอบควรท าความเข้ า ใจกั บ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ มี ห น้ า ที่ ในการก ากั บ ดู แ ลของ
หน่ ว ยรั บ ตรวจอย่ างเหมาะสม เพื ่อ ช่ว ยให้ห น่ว ยรับ ตรวจแก้ไขข้อ บกพร่อ งเหล่า นั ้น และป้อ งกัน ไม่ใ ห้เกิด
ข้อบกพร่องในลักษณะเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป
หากพบข้อบกพร่องที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจควรแนะนา
หน่วยรับตรวจให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อให้เข้าใจสาเหตุที่เกิดความบกพร่องที่ตรวจพบและปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบควรให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบที่สอดคล้อง เป็นเหตุเป็นผล
กับข้อตรวจพบ และอยู่ในหน้าที่และอานาจของหน่วยรับตรวจซึ่งสามารถปฏิบัติได้
๕.๔ วิธีปฏิบัติเมื่อพบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่าอาจมีการกระทาผิดกฎหมายหรือทุจริต
กรณี ผู้ตรวจสอบพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และแบบแผนการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีพฤติการณ์น่าเชื่อได้ว่าอาจมีการกระทาผิดกฎหมายหรือทุจริต ผู้ตรวจสอบ
ควรปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและแจ้งข้อตรวจพบนั้นต่อผู้มีหน้าที่และ
อานาจ ตลอดจนไม่ กระทาการใด ๆ ที่ อาจเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการดาเนิน การใด ๆ ต่อไปในทาง
กฎหมายของหน่วยงานที่มีหน้าที่และอานาจในเรื่องดังกล่าว
๕.๕ การเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจชี้แจง
๕.๕.๑ ในการตรวจสอบผู้ตรวจสอบต้องให้โอกาสเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจได้ชี้แจงเหตุผล
และแสดงพยานหลักฐานของตน
๕.๕.๒ ผู้ตรวจสอบควรให้ ความสาคัญและพิจารณาข้อคิดเห็ น หรือคาชี้แจงและเหตุผล หรือ
ความจาเป็นของหน่วยรับตรวจที่มีต่อข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
๕.๕.๓ เมื่อผู้ตรวจสอบได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่ามีข้อบกพร่อง ก่อนการสรุปผล
การตรวจสอบหรือก่อนแจ้งผลการตรวจสอบต่อหน่วยรับตรวจ ให้ดาเนินการดังนี้
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(๑) ท าหนั งสื อสอบถามประเด็ น ที่ เป็ น ข้ อ บกพร่อ ง โดยก าหนดให้ ผู้ รับ ตรวจหรื อ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจชี้แจงเป็นหนังสือหรือมาให้ถ้อยคาพร้อมแสดงพยานหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่กาหนด
แต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
(๒) ในกรณี ที่ พ้ น กาหนดระยะเวลาดั งกล่ าวตาม (๑) โดยไม่มี เหตุ อัน สมควรและ
ผู้ตรวจสอบได้มีหนังสือแจ้งเตือนแล้ว ให้ถือว่าผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจไม่ประสงค์ชี้แจงเหตุผล
หรือแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม
๖. การรายงานผลการตรวจสอบ
๖.๑ การจัดทารายงานการตรวจสอบ
๖.๑.๑ ผู้ตรวจสอบต้องจัดทารายงานผลการตรวจสอบบนหลักการของความถูกต้องครบถ้วน
เที่ยงธรรมและเป็นกลาง ทันกาล และรับฟังคาชี้แจงของหน่วยรับตรวจ
๖.๑.๒ ผู้ตรวจสอบควรจัดทารายงานการตรวจสอบให้มีความชัดเจน ทั้งนี้อย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดที่เป็ น ไปตามการสรุป ผลการตรวจสอบ ตามข้อ ๕.๒.๒ โดยให้ ทาเป็นหนังสื อแสดงถึงข้อตรวจพบ
ตามแบบที่กาหนด
๖.๒ ระยะเวลาในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
การกาหนดระยะเวลาในการตรวจสอบและการออกรายงานการตรวจสอบให้ ค านึ งถึ ง
ลักษณะของการตรวจสอบตามภารกิจหลักและการตรวจสอบอื่น ระดับสาระสาคัญและความยากง่ายของเรื่องที่จะ
ตรวจสอบ ความร้ายแรงแห่งพฤติการณ์หรือมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น การป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่
การเงินการคลังของรัฐ และการให้ความสนใจของสาธารณชนด้วย ทั้งนี้ อย่างช้าไม่ควรเกินกว่า หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้
ส่งหนังสือเปิดตรวจไปยังหน่วยรับตรวจ และผู้ว่าการอาจขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้อีกไม่เกินหนึ่งปี
ในกรณี มี เหตุ ผ ลความจาเป็ น อย่ างยิ่งที่ ท าให้ ก ารตรวจสอบไม่ อาจด าเนิ น การได้ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาการขยายระยะเวลาต่อไป
๖.๓ การแจ้งผลการตรวจสอบ
ผู้ ว่ า การหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ ว่ า การต้ อ งแจ้ ง ผลการตรวจสอบเป็ น หนั ง สื อ
พร้อมรายงานการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจหรือผู้รับตรวจตามแบบที่กาหนด
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๗. การเผยแพร่ผลการตรวจสอบ
เมื่อ ได้ข้อ ยุ ติเกี่ย วกั บ การตรวจสอบนั้ น แล้ ว ให้ ส านัก งานพิ จารณาเผยแพร่ผ ลการตรวจสอบ
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
๘. การติดตามผลการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบต้องติดตามการดาเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อตรวจพบหรือข้อเสนอแนะที่ได้ให้ไว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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ภาค ๔
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงาน
๑. ขอบเขตของมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงาน
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงานนี้
จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงาน โดยสามารถดาเนินการได้ทั้งในลักษณะ
การตรวจสอบที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบการเงิ น การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยเฉพาะแต่เพียงอย่างเดียว
๒. คานิยาม
๒.๑ การตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน

หมายถึง

การตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
เพื่อแสดงความเห็นว่าเป็นไปโดยประหยัด คุ้มค่า
เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์
ที่หน่วยรับตรวจกาหนดไว้หรือไม่ และเพื่อจัดทา
ข้ อ เสนอแนะให้ แ ก่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจในการเพิ่ ม
ผลสั มฤทธิ์และประสิ ทธิภ าพในการดาเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจ

๒.๒ การดาเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจ

หมายถึง

การปฏิบัติตามหน้าทีแ่ ละอานาจของหน่วยรับตรวจ
ตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ไว้ อันได้แก่ การจัดเก็บ
รายได้ การรั บ การใช้ จ่ า ย การใช้ ป ระโยชน์
การเก็บรักษา และการบริห ารซึ่งเงิน ทรัพย์สิ น
สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่
ในความครอบครอง หรื อ อ านาจใช้ จ่ า ยของ
หน่วยรับตรวจ
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๓. หลักการพื้นฐานในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงาน
๓.๑ การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงาน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการตรวจสอบผลสั ม ฤทธิ์ แ ละประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานเป็ น
การตรวจสอบเพื่อนาเสนอข้อเท็จจริง และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง ในการพัฒนา ปรับปรุง
และแก้ไขข้อบกพร่ องแก่ห น่ วยรั บ ตรวจเกี่ยวกับ การดาเนิ นงานตามแผนยุท ธศาสตร์ แผนงาน งาน โครงการ
กิจกรรม หรือหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความประหยัด และความคุ้มค่า
มากกว่าการรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดเป็นสาคัญ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การรักษาเสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนิ นงานต้องคานึงถึงประเพณี วัฒนธรรม
สังคม และความนิย มของท้องถิ่น รวมถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยให้ รับฟังเหตุผ ลและ
ความจาเป็นของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย
๓.๒ เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ หมายถึง สิ่งที่ผู้ตรวจสอบใช้ในการประเมินหรือวัดผลเรื่องที่จะ
ตรวจสอบโดยเกณฑ์การตรวจสอบต้องมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับเรื่องที่ตรวจสอบ ซึ่งสามารถใช้ในการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงาน
๓.๓ ความมีสาระสาคัญ
ความมีสาระสาคัญ หมายถึง ระดับของผลการตรวจสอบที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจโดยอาจเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กล่าวคือ ผลการตรวจสอบที่ทาให้เกิดการแก้ไข
ปรับ ปรุง พัฒ นาการดาเนิ นงานของหน่วยรับตรวจได้อย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ ความมีสาระสาคัญจะเกี่ยวข้องกับ
ทุกขั้นตอนของการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงาน
๓.๔ การติดต่อสื่อสาร
ให้ผู้ ตรวจสอบติดต่อสื่อสารกับผู้บริห ารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจอย่างเหมาะสม
ตลอดกระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างราบรื่น ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อขัดแย้ง และ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
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๔. การวางแผนการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ในการวางแผนการตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการ ดังนี้
๔.๑ การคัดเลือกเรื่อง
๔.๑.๑ ผู้ตรวจสอบควรคัดเลือกเรื่องที่ผลการตรวจสอบสามารถนาไปสู่รายงานผลการตรวจสอบ
ที่มีสาระสาคัญ เพื่อแสดงความเห็นตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงาน และ
เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
๔.๑.๒ ผู้ตรวจสอบควรรวบรวม ศึกษา และพิจารณาข้อมูลเพื่อคัดเลือกเรื่องจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ อันได้แก่ นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา ข้อมูลและรายงานการตรวจสอบลักษณะอื่น เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อมูลจากระบบ
บริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน ผลการศึกษา การวิจัย และ
ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔.๑.๓ ผู้ตรวจสอบควรคัดเลือกเรื่อง โดยพิจารณาและตัดสินใจจากปัจจัยที่สาคัญต่าง ๆ เช่น
(๑) เป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ ในหน้ าที่ แ ละอ านาจของผู้ ว่ าการ และสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย
การตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) เป็นเรื่องที่มีสาระสาคัญ
(๓) เป็ น เรื่องที่ผลการตรวจสอบสามารถนาไปสู่การพัฒ นา ปรับปรุงให้ มีการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
(๔) เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง โดยอาจมีปัญหาในการดาเนินงานที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
ประสิทธิภาพ หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
(๕) เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน
๔.๒ วิธีการวางแผนการตรวจสอบ
เมื่ อคั ดเลื อกเรื่ องแล้ ว ผู้ ตรวจสอบต้ องวางแผนการตรวจสอบเพื่ อเป็ น แนวทางให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบโดยใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ดังนี้
๔.๒.๑ การมอบหมายงานตรวจสอบต้องคานึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของผู้ตรวจสอบ เพื่อให้การตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.2.2 การเปิดตรวจ ผู้ตรวจสอบต้องจัดทาหนังสือเปิดตรวจถึงผู้รับตรวจทราบอย่างเป็นทางการ
โดยอาจจัดให้ มีการประชุมเปิ ดตรวจร่วมกับผู้รับตรวจหรือผู้บริห าร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจด้วยก็ได้
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เพื่อทาความเข้าใจร่วมกันในประเด็นสาคัญของการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานในการตรวจสอบของ
หน่วยรับตรวจอย่างเป็นทางการ
๔.๒.๓ การตรวจสอบเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบต้องศึกษาและทาความเข้าใจเรื่องที่ตรวจสอบเพื่อให้
ได้ข้อมูลอย่างเพียงพอ เกิดความเชื่อมั่นในการตรวจสอบ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
๔.๒.๔ การจัดทาแผนการตรวจสอบและแนวการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบต้องนาข้อมูลที่ได้จาก
การตรวจสอบเบื้ องต้นมาจั ดทาแผนการตรวจสอบและแนวการตรวจสอบ เพื่อใช้ เป็ นเครื่องมือในการปฏิบัติ งาน
การสอบทาน และการควบคุ มปฏิ บั ติ งาน โดยแสดงให้ เห็ นถึ งความเชื่ อมโยงและสอดคล้ องกั นในส่ วนที่ ส าคั ญ
เช่ น วั ตถุ ป ระสงค์ การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ประเด็ น การตรวจสอบ เกณฑ์ ที่ ใช้ ในการตรวจสอบ
ข้ อมู ลสนั บ สนุ น แหล่ งข้ อมู ล วิ ธี การจั ดเก็ บและวิ เคราะห์ ข้ อมู ลและหลั กฐาน ระยะเวลาและการใช้ ทรั พยากร
ในการตรวจสอบ
๕. การดาเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ผู้ตรวจสอบต้องดาเนินการ ดังนี้
๕.๑ วิธีปฏิบัติในการเข้าตรวจ
๕.๑.๑ ในการเข้าตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๕.๑.๒ ผู้ตรวจสอบต้องสื่อสารและประสานงานกับผู้รับตรวจ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
ตลอดกระบวนการตรวจสอบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๕.๒ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐาน
ผู้ตรวจสอบต้องรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เหมาะสมและเพียงพอตามแนวการตรวจสอบ
ที่กาหนดเพื่อน ามาประกอบการพิ จ ารณา อ้างอิง และสนับสนุนผลการตรวจสอบ รวมทั้ งต้องสามารถยืน ยัน
ความถูกต้องของผลการตรวจสอบในกรณีที่อาจมีการโต้แย้งผลการตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจหรือบุคคลอื่น
๕.๓ การจัดทาข้อตรวจพบ
ผู้ ต รวจสอบต้ อ งน าผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริง ที่ ได้ จ ากการตรวจสอบมาจั ด ท า
เป็ นข้อตรวจพบ เพื่อน าเสนอสภาพปั ญหา สาเหตุและผลกระทบของปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะในการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้แก่หน่วยรับตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓๖

ข้อตรวจพบต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ มีเนื้อหาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
เป็นเหตุเป็นผล และมีข้อมูลข้อเท็จจริงสนับสนุนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
๕.๔ การสรุปผลการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบต้องนาข้อตรวจพบมาจัดทาสรุปผลการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นในภาพรวม
ของผู้ตรวจสอบตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๖. การรายงานผลการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบต้องดาเนินการ ดังนี้
๖.๑ การปิดตรวจ
ผู้ตรวจสอบต้องจัดให้มีการประชุมปิดตรวจกับผู้รับตรวจหรือผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยรับตรวจ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
๖.๒ การรับฟังความเห็นของหน่วยรับตรวจต่อร่างรายงานการตรวจสอบ
ก่อนออกรายงานการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบต้องเสนอร่างรายงานการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ว่าการ
หรือผู้ที่รับมอบหมายจากผู้ว่าการพิจารณา และส่งร่างรายงานการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจพิจารณาให้ความเห็น
ในกรณีที่หน่วยรับตรวจไม่มีหนังสือตอบชี้แจงภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าหน่วยรับตรวจ
เห็นชอบกับร่างรายงานการตรวจสอบดังกล่าว
ในกรณีที่หน่วยรับตรวจมีหนังสือตอบชี้แจงและผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า คาชี้แจง
หลักฐาน หรือเหตุผลนั้นมีน้าหนักเพียงพอ รับฟังได้และมีนัยสาคัญต่อผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณา
แก้ไขเนื้อหาสาระของร่างรายงานการตรวจสอบตามควรแก่กรณี
ในกรณีที่หน่วยรับตรวจมีหนังสือตอบชี้แจง ให้ผู้ตรวจสอบผนวกสาเนาหนังสือดังกล่าวไว้ใน
ร่างรายงานการตรวจสอบด้วย
๖.๓ การจัดทารายงานการตรวจสอบ
ให้ผู้ตรวจสอบนาเสนอผลการตรวจสอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาที่กระชับ
ครอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารตรวจสอบ และมี ข้ อ เสนอแนะให้ เกิ ด การแก้ ไขปั ญ หา รวมถึ งปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
การดาเนินงานได้อย่างทันเวลา โดยเนื้อหาในรายงานการตรวจสอบอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

๓๗

๖.๓.๑ บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
๖.๓.๒ วัตถุประสงค์และขอบเขตในการตรวจสอบ
๖.๓.๓ วิธีการตรวจสอบ
๖.๓.๔ ผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อตรวจพบ และสรุปผลการตรวจสอบ
๖.๓.๕ ข้อเสนอแนะ
๖.๓.๖ ความเห็นของหน่วยรับตรวจที่มีต่อรายงานการตรวจสอบ (ถ้ามี)
๖.๓.๗ รายชื่อผู้ตรวจสอบ
๖.๔ ระยะเวลาในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงาน
การตรวจสอบและการออกรายงานการตรวจสอบต้องดาเนินการให้แล้ วเสร็จภายในกาหนด
ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือเปิดตรวจไปยังหน่วยรับตรวจ
ระยะเวลาการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง อาจขยายได้อีกไม่เกินหนึ่งปี โดยคานึงถึงลักษณะ
ของการตรวจสอบตามภารกิจ หลั ก และการตรวจสอบอื่น ระดั บ สาระส าคั ญ และความยากง่ายของเรื่อ งที่ จ ะ
ตรวจสอบ การป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ และความสนใจของสาธารณชน
ในกรณี มี เหตุ ผ ลความจาเป็ น อย่ างยิ่ง ที่ ท าให้ ก ารตรวจสอบไม่ อาจด าเนิ น การได้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาการขยายระยะเวลาต่อไป
๖.๕ การแจ้งผลการตรวจสอบ
ผู้ว่าการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ว่าการต้องแจ้งผลการตรวจสอบ พร้อมส่ งรายงาน
การตรวจสอบถึงหน่วยรับตรวจหรือผู้รับตรวจ
ให้ ส านั ก งานส่ งส าเนารายงานการตรวจสอบข้ างต้ น ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานอื่ น นอกเหนื อ จาก
หน่วยรับตรวจ ตามแบบที่กาหนด
๗. วิธีการให้คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาแก่หน่วยรับตรวจ
ให้ ผู้ตรวจสอบจัดทาคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาแก่หน่วยรับตรวจ
ในรายงานการตรวจสอบ โดยคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวควรมีลักษณะดังนี้
๗.๑ ช่วยในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
๗.๒ มีความสัมพันธ์กับสาเหตุของปัญหา
๗.๓ มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและเป็นไปตามกฎหมาย
๗.๔ ระบุแนวทางการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

๓๘

๗.๕ สามารถติดตามผลได้
๗.๖ ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อเสนอแนะอื่น
๘. การเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจชี้แจง
๘.๑ ในการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
ได้ชี้แจงเหตุผลและแสดงเอกสารหลักฐานในทุกขั้นตอนของการตรวจสอบ
๘.๒ ผู้ ต รวจสอบควรใช้ ดุ ล พิ นิ จ เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ และใช้ วิ ธีก ารที่ เหมาะสมเพื่ อ รัก ษา
ความเป็ น กลางจากข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ รวมถึ ง ให้ ค วามส าคั ญ และพิ จ ารณาความเห็ น ของหน่ ว ยรั บ ตรวจที่ มี ต่ อ
ผลการตรวจสอบ
๙. การเผยแพร่ผลการตรวจสอบ
ส านั ก งานต้ อ งเผยแพร่ ผ ลการตรวจสอบให้ ป ระชาชนทราบเป็ น การทั่ ว ไป ตามหลั ก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด
๑๐. การติดตามผลการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบต้องติดตามการดาเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะว่าได้รับการแก้ไข
หรือปรับปรุง ภายในระยะเวลาที่กาหนด

