
ผลการตรวจเยีย่มการสอบทานการปฎิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

ฉบบัที ่1 (TSQC1) ของสํานกังานสอบบญัชี 
  

ในระหว่างปี 2557  สภาวิชาชีพบัญชี โดยฝ่ายพัฒนาและกาํกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชีได้ทาํการ

ตรวจเย่ียมสาํนักงานสอบบัญชี จํานวน 9 สาํนักงาน ซ่ึงเป็นไปโดยสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ      

สอบทานและให้คาํแนะนาํในการปฏบัิติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC1)     ซ่ึงการ

ตรวจเย่ียมประกอบไปด้วยการสอบถามผู้รับผิดชอบของสาํนักงานในการปฎิบัติตาม TSQC1 และการ

สอบทานเอกสารหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ดาํเนินการไปแล้ว  ฝ่ายพัฒนาและกาํกับดูแลคุณภาพ

ผู้สอบบัญชีจัดทาํรายงานฉบับน้ีเพ่ือจะเป็นประโยชน์   แก่สาํนักงานสอบบัญชีโดยทั่วไปในการพัฒนา

ปรับปรุงการควบคุมคุณภาพในสาํนักงานให้สอดคล้อง     กับข้อกาํหนดของ TSQC 1 ต่อไป ในภาพรวม

สาํนักงานส่วนใหญ่ยังอยู่ในระหว่างพัฒนาแนวทางการปฎิบัติงานในการนาํไปปฎิบัติใช้จริงให้เหมาะสมกับ

ขนาดการดาํเนินงาน ข้อสังเกตในแต่ละองค์ประกอบของ TSQC1 มีดังต่อไปน้ี โดยเรียงลําดับสิ่งที่พบ

ต้ังแต่มากไปหาน้อย 1- 3    
 

1. ความรบัผดิชอบของผูน้าํต่อคุณภาพภายในสํานกังาน 

หัวหน้าสาํนักงานเป็นผู้กาํหนดทิศทาง  เป้าหมายขององค์กร  รวมถึงเป็นผู้กาํหนด และส่งเสริม

วัฒนธรรมภายในองค์กรให้ตระหนักว่าคุณภาพเป็นเร่ืองสาํคัญในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้ตัดสินใจ        

ที่มีอิทธิพลสาํคัญต่อการบังคับใช้ระบบการควบคุมคุณภาพในสาํนักงาน  จากการสอบทานระบบการ

ควบคุมคุณภาพ พบว่ามีการกาํหนดนโยบายในแต่ละด้าน แต่ยังมิได้กาํหนดวิธปีฎิบัติและการนาํไปปฎิบัติ

ใช้ให้ครบถ้วนในแต่ละองค์ประกอบ  เช่น 

• หัวหน้าสํานักงานเป็นผู้รับผิดชอบในการนํา TSQC 1 มาปฎิบัติใช้  ทั้งน้ีควรจะกําหนดหรือ

มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเพ่ิมเติมเพ่ือให้การดาํเนินการมีประสทิธผิลโดยเรว็   
  

• การสื่อสารเร่ืองคุณภาพงาน ของสาํนักงานที่ให้บุคลากรทุกระดับในสาํนักงานได้รับทราบอย่าง

ทั่วถึงมีค่อนข้างน้อย     

นอกจากน้ี พบว่าสาํนักงานให้ความสนใจด้านการแข่งขันทางธุรกิจและการขาดทรัพยากรบุคคล   

ที่ มีคุณภาพ และเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ท ําให้สํานักงานยังดําเนินการในเร่ืองการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบงานให้สอดคล้องกบั TSQC 1 ไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์   
 

ความรับผิดชอบ

ของภาวะผู้นาํฯ ประเดน็ที่พบ 

ลาํดับที่ 1 
สาํนักงานได้กาํหนดนโยบายการควบคุมคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบแล้ว แต่

ยังมิได้กาํหนดวิธปีฎิบัติและการนาํไปปฎิบัติใช้ให้ครบถ้วนในแต่ละองค์ประกอบ  

ลาํดับที่ 2 
หัวหน้าสาํนักงานเป็นผู้รับผิดชอบ TSQC1 ทั้งหมด ควรจะกาํหนดหรือ

มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเพ่ิมเติม เพ่ือให้การดาํเนินการมีประสทิธผิลโดยเรว็ 

ลาํดับที่ 3 การสื่อสารเร่ืองคุณภาพภายในสาํนักงานค่อนข้างน้อย  
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2. ขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีเป็นสิ่งสาํคัญและเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

สาํนักงานสอบบัญชีจึงต้องมีมาตรการที่ทาํให้ม่ันใจว่า บุคลากรของสาํนักงานทุกคนได้ปฏบัิติตามนโยบาย

และข้อกาํหนดของจรรยาบรรณอย่างสมํ่าเสมอและครบถ้วน  ซ่ึงจากการสอบทานในเร่ืองดังกล่าว พบว่า 

สาํนักงานส่วนใหญ่ได้กาํหนดนโยบายจรรยาบรรณของสาํนักงานตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 

19) พ.ศ. 2553 เร่ืองจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นหลัก  ทั้งน้ีพบประเดน็ดังน้ี 

• สาํนักงานไม่มีระบบติดตาม และตรวจสอบที่ชัดเจนว่าผู้สอบบัญชี และบุคลากรทุกคนได้

จัดทาํหนังสอืยืนยันความเป็นอสิระครบถ้วน  

• สาํนักงานส่วนใหญ่มีการให้บริการอื่น เช่นการให้คาํปรึกษาธุรกิจ/บัญชี/ภาษี  แต่ยังมิได้

กาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการอื่น เพ่ือให้มีความชัดเจนในการ

ปฎิบัติที่ระบุถึงบริการต้องห้าม หรือบริการที่ต้องมีการพิจารณาและอนุมัติโดยหัวหน้า

สาํนักงานอย่างเหมาะสม 

• การกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติการจัดเกบ็เอกสารหลักฐาน และการเข้าถึงเอกสาร

หลักฐานดังกล่าวยังไม่ชัดเจน เช่น ไม่ได้กําหนดสิทธิการเข้าถึงแฟ้มข้อมูล  ไม่ได้

กาํหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมการเบิก-จ่ายแฟ้มเอกสาร  เป็นต้น 

 

ข้อกาํหนด

จรรยาบรรณฯ ประเดน็ที่พบ 

ลาํดับที่ 1 
ไม่มีระบบการติดตามและตรวจสอบบุคลากรในสาํนักงาน ที่ยังไม่ได้จัดทาํหนังสอื

ยืนยันความเป็นอสิระ 

ลาํดับที่ 2 ไม่มีการกาํหนดนโยบายและวิธปีฏบัิติเกี่ยวกบัการให้บริการอื่น 

ลาํดับที่ 3 
ไม่ได้กาํหนดนโยบายและวิธีปฏบัิติการจัดเกบ็เอกสารหลักฐานและการเข้าถึง

เอกสารอย่างชัดเจน 

 

 

3. การตอบรบังาน 

ประเดน็การประเมินลูกค้าในการตอบรับงานใหม่หรือการคงไว้ลูกค้ารายเดิม ส่วนใหญ่สาํนักงาน  

จะใช้ดุลยพินิจของหัวหน้าสาํนักงานเป็นหลัก   สาํนักงานมีการนําแบบประเมินความเสี่ยงในการตอบ     

รับงานมาใช้  แต่เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินความเสี่ยงยังมิได้มีการรวบรวมไว้  และในกรณ ี    

ที่มีการประเมินระดับความเสี่ยงเป็นสูง  มิได้มีคําอธิบายเหตุผล นอกจากน้ันมิได้มีการระบุวิธีการ

ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองความเสี่ยงดังกล่าว 

 

 

 

2 

 



การตอบรับงาน ประเดน็ที่พบ 

ลาํดับที่ 1 เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินความเสี่ยงยังมิได้มีการรวบรวมไว้   

ลาํดับที่ 2 

สาํหรับข้อสรุปของการประเมินความเสี่ยงควรจะมีคาํอธิบาย รวมทั้งการกาํหนดวิธกีาร

ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองความเสี่ยงดังกล่าว 

 

 

4. ทรพัยากรบุคคล 

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญที่ มีผลต่อคุณภาพงาน  การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี

ประสิทธิภาพจึงเป็นเร่ืองสาํคัญ  ปัญหาที่พบจากการตรวจเย่ียม  คือ อัตราการหมุนเวียนของพนักงานใน

สาํนักงานสอบบัญชีมีอตัราสงู และการขาดผู้ช่วยในช่วงมีปริมาณงานมาก  การบริหารด้านบุคคลมีรูปแบบ

ไม่เป็นทางการ  สาํนักงานยังไม่มีการจัดทาํข้อมูลช่ัวโมงใช้จริงของแต่ละงาน และข้อมูลช่ัวโมงทาํงานของ

พนักงานแต่ละระดับ (Work load)  เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม   นอกจากน้ี

ส่วนใหญ่สาํนักงานยังไม่ได้จัดทาํคาํบรรยายลักษณะงาน (Job description)   

สาํนักงานให้ความสาํคัญต่อการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  โดยพิจารณาการเข้าอบรมตาม    

ดุลยพินิจของหัวหน้าสาํนักงาน ให้ผู้จัดการหรือผู้ช่วยอาวุโสไปอบรมกบัหน่วยงานภายนอก และนาํมาสอน

ในสาํนักงาน  แต่ไม่มีการกาํหนดหลักสูตรอบรมที่จาํเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละระดับ และ

ไม่มีระบบการติดตามและดาํเนินการบุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่ครบตามที่กาํหนด 

การประเมินผลการปฏบัิติงานของพนักงาน  ยังมีบางส่วนที่มิได้ใช้แบบฟอร์มการประเมินผลแบบ

เป็นทางการ หรือมีการใช้แบบการประเมินของพนักงานระดับผู้ควบคุมงานไม่แตกต่างจากผู้ช่วยสาํนักงาน

ยังมิได้นาํปัจจัยด้านคุณภาพงานเป็นตัวช้ีวัดหน่ึงในการประเมินผล  

ทรัพยากรบุคคล ประเดน็ที่พบ 

ลาํดับที่ 1 
ไม่มีการจัดทาํข้อมูลช่ัวโมงใช้จริงของแต่ละงาน และข้อมูลสรุปช่ัวโมงทาํงานของพนักงาน

แต่ละระดับ (Work load)   

ลาํดับที่ 2 

ไม่มีข้อกาํหนดเร่ืองหลักสตูรการอบรมที่จะเป็นสาํหรับบุคคลากรแต่ละระดับ และไม่มี

ระบบการติดตามและดาํเนินการบุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่ครบถ้วน 

ลาํดับที่ 3 
ไม่ได้ใช้แบบฟอร์มการประเมินผลแบบเป็นทางการ หรือใช้แบบการประเมินของ

พนักงานทุกระดับเหมือนกัน  นอกจากน้ี  ยังมิได้นาํปัจจัยด้านคุณภาพงานเป็นตัวช้ีวัด

หน่ึงในการประเมินผล  

 

5. การปฏิบติังาน 

ระบบการทาํงานของสาํนักงานต้องออกแบบมาเพ่ือให้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าผู้สอบบัญชี

ที่รับผิดชอบงานและบุคลากรของสาํนักงานมีการวางแผนงาน การควบคุมงาน และการสอบทานงาน 

ตลอดจนมีการปรึกษาหารืออย่างเพียงพอ เพ่ือให้รายงานของผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

ซ่ึงจากการสอบทานระบบการควบคุมคุณภาพสาํนักงานโดยรวม  พบว่า   

3 

 



 

• การจัดทาํแผนการตรวจสอบไม่มีการจัดทาํเอกสารหลักฐาน  ทั้งน้ี แผนการตรวจสอบควร

จัดทาํให้ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการตรวจสอบการกาํหนดระดับความมี

สาระสาํคัญ เกณฑใ์นการเลือกตัวอย่าง เป็นต้น 

• หลักฐานการลงลายมือช่ือและวันที่  ของผู้จัดทําและผู้สอบทานในกระดาษทําการไม่

ครบถ้วน สาํนักงานควรมีข้อกาํหนดที่ ชัดเจนในเร่ืองการสอบทานงานของผู้สอบบัญชี

ผู้รับผิดชอบงานในเร่ืองใดบ้าง 

• ส่วนใหญ่จะเน้นการตรวจสอบแบบเน้ือหาสาระอย่างเดียว  มีการใช้วิธีการทดสอบการ

ควบคุมค่อนข้างน้อย     และเม่ือได้มีการทดสอบการควบคุมแล้ว แต่ไม่มีการนาํผลสรุป

การทดสอบการควบคุมมาใช้ในการวางแผนการตรวจสอบตอนสิ้นปี 

• เร่ืองอื่น ๆ  เช่น การกาํหนดวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบไม่เพียงพอ และเหมาะสม  โดยที่

ไม่พบบันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลและเหตุผลในการกาํหนดสมมติฐานที่ใช้ในการกาํหนด

ระดับ  ค่าความคาดหวัง และไม่มีการอธิบายเหตุผลของผลต่างที่เพ่ิมข้ึน-ลดลงอย่างมี

นัยสาํคัญ    ไม่มีการจัดทาํทะเบียนคุมรวบรวมแฟ้มงานข้ันสดุท้าย  เป็นต้น 

 

การปฏบัิติงาน ประเดน็ที่พบ 

ลาํดับที่ 1 การจัดทาํแผนการตรวจสอบไม่มีการจัดทาํเอกสารหลักฐาน     

ลาํดับที่ 2 การลงลายมือช่ือและวันที่ ของผู้จัดทาํและผู้สอบทานในกระดาษทาํการไม่ครบถ้วน  

ลาํดับที่ 3 
ส่วนใหญ่จะเน้นการตรวจสอบแบบเน้ือหาสาระอย่างเดียว  มีการใช้วิธกีารทดสอบการ

ควบคุมค่อนข้างน้อย      

 

6. การติดตามผล 

ส่วนใหญ่ทางสาํนักงานได้กาํหนดนโยบายด้านการติดตามผล  แต่ส่วนใหญ่ยังมิได้กาํหนดวิธปีฎิบัติ

ที่ เหมาะสมกับขนาดการดําเนินงานของสํานักงาน รวมทั้งยังมิได้นําไปปฏิบัติ    แต่อย่างไรก็ตาม 

สาํนักงานมีความต้ังใจที่จะพัฒนาระบบคุณภาพสาํนักงาน ซ่ึงต้องใช้เวลาในการพัฒนาและกาํหนดรูปแบบ

ที่เหมาะสมระบบการติดตามผลต่อไปอกีระยะหน่ึง 

 

การติดตามผล ประเดน็ที่พบ 

ลาํดับที่ 1 

ไม่ได้กาํหนดวิธปีฎิบัติด้านการติดตามผลที่เหมาะสมกบัขนาดการดาํเนินงานของ

สาํนักงาน  รวมทั้งยังมิได้นาํไปปฏบัิติ 
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