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ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                                 � 

บทน�� 
 
 กร�ทรวงก� รคล�งก���นดม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ  
�พ������ผ�� ตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น� วยง�นข�งร�ฐ�ช��ป�น�นวท�งก�รปฏ�บ�ต� ง�นตรวจ��บภ�ย �น 
���ม�ปร���ทธ�ภ�พ�ล�ปร���ทธ�ผล �น���งจ�กก�รตรวจ��บภ�ย�นน�บว���ป�น�คร���งม���ร��ผ��ช�วยท�����ค�ญ 
ข�งผ��บร���ร�น�วยง�น�นก�รต�ดต�ม�ล �ปร��ม �นก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�ง��วนง�นต��ง�  ภ�ย�น�น�วยง�น 
รวมท��งก�ร��น��น��นวท�ง�ร��ม�ตรก�รท��จ�ท �����ผลก�รด���น�นง�น��ม�รถบรรล�ผลต�มว�ตถ�ปร��งค�
�ล��ป���ม�ยท��ก���นด�ว� ซ��งม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น�วยง�นข�งร�ฐน��น �ด�ก���นด���ม�
คว�ม��ดคล��งก�บก�รปฏ�บ�ต�ง�นว�ช�ช�พก�รตรวจ��บภ�ย�นร�ด �บ��กล ค�� ม�ตรฐ�น��กลก�รปฏ�บ�ต�ง�น
ว�ช�ช�พก�รตรวจ��บภ�ย�น (International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing) 
ท��ก� ��นด�ดย�ถ�บ� นผ�� ตรวจ��บภ�ย�นข�ง��ร� ฐ��มร� ก� (The Institute of Internal Auditors : IIA)  
��นจ�ท�����ก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��ตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ร �บก�รย�มร �บจ�กผ��บร ���ร 
�ล�ผ��ท��ม���วน�ก��ยวข��ง  

 ����ร �บม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น�วยง�นข�งร�ฐฉบ�บน�� จ��ช��ป�นกร�บ
�ร���นวท�ง�นก�รปฏ�บ�ต� ง�น���ก�บผ��ตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ �พ������ผ��ตรวจ��บภ�ย�น 
ม�ผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ป�นท��น���ช���ถ���ล�ม�ค�ณภ�พ�ป�นท��ย�มร�บจ�กท�กฝ��ยท���ก��ยวข��ง 
 
 

กร�ทรวงก�รคล�ง 
พฤศจ�ก�ยน ���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



��รบ�ญ 
 

 �น�� 
บทน�� � 
 
�ครง�ร��งม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น  � 
 
��วนท�� � ม�ตรฐ�นด��นค�ณ�มบ�ต� � 

� ว�ตถ�ปร��งค� ���น�จ�น��ท�� �ล�คว�มร�บผ�ดช�บ � 
� คว�ม�ป�น���ร��ล�คว�ม�ท��ยงธรรม � 
� คว�ม�ช ��ยวช�ญ�ล�คว�มร�ม�ดร�ว �งร�บค�บ�ย��ยงผ��ปร�ก�บว�ช�ช�พ �� 
� ก�รปร�ก�น�ล�ก�รปร�บปร�งค�ณภ�พง�น �� 

 
��วนท�� �  ม�ตรฐ�นด��นก�รปฏ�บ�ต�ง�น �� 

� ก�รบร���รง�นตรวจ��บภ�ย�น �� 
� ล�กษณ�ข�งง�นตรวจ��บภ�ย�น �� 
� ก�รว�ง�ผนก�รปฏ�บ�ต�ง�น �� 
� ก�รปฏ�บ�ต �ง�น �� 
� ก�รร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ �� 
� ก�รต�ดต�มผล �� 
� ก�รย�มร �บ�ภ�พคว�ม����ยงข�งฝ��ยบร���ร �� 

 
��วนท�� � ค���ธ�บ�ยศ�พท� �� 
 
 



 

 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                                 � 

ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น 

ม�ตรฐ�นด��นค�ณ�มบ�ต� ม�ตรฐ�นด��นก�รปฏ �บ�ต�ง�น 

�ครง�ร��งม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น  
 

�ครง�ร��งม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น ปร�ก�บด �วย � ��วน ค�� ม�ตรฐ�นด��นค �ณ�มบ�ต� 
�ล�ม�ตรฐ�นด��นก�รปฏ�บ�ต�ง�น ด�งน��น �พ�����ดวกต ��ก�รท��คว�ม�ข���จ�ล�น���ป�ช� ตล�ดจนก�ร���ง��ง
�ล�ปร�บปร�ง�ก��ขต���ป จ�งก���นด���ม�ร���ต�ว�ลขก��ก�บ�น�ต�ล���วข��ข�งม�ตรฐ�น พร��มก�บค���ธ�บ�ย
ถ�งก�รน��ม�ตรฐ�น�ป�ช��นง�นบร�ก�รด��น���คว�ม�ช ���ม��น�ล�ง�นบร�ก�รด��น���ค��ปร �กษ� ด�งน�� 

�. ม�ตรฐ�นด��นค�ณ�มบ�ต� (Attribute Standards) �ป�นม�ตรฐ�นท��กล��วถ�งล�กษณ�
ข�ง�น�วยง�น�ล�บ�คล�กรท��ปฏ�บ�ต�ง�นด��นก�รตรวจ��บภ�ย�น �ดย�ร��มต��ง�ต�ร���ม�ตรฐ�นท�� ����  
�ป�นต�น�ป 

�. ม�ตรฐ�นด��นก�รปฏ�บ�ต�ง�น (Performance Standards) �ป�นม�ตรฐ�นท��กล��วถ�ง
ล�กษณ�ข�งง�น�ล�กร�บวนก�รปฏ�บ�ต�ง�นด��นก�รตรวจ��บภ�ย�น �ดย�ร ��มต��ง�ต�ร���ม�ตรฐ�นท�� ���� 
�ป�นต�น�ป 

ก�รน��ม�ตรฐ�น�ป�ช��นง�นบร�ก�รด ��น���คว�ม�ช���ม��น�ล�ง�นบร�ก�รด ��น���ค��ปร�กษ� 
จ�ม�ต�ว��กษร A (Assurance Services) �ล� C (Consulting Services) ต��ท��ย�ลขร���ม�ตรฐ�น ด�งน�� 

�. ง�นบร�ก�รด��น���คว�ม�ช���ม��นจ��ทนด�วย��กษร  A ต��ท��ยจ�ก�ลขร���ม�ตรฐ�น  
�ช�น ����.A� �ป�นก�ร�ธ�บ�ยถ�งล�กษณ�ง�นบร�ก�ร���คว�ม�ช���ม��น�ก��น�วยง�นข�งร �ฐท��ต��งก���นด�ว�
�นกฎบ�ตร �ล� ����.A� �ป�นก�ร�ธ�บ�ยถ�งก�ร���คว�ม�ช���ม��นต��ง�นท���คย���ค��ปร�กษ�ม�ก��น �ป�นต�น 

�. ง�นบร�ก�รด��น���ค��ปร�กษ�จ��ทนด�วย��กษร  C ต��ท��ยจ�ก �ลขร���ม�ตรฐ�น  
�ช�น ����.C� �ป�นก�ร�ธ�บ�ยถ�งล�กษณ�ง�นบร�ก�ร���ค��ปร�กษ�ท��ต��งก���นด�ว��นกฎบ�ตร �ล� ���� .C� 
�ป�นก�ร�ธ�บ�ยถ�งก�รปฏ�บ�ต�ง�นบร�ก�ร���ค��ปร�กษ�ด�วยคว�มร�ม�ดร�ว �ง�ย��งร�บค�บ �ป�นต�น 

 
����ร�บผ �ง�ครง�ร��งม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น�ป�นด�งน�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                                 � 

���� คว�ม�ป�น���ร��ล� 
 คว�ม�ท��ยงธรรม 

���� คว�ม�ช��ยวช�ญ 
 �ล�คว�มร�ม�ดร�ว�ง 
 ร�บค�บ�ย��ยง 
 ผ��ปร�ก�บว�ช�ช�พ 

���� ก�รปร�ก�น 
 �ล�ก�รปร�บปร�ง 
 ค�ณภ�พง�น 

ม�ตรฐ�นด��นค�ณ�มบ�ต� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� ว�ตถ�ปร��งค � 
 ���น�จ�น��ท�� 
 �ล�คว�มร�บผ�ดช�บ 
 

���� ก�ร��ดงก�รย�มร�บ 
 ภ�รก�จง�นตรวจ��บ 
 ภ�ย�น ต�มท��ปร�กฏ
 �นกฎบ�ตรก�ร 
 ตรวจ��บภ�ย�น 
 

����  คว�ม�ป �น� ��ร� 
 ภ�ย�น�น�วยง�น 
����  คว�ม�ท ��ยงธรรมข�ง 
 ผ��ตรวจ��บภ�ย�น  
����  ข��จ ��ก �ดข�ง 
 คว�ม�ป �น� ��ร� 
 �ร��คว�ม�ท ��ยงธ รรม 

���� คว�ม�ช ��ยวช�ญ 
���� คว�มร�ม�ดร�ว�งร�บค�บ 
 �ย ��ยงผ ��ปร�ก�บว�ช�ช�พ 
����  ก�รพ�ฒน�ว �ช�ช �พ 
 �ย ��งต���น ���ง  

����  ก�รปร��ม�น 
 ก�รปร�ก�น�ล�  
 ปร�บปร �งค�ณภ�พง�น 
����  ก�รร�ยง�นผล 
 ก�รปร��ม�น 
 ก�รปร�ก�น�ล�  
 ปร�บปร �งค�ณภ�พง�น 
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ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ                           � 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��วนท�� � 
ม�ตรฐ�นด��นค�ณ�มบ�ต� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   � 

ม�ตรฐ�นด��นค�ณ�มบ�ต� 
���� : ว�ตถ�ปร��งค� ���น�จ�น��ท�� �ล�คว�มร�บผ�ดช�บ 

�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งก���นดว�ตถ�ปร��งค� ���น�จ�น��ท�� �ล�คว�มร �บผ�ดช�บ 
�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น�ย��ง�ป�นท�งก�ร�ว��นกฎบ�ตรก�รตรวจ��บภ�ย�น �ดย���
��ดคล��งก�บภ�รก �จง�นตรวจ��บภ�ย�น ต�มค��น�ย�มข�งก�รตรวจ��บภ�ย�นท��ก� ��นด 
�ว��น�ล�ก�กณฑ� ม�ตรฐ�น�ล�จรรย�บรรณก�รตรวจ��บภ�ย�น ซ��ง��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บ
ภ�ย�นต��งทบทวนกฎบ�ตรก�รตรวจ��บภ�ย�น�ป�นร�ย�� �ล�น����น���ว�น���น�วยง�นข�งร �ฐ
�ล�คณ�กรรมก�รตรวจ��บ���คว�ม ��� นช�บ �พ����ช��ป� นกร�บ���ง��ง�ล��ป�น�นวท�ง 
ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น �ดย���ม�ก�ร�ผย�พร �กฎบ�ตรก�รตรวจ��บภ�ย�นด�งกล��ว  
����น�วยง�นภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐทร�บท��วก �น 

 
ก�รต�คว�ม : 
กฎบ�ตรก�รตรวจ��บภ�ย�น  ค�� ��ก��รท�งก�รท ��ก���นดว�ตถ�ปร��งค� ���น�จ�น��ท�� �ล� 
คว�มร�บผ�ดช�บ�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�ง�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น ซ��งปร�ก�บด�วยก�รก���นด
�ถ�นภ�พข�ง�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น ��ยก�รร�ยง�น �ล�คว�ม��มพ�นธ�ข�ง��ว�น��
�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นก�บคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ร����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ ก�รก���นด
��ทธ��นก�ร�ข��ถ�งข��ม�ล บ� คล�กร �ล�ทร �พย���นต��ง� ท���ก��ยวข��งก�บก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บ
ภ�ย�น รวมถ�งก���นดข�บ�ขตก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น     

 
����.A� : ก�รตรวจ��บภ�ย�นท���ป�นล�กษณ�ข�งง�นบร�ก�ร���คว�ม�ช���ม��น�ก��น�วยง�นข�งร �ฐ

ต��งก���นด�ว��นกฎบ�ตรก�รตรวจ��บภ�ย �น �ล���กม�ก�ร���บร�ก�รง�น 
�นล�กษณ�น�� �ก�บ�คคล�ร���น�วยง�นภ�ยน�ก�น�วยง�นข�งร�ฐ จ�ต��งร�บ��ว� 
�นกฎบ�ตรก�รตรวจ��บภ�ย�น�ช�น�ด�ยวก�น 

 
����.C� : ก�รตรวจ��บภ�ย�นท�� �ป�นล�กษณ�ข�งง�นบร�ก�ร���ค��ปร �กษ�ต��งก���นด�ว � 

�นกฎบ�ตรก�รตรวจ��บภ�ย�น 
  

���� : ก�ร��ดงก�รย�มร�บภ�รก�จง�นตรวจ��บภ�ย�น ต�มท��ปร�กฏ�นกฎบ�ตรก�รตรวจ��บภ�ย�น 
 ��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นควรม �ก�ร��ร��ก�บ��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ล�คณ�กรรมก�ร

ตรวจ��บ �ก��ยวก�บกฎบ�ตรก�รตรวจ��บภ�ย�นท��ก���นดภ�รก�จง�นตรวจ��บภ�ย�น ต�มค��น�ย�ม
ข�งก�รตรวจ��บภ�ย�นท��ก���นด�ว��น�ล�ก�กณฑ� ม�ตรฐ�น�ล�จรรย�บรรณก�รตรวจ��บ
ภ�ย�น ซ��ง��ดง������นถ�งคว�ม�ข���จตรงก�น�ล�ก�รย�มร�บร��ว��งผ��บร ���ร�ล�ผ��ปฏ�บ�ต�ง�น 

 
 
 
 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   � 

���� : คว�ม�ป�น���ร��ล�คว�ม�ท��ยงธรรม 
 ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งม�คว�ม�ป�น���ร� �ล�ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งปฏ�บ�ต��น��ท��

ด�วยคว�ม�ท��ยงธรรม 
 
ก�รต�คว�ม : 
คว�ม���ร�  ค��  ก�ร�ป�น���ร�จ�ก�ง���น�ขท�� �ป�น��ป�รรคต��คว�ม��ม�ร ถ�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น
ตรวจ��บภ�ย�น �พ������ก�รตรวจ��บภ�ย�นบรรล �ผล�ดยปร�ศจ�ก�คต� ��ว�น���น�วยง�น
ตรวจ��บภ�ย�นต��งข��นตรงต����ว�น���น�วยง�นข�งร �ฐ�ล�คณ�กรรมก�รตรวจ��บ �ล��ม�ถ�ก
จ��ก�ด��ทธ��นก�ร�ข��ถ�งต�ม�น ��ท��คว�มร�บผ�ดช�บ ซ��งคว�ม�ป�น���ร��ป�น���งจ���ป�นต ��ก�รปฏ�บ�ต�
�น��ท���ด��ย��งม�ปร�� �ทธ�ผล ท��งน�� ���งท�� �ป�น��ป�รรคต��คว�ม�ป�น���ร��ม�ว��จ��ป�น�น��วนข�ง
บ�คคล ก�รปฏ�บ�ต�ง�น �น��ท��คว�มร�บผ �ดช�บ �ล��น�วยง�นต��ง�ด�ร�บก�รจ�ดก�ร 

 
 คว�ม�ท��ยงธรรม  ค�� ท�ศนคต�ท��ปร�ศจ�กคว�มล�����ยง �พ����ป�นก�ร��������ผ��ตรวจ��บภ�ย�น

ปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�นด�วยคว�ม�ช���ม��น�นผลง�น �ล��ม�ม�ก�รลด�ย��นค�ณภ�พข�งง�น 
ซ��งด�ลยพ�น� จข�งผ��ตรวจ��บภ�ย�นท���ก��ยวข��งก�บก�รตรวจ��บภ�ย�นจ��ม��ย��ภ�ย�ต�ก�รช�กจ�ง
�ร��ช�กน��จ�กผ�����น ท��งน�� ���งท���ป�น��ป�รรคต��คว�ม�ท��ยงธรรม�ม�ว ��จ��ป�น�น��วนข�งบ�คคล 
ก�รปฏ�บ�ต�ง�น �น��ท��คว�มร �บผ�ดช�บ �ล��น�วยง�นต��ง�ด�ร�บก�รจ�ดก�ร 

 
 ����  : คว�ม�ป�น���ร�ภ�ย�น�น�วยง�น 

��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งร�ยง�นตรงต��คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ล�
��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ �พ������ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น��ม�รถด ���น�น�ป�ด�
�ย��ง�ต�มท��ต�ม�น��ท��คว�มร�บผ�ดช�บท���ด�ร�บม�บ�ม�ย ท��งน�� �� ว�น���น�วยง�น
ตรวจ��บภ�ย�นต��งย�นย�นต��คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ร����ว�น���น�วยง�นข�งร �ฐ 
ถ�งคว�ม�ป�น���ร�ข�งก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น�ย��งน��ยป�ล��น��งคร��ง 

 
ก�รต�คว�ม : 
คว�ม�ป�น���ร�ภ�ย�น�น�วยง�น ค�� ก�รท���� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น��ม�รถ
ร�ยง�น�น�ร���งท���ก��ยวข��งก�บก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�นต��คณ�กรรมก�รตรวจ��บ
�ร����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ �ช�น 

• ก�ร���คว�ม���นช�บกฎบ�ตรก�รตรวจ��บภ�ย�น  
• ก�ร�น�ม�ต��ผนก�รตรวจ��บภ�ย�นต�มผลก�รปร��ม�นคว�ม����ยง 

• ก�ร�น�ม�ต��ผนงบปร�ม�ณ�ล�ก�ร�ช�ทร�พย�กรข�ง�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น 

• ก�ร�น�ม�ต�ค��ต�บ�ทนข�ง��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น 
• ก�รพ�จ�รณ����งก�รต�มร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ 

• ก�รพ�จ�รณ��น�ม�ต��ต�งต��ง�ล��ยกย��ย��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   � 

• ก�ร��บถ�ม �ก��ยวก�บคว�ม��ม���มข�งก�รก���นดข�บ�ขตก�รปฏ�บ�ต�ง�น
�ล�คว�ม�พ�ยงพ�ข�งทร�พย�กร 

 
����.A� : ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งปร�ศจ�กก�ร�ทรก�ซง�ด� 

�น�ร���งข�งก�รก ���นดข�บ�ขตก�รปฏ�บ�ต�ง�น �ล�ก�รร�ยง�นผล  
ก�รตรวจ��บ กรณ�ท��ม�ก�ร�ทรก�ซง ��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น
ต��ง�ป�ด�ผยถ�งก�รถ�ก�ทรก�ซง�ร����ร��ถ�งผลกร�ทบท����จ�ก�ดข��น 
ต��คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ร����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ 

 
����  : ก�รม�ปฏ���มพ�นธ ��ดยตรงก �บคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ล���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ 

�� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งม�ก�ร������ร�ล�ม �ปฏ���มพ�นธ��นก�รปฏ�บ�ต�ง�น
�ดยตรงก�บคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ล���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ 

 
����  : บทบ�ทข�ง��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นท��น�ก��น��จ�กง�นตรวจ��บภ�ย�น

�ม �����ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นม��ร ��ค�ดว��จ�ม�บทบ�ท�ร��คว�มร �บผ�ดช�บ 
ท��น�ก��น ��จ�กง�นตรวจ��บภ�ย�น จ�ต ��งม�ม�ตรก�รป��งก�น �พ����ม����กร�ทบ
ต��คว�ม�ป�น���ร��ร��คว�ม�ท��ยงธรรม  

 
ก�รต�คว�ม :                                         
�� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น��จ �ด�ร� บก�รร ��งข�����พ��มบทบ�ท�ร��  
คว�มร�บผ�ดช�บน�ก��น��จ �กง�นตรวจ��บภ�ย�น  �ช�น คว�มร �บผ�ดช�บ 
ต��ก�จกรรมก�รก��ก�บด��ล�ล�ก�รปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ย�ล��ล�ก�กณฑ��ร��ก�จกรรม  
ก�รบร���รคว�ม����ยง ซ��งบทบ�ท�ร��คว�มร�บผ�ดช�บน����จก������ก�ดผลกร�ทบ  
ท�����ข�ดคว�ม�ป�น���ร��ร ��คว�ม�ท��ยงธรรมต��ก�จกรรมก�รตรวจ��บข�ง 
ผ��ตรวจ��บภ�ย�น �ดยคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ร����ว�น���น �วยง�นข�งร �ฐ 
ต��งม�ก�รก��ก�บด��ล ��บท�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น  �ล�ก�รก���นดม�ตรก�รป��งก�น 
�นก�รก ��ก�บด��ล  รวมท ��ง��บท�น��ยก�รร�ยง�น�ล�บทบ�ท�น��ท�� �ป�นร�ย�� 
�พ�������ด�ร� บคว�ม�ช���ม��น�นบทบ�ท�ร��คว�มร�บผ�ดช�บท���พ��มข��น 

 
����  : คว�ม�ท��ยงธรรมข�งผ��ตรวจ��บภ�ย�น  
 ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต ��งม�ท�ศนคต�ท���ม�ล �����ยง�ร��ม��คต��ปท�ง�น��งท�ง�ด  �ล� 

����ล�ก�ล��ยง�น�ร���งข�งคว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน��ด� 
 
 
 
 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   � 

ก�รต�คว�ม :  
คว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน� ค�� �ถ�นก�รณ�ท��ผ��ตรวจ��บภ�ย�น ซ��ง�ย���นฐ�น���น�ป�น 
ท���ว�ว�ง�จ�ล�ต �ด��น�จ�ล��กร��ว��งก�รปฏ�บ�ต��น��ท��ต�มว�ช�ช�พ�ร��ผลปร��ยชน �
��วนต�ว �ดยผลปร��ยชน���วนต�ว��จจ�ม���วนท������ก�ด��ป�รรค�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น 
�ย��ง�รก�ต�ม  คว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน���ม�รถ�ก�ดข��น�ด� ถ�ง�ม�ว� �ผลล�พธ� 
ท����กม�จ��ม ���งผลกร�ทบต��จรรย�บรรณ�ร��คว�ม�ม���ม���ม�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น  
�ต�คว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน���จจ���งผลกร�ทบต��คว�ม�ช���ม��น�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น
ต�ม�ล�กว�ช�ช�พข�งผ��ตรวจ��บภ�ย�น ท��งน �� คว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน���จบ��นท�น
คว�ม�ท��ยงธรรม�นก�รปฏ�บ�ต �ง�นข�งผ��ตรวจ��บภ�ย�น 

 
����  :  ข��จ��ก�ดข�งคว�ม�ป �น���ร��ร��คว�ม�ท��ยงธรรม 
  �นกรณ�ท��ม� ��ต��ร ��ข��จ��ก �ดท��จ�ท�����ผ�� ตรวจ��บภ�ย�น�ม���ม�รถปฏ�บ�ต� ง�น 

�ด� �ย��ง�ป�น� ��ร��ร���ท��ยงธรรม  ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��ง�ป�ด �ผยถ�ง��ต��ร��  
ข��จ��ก�ดด�งกล��ว���ผ��ท���ก��ยวข��งทร�บต�มคว�ม��ม���ม �ดยล�กษณ�ข�งก�ร�ป�ด�ผย
จ�ข��น�ย��ก�บ��ต�ก�รณ��ร��ข��จ��ก�ดท���ก�ดข��น�น�ต�ล�กรณ� 

 
ก�รต�คว�ม : 
ข� �จ��ก�ดข�งคว�ม�ป�น���ร��ร ��คว�ม�ท��ยงธรรม  �ม��ด�จ��ก�ด�ฉพ��คว�มข�ด�ย�ง 
ท�งผลปร��ยชน� �ต�รวมถ�งก�รถ�กจ��ก�ด�นข�บ�ขตก�รปฏ�บ�ต�ง�นก�ร�ข��ถ�งข��ม�ล
บ� คคล �ล�ทร�พย���น  ตล�ดจนข��จ��ก�ดข�งทร�พย�กร �ช�น งบปร�ม�ณ  �ป�นต�น 
ท��งน �� �� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น ม��น��ท���ป�ด�ผยข��จ ��ก�ดข�งคว�ม�ป�น���ร�
�ร��คว�ม�ท��ยงธรรมก �บบ�คคลท�� �ก��ยวข��งก�บก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บ�นคร ��งน��น 
�ล�ร�ยง�นข��จ��ก�ด����� ว�น���น �วยง�นข�งร�ฐ�ล�คณ�กรรมก�รตรวจ��บ  
ต�มท��ก���นด�ว��นกฎบ�ตรก�รตรวจ��บภ�ย�น 

 
����.A� : ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��ง�ม�ปร��ม�นง�นท��ตน�คยม ��น��ท��ร�บผ�ดช�บม�ก��น

�พร����จท �����ผ��ตรวจ��บภ�ย�น��ญ���ยคว�ม�ท��ยงธรรม�ด � 
 
����.A� : ก�ร���คว�ม�ช ���ม��น�นง�นท����ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นม��น��ท�� 

ร�บผ�ดช�บ�ย��น��น จ�ต��ง���ม� ก�รควบค�มด��ลจ�ก�น�วยง�น���นภ�ย�น
�น�วยง�นข�งร �ฐท���ม �ม���วน�ก��ยวข��งก�บก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บ
ภ�ย�นด�วย��กช��น�น��ง 

 
 
 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

����.A� : �น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น��ม�รถ���คว�ม�ช���ม��นต��ง�นท���คย���บร �ก�ร
ค��ปร�กษ�ม�ก��น ถ��ล�กษณ�ก�ร���ค��ปร�กษ�น��น�ม��ด�ม�ผลกร�ทบต��
คว�ม�ท��ยงธรรม ด�งน��นก�รม�บ�ม�ยง�นต��งพ�จ�รณ�ถ�งคว�ม�ท��ยงธรรม
��วนบ�คคลข�งผ��ตรวจ��บภ�ย�นท��จ��ปตรวจ��บด�วย 

 
����.C� : ผ��ตรวจ��บภ�ย�น��ม�รถปฏ�บ�ต�ง�นบร�ก�ร���ค��ปร�กษ��นง�น 

ท��ตน�คยม��น��ท��ร�บผ�ดช�บม�ก��นด�วยคว�ม�ท��ยงธรรม 
 
����.C� : �นกรณ�ท��ม� ��ต��ร��ข��จ��ก �ด�น��นท��จ�ท�����ผ ��ตรวจ��บภ�ย�น 

�ม� ��ม� รถบร �ก�ร ���ค��ปร� กษ��ด� �ย��ง�� �ร��ร� ��ท�� ยงธรรม  
ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��ง�ป�ด�ผย��ต��ร��ข� �จ��ก �ดด�งกล��ว���ก�บ 
ผ��ม�บ�ม�ยง�น�ร��ผ��ร�บบร�ก�รทร�บก��นท��จ�ร�บง�นน��น 

 
���� : คว�ม�ช��ยวช�ญ�ล�คว�มร�ม�ดร�ว�งร�บค�บ�ย��ยงผ��ปร�ก�บว�ช�ช�พ 

ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งกร�ท��ด �วยคว�ม�ช��ยวช�ญ�ล�คว�มร�ม�ดร�ว�งร�บค�บ    
�ย��ยงผ��ปร�ก�บว�ช�ช �พ 
 

 ����  :  คว�ม�ช��ยวช�ญ 
ผ�� ตรวจ��บภ�ย�นต��งม�คว�มร�� ท�กษ�  �ล�คว�ม��ม�รถ���น�  ท��จ� ��ป�นต�� 
ก�รปฏ�บ�ต�ง�นท��ร�บผ�ดช�บ �ล�ต��ง���มคว�มร�� ท�กษ� �ล�คว�ม��ม�รถ���น� 
จ� กก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บ  ท��งน�� ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บต ��งด���น �นก�ร 
�ด ยผ��ท��ม� คว�มร �� ท�กษ�  �ล�คว�ม��ม�รถ��� น�  ท��จ���ป� นต��ก�รปฏ�บ�ต� ง�น 
ต�มท���ด�ร�บม�บ�ม�ย 

 
ก�รต�คว�ม : 
คว�ม�ช��ยวช�ญ  �ม�ยถ�ง  คว�มร �� ท�กษ�  �ล�คว�ม��ม�รถ���น�  ท��จ� ��ป�นต�� 
ก�รปฏ�บ�ต�ง�นต�มท ���ด�ร�บม�บ�ม�ยข�งผ��ตรวจ��บภ�ย�น�ด��ย��งม�ปร���ทธ�ผล  
ซ��งคว�ม�ช��ยวช�ญจ�คร�บคล�มถ�งก�จกรรมต��ง� �นป�จจ �บ�น �นว�น�ม �ล�ปร��ด�น 
ท�� �ก�ดข��น��ม��  �พ�� ���ม�รถ���ค� ��น�น���ล�ข����น��น�ท��ตรงปร��ด�น�ด�  
ด�งน��น ผ��ตรวจ��บภ�ย�นควร�ข��ร �บก�รฝ�ก�บรม�ล���วง��คว�มร��จ�ก�งค�กร
�นท�งว�ช�ช�พ  �พ�������ด�ร�บว�ฒ�บ�ตรท�� �ก��ยวข��งก�บก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น 
ท����ดง������นถ�งคว�ม�ช��ยวช�ญ 
 
����.A�  : ��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��ง���ค���น�น���ล�คว�มช�วย��ล��

��กท�มง�นข�ดค ว�มร �� ท�กษ�  �ล�คว�ม��ม�รถ���น�  ท��จ� ��ป�น 
�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นต�มท���ด�ร�บม�บ�ม�ย�ม �ว��จ��ป�นบ�ง��วน�ร ��ท��ง�มด 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

����.A�  :  ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งม�คว�มร�� �พ� ยงพ�ท�� จ�ปร��ม� นคว�ม�� �� ยง 
ข�งก�ร�ก�ดท�จร�ต �ล�����นวท� ง�นก�รบร ���รจ�ดก�รท�จร �ตข�ง 
�น�วยง�นข�งร �ฐ �ต�ท�� งน���ม�จ� ��ป�นต��งม�คว�ม�ช��ยวช�ญ�ท�ยบ�ท�� 
ก�บผ��ท��ม��น��ท��คว�มร�บผ�ดช�บ�นก�ร� �บ�วน�ร����บ�วนก�รท�จร�ต
�ดยตรง 

 
����.A� : ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��ง�ป�นผ��ท��ม�คว�มร���พ�ยงพ��ก��ยวก�บคว�ม����ยง�ล�

ก�รควบค�มพ��นฐ�นด��น�ทค�น�ลย���ร�น�ทศ  รวมท��ง�ทคน�ค  ว�ธ �ก�ร
ตรวจ��บด��น�ทค�น�ลย���ร�น�ทศ �พ������ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บ
ภ�ย�น��ม �รถด���น�น�ป�ด��ย��งม�ปร���ทธ�ผล  �ต��ย��ง�รก�ต�ม  
ผ��ตรวจ��บภ�ย�นท��ง�มด�ม�จ���ป�นต ��งม�คว�ม�ช��ยวช�ญ�ท�ยบ�ท��ก�บ
ผ��ตรวจ��บภ�ย�นท��ม��น��ท��ร�บผ�ดช�บ�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บ
ด��น�ทค�น�ลย���ร�น�ทศ�ดยตรง 

 
����.C� : ��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��ง�ม�ร�บง�นบร�ก�ร���ค��ปร�กษ� 

�ร�����ค���น�น���ล�คว�มช�วย��ล�� ��กท�มง�นข�ดคว�มร�� ท�กษ� 
�ล�คว�ม ��ม�รถ���น�  ท��จ� ��ป�นต��ก�รปฏ�บ�ต �ง�น�น �ร��� งน�� น�  
�ม�ว��จ��ป�นบ�ง��วน�ร��ท��ง�มด 

 
����  :   คว�มร�ม�ดร�ว�งร�บค�บ�ย��ยงผ ��ปร�ก�บว�ช�ช�พ 
 ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งปฏ�บ�ต�ง�นด�วยคว�มร�ม�ดร�ว�งร�บค�บ�ย��ยงผ��ปร�ก�บ

ว�ช�ช�พ �ล�ม�ท�กษ�ก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ย��ง�ม��ต��มผล�น��นท��จ�ท �����ก�รปฏ�บ�ต�ง�น
�ป�นท��ย�มร�บ�ล�น���ช���ถ��  ท��งน�� ก�รปฏ�บ�ต�ง�นด�วยคว�มร�ม�ดร�ว�งร�บค�บ 
�ย��ยงผ��ปร�ก�บว�ช�ช �พ�ม��ด��ม�ยคว�มว��จ��ม�ม�ข��ผ�ดพล�ด�ด� �ก�ดข��น 

 
����.A� : ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งปฏ�บ�ต� ง�นบร�ก�ร�� �คว�ม�ช���ม��นท���ด�ร�บ

ม�บ�ม�ย  ด�วยคว�มร�ม�ดร�ว �งร�บค�บ�ย��ยงผ��ปร�ก�บว�ช�ช �พ   
�ดยค��น�งถ�ง���งต��ง� ด�งต���ปน�� 

• ก�รขย�ยข�บ�ขตง�นตรวจ��บ�นกรณ�ท�����นว��จ���ป�น�พ������
ง�นท���ด�ร�บม�บ�ม�ยบรรล�ผล����ร�จต�มว �ตถ�ปร��งค� 

• คว�มซ�บซ��นข�งง�น ผลกร�ทบท����จจ��ก�ดข��น�ย��งม�น�ย���ค�ญ 
�ล�คว�ม���ค�ญข�ง�ร���งท��จ�ตรวจ��บ 

• คว�ม�พ�ยงพ��ล�ปร���ทธ�ผลข�งก�รก��ก�บด��ล ก�รบร ���ร
คว�ม����ยง �ล�ก�รควบค�ม 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

• �� ก���ร��คว�ม�ป�น�ป�ด�ท�� จ�ก����� �ก�ดคว�มผ �ดพล�ด  
คว�มผ�ดปกต�  ก�รท� จร� ต�ร ��ก�ร�ม�ปฏ�บ�ต� ต�มกฎ�ม�ย 
ร��บ�ยบ �ล�ข��บ�งค�บ�ย��งม�น�ย���ค�ญ 

• คว�มค��มค��ข�งค���ช�จ ��ยท���ก�ดข��น�นก�รบร�ก�ร���คว�ม�ช ���ม��น
�ม ����ท�ยบก�บผลปร��ยชน�ท��ค�ดว��จ��ด�ร�บ 

 
����.A� : ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งพ�จ�รณ��ช��ทค�น�ลย���ร�น�ทศ�ล��ทคน �ค

ก�รว��คร����ข��ม�ล���น�  ม��ป�น�คร���งม��ช�วย�น�บ�น�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น 
ตรวจ��บภ�ย�น �พ������ก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ป�น�ปด�วยคว�มร�ม�ดร�ว �ง
ร�บค�บ�ย��ยงผ��ปร�ก�บว�ช�ช �พ 

 
����.A� : ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งค��น�งถ�งคว�ม����ยงท��ม�น �ย���ค�ญท����จ��งผล

กร�ทบต��ว�ตถ�ปร��งค��ร���ป���ม�ยข�งก�รด���น �นง�น�ล�ก�ร�ช�
ทร�พย�กรข�ง�น�วยง�นข�งร �ฐ ท��งน �� �ม�ว��ผ��ตรวจ��บภ�ย�นจ�ปฏ�บ�ต�ง�น
บร�ก�ร���คว�ม�ช���ม ��นด�วยคว�มร�ม�ดร�ว �ง� ย��งร�บค�บ�ย��ยง 
ผ��ปร�ก�บว�ช�ช �พก�ย�ง�ม���ม�รถร�บร�ง�ด�ว �� จ�ม�ก�รบ�งช��ถ�งคว�ม����ยง
ท��ม�น�ย���ค�ญ�ด�ท��ง�มด 

 
����.C� : ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งปฏ�บ�ต�ง�นบร�ก�ร���ค��ปร�กษ�ด�วยคว�มร�ม�ดร�ว�ง

�ย��งร�บค�บ�ย��ยงผ��ปร�ก�บว�ช�ช�พ �ดยค��น�งถ�ง���งต��ง� ด�งต���ปน�� 

• คว�มต��งก�ร�ล�คว�มค�ด�ว�งข�งผ��ม�บ�ม�ยง�น�ร��
ผ��ร�บบร�ก�ร รวมท��งล�กษณ�ข�ง�ร���งท��จ��� �ค��ปร �กษ� �วล�ท���ช�
�นก�รปฏ�บ�ต �ง�น �ล�ก�รร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ 

• คว�มซ�บซ��น�ล�ข�บ�ขตข�งง�นท��จ���ป�น �พ������ง�นท���ด�ร�บ
ม�บ�ม�ยบรรล�ผล����ร�จต�มว�ตถ�ปร��งค� 

• คว�มค��มค��ข�งค���ช�จ��ยท���ก�ดข��น�นก�รบร �ก�ร���ค��ปร �กษ�
�ม����ท�ยบก�บผลปร��ยชน�ท��ค�ดว���น�วยง�นข�งร�ฐจ��ด�ร�บ 

 
����  :   ก�รพ�ฒน�ว�ช�ช�พ�ย��งต ���น���ง 
 ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��ง�ม��นศ�กษ���คว�มร�� ท�กษ� �ล�คว�ม��ม�รถ���น�  �พ��ม�ต�ม      

�ย��ตล�ด�วล��พ�������ก�ดก�รพ�ฒน�ว �ช�ช �พ�ย��งต���น���ง 
 
 
 
 
 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

���� : ก�รปร�ก�น�ล�ก�รปร�บปร�งค �ณภ�พง�น  
�� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งปร �บปร�ง�ล�ร�กษ�ค�ณภ�พข�งง�นตรวจ��บภ�ย�น  
�ดยม�ก�รปร�บปร�งค�ณภ�พง�นตรวจ��บภ�ย�น���คร�บคล�ม�นท�กด��น 

 
ก�รต�คว�ม : 
ก� รปร�ก�น�ล� ก�รปร� บปร�งค�ณภ�พง�น  �ด �ร�บก�ร��ก�บบ�พ������ คว�ม�ช���ม�� นว�� 
ก�รปฏ�บ�ต�ง�นม �คว�ม��ดคล��งก�บค��น�ย�มข�งก�รตรวจ��บภ�ย�นท��ก ���นด�ว��น�ล�ก�กณฑ� 
ม�ตรฐ�น�ล�จรรย�บรรณก�รตรวจ��บภ�ย�น  �ล�ปร��ม�นคว�มม�ปร�� �ทธ�ภ�พ�ล�
ปร���ทธ�ผลข�งก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น รวมท��งท��������นถ�ง��ก���นก�รปร �บปร�งง�น 
���ด�ข��น ซ��ง��ว�น���น �วยง�นตรวจ��บภ�ย�นควร���คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ร����ว�น��
�น�วยง�นข�งร�ฐ�ข��ม�ก��ก�บด��ลก�รปร�ก�น�ล�ก�รปร�บปร�งค�ณภ�พง�น 

 
����  : ก�รปร��ม�นก�รปร�ก�น�ล�ปร�บปร�งค�ณภ�พง�น 
 ก�รปร�ก �น�ล�ปร�บปร�งค�ณภ �พง�นต��งม �ก�รปร��ม�นผลท��งจ�กภ�ย�น�ล�

ภ�ยน�ก�น�วยง�นข�งร �ฐ 
 
 ���� :  ก�รร�ยง�นผลก�รปร��ม�นก�รปร�ก�น�ล�ปร�บปร�งค�ณภ�พง�น 
 �� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งร�ย ง�นผลก�รปร��ม�นท��งจ �กภ�ย�น 

�ล�ภ�ยน�ก����� ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ล�คณ�กรรมก�รตรวจ��บทร�บ 
�น�ร���งด�งน�� 
• ข�บ�ขต�ล�คว�มถ��ข�งก�รปร��ม �นท��งจ�กภ�ย�น�ล�ภ�ยน�ก 

• ค�ณ�มบ�ต��ล�คว�ม�ป�น���ร�ข� งบ�คคล�ร��คณ�บ�คคลท��ปร��ม �น ซ��ง�ป�น 
ผ��ปร��ม�นจ�กภ�ยน�ก รวมท��งคว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน�ท����จ�ก�ดข��น 

• ร�ยง�นผลก�รปร��ม �นข�งบ�คคล�ร ��คณ�บ�คคล ซ��ง�ป�นผ��ปร��ม�นจ�กภ�ยน�ก 
• �ผนก�รปร�บปร�ง�ก��ข 

 
ก�รต�คว�ม : 
�� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นควร��ร��ก�บ� �ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ล�
คณ�กรรมก�รตรวจ��บ �น�ร���งร�ป�บบ �น����� �ล�คว�มถ��ข�งก�รร�ยง�นผล 
ก�รปร��ม�นก�รปร�ก�น�ล�ปร�บปร�งค�ณภ�พง�น�ล�พ�จ�รณ�ถ�งภ�รก�จง�น
ตรวจ��บภ�ย�นท��ก���นด�ว��นกฎบ�ตร �พ�����ดง������นว��ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บ
ภ�ย�น�ป�น�ปต�มค��น�ย�มข�งก�รตรวจ��บภ�ย�นท��ก� ��นด�ว��น�ล�ก�กณฑ� 
ม�ตรฐ�น�ล�จรรย�บรรณก�รตรวจ��บภ�ย�น �ดยก�รร�ยง�นผลก�รปร��ม�น
จ�กภ�ย�น�ย��งน��ยป�ล��น��งคร ��ง  �ล�ร�ยง�นผลก�รปร��ม�นจ�กภ�ยน�ก 
ข�� น�ย��ก�บคว�มถ���นก�รปร��ม�น 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��วนท�� � 
ม�ตรฐ�นด��นก�รปฏ�บ�ต�ง�น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

ม�ตรฐ�นด��นก�รปฏ�บ�ต�ง�น 
���� : ก�รบร���รง�นตรวจ��บภ�ย�น 

�� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งบร ���รง�นตรวจ��บภ�ย�น�ย��งม�ปร�� �ทธ�ผล �พ������
�ก�ดคว�มม��น�จว�� ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น��ม�รถ�ร��งค�ณค���พ ��ม���ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ 
 
ก�รต�คว�ม : 
ก�รบร���รง�นตรวจ��บภ�ย�น�ย��งม�ปร���ทธ�ผล �ด��ก� 

• ก�รปฏ�บ�ต� ง�นตรวจ��บภ�ย�น��ม�รถบรรล�ต�มว�ตถ�ปร��งค� ���น�จ�น� �ท���ล� 
คว�มร�บผ�ดช�บต�มภ�รก�จง�นตรวจ��บภ�ย�นท ��ก���นด�ว��นกฎบ�ตรก�รตรวจ��บ
ภ�ย�น 

• ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น�ป�น�ปต�มค��น�ย�มข�งก�รตรวจ��บภ�ย�นท��ก���นด�ว�
�น�ล�ก�กณฑ� ม�ตรฐ�น�ล�จรรย�บรรณก�รตรวจ��บภ�ย�น 

• ก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งบ�คล�กร�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น��ดคล ��งก�บ�ล�ก�กณฑ� ม�ตรฐ�น
�ล�จรรย�บรรณก�รตรวจ��บภ�ย�น 

• ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งพ�จ�รณ�ถ�งก�จกรรมต��ง� �นป�จจ�บ�น �นว�น�ม�ล�
 ปร��ด�นท���ก�ดข��น��ม�� ท����จ��งผลกร�ทบต���น�วยง�นข�งร�ฐ�ด� 

 
ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น��ม�รถ�ร ��งค �ณค���พ��ม���ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ�ล�ผ��ม�� �วน�ก��ยวข��ง  
�ดย�นก�รบร ���รง�นตรวจ��บภ�ย�น ต��งค��น �งถ�งย�ทธศ��ตร� ว� ตถ�ปร��งค� �ล�คว�ม�� ��ยง
ข�ง�น�วยง�น �พ������นวท�ง�นก�ร��ง��ร �มกร�บวนก�รก��ก�บด��ล  ก�รบร���รคว�ม�� ��ยง 
�ล�ก�รควบค�ม รวมท��งก�ร���คว�ม�ช���ม��น�ย��ง�ท��ยงธรรม�น�ร ���งท���ก��ยวข��ง 

 
����  : ก�รว�ง�ผนก�รตรวจ��บ 
 �� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งว�ง�ผนก�รตรวจ��บต�มผลก�รปร� �ม�น 

คว�ม����ยง �พ���จ�ดล��ด�บคว�ม���ค�ญก��น�ล�งข�งก�จกรรมท��จ�ท��ก�รตรวจ��บ 
�����ดคล��งก�บ�ป���ม�ยข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 

 
ก�รต�คว�ม : 
ก�รว�ง�ผนก�รตรวจ��บต�มผลก�รปร��ม �นคว�ม����ยง �� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บ
ภ�ย�นต��ง��ร��ร�วมก �บ��ว�น� ��น �วยง�นข�งร�ฐ�ล�คณ�กรรมก�รตรวจ��บ  
�พ ���ท��คว�ม�ข���จต��ย�ทธศ��ตร � ว� ตถ�ปร��งค �ท���� �ค�ญ  คว�ม����ยงท�� �ก��ยวข��ง 
�ล�กร�บวนก�รบร ���รคว�ม����ยง ��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งทบทวน
�ล �ปร�บ�ผนก�รตรวจ��บต�มคว�มจ���ป�น �พ ������ ��ม�รถบร ���รจ�ดก� ร 
ต��ก�ร�ปล��ยน�ปลงข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ �ด ��ก� คว�ม����ยง ก�รปฏ�บ�ต�ง�น �ครงก�ร 
ร�บบ �ล�ว�ธ�ก�รควบค�มต��ง� 

 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

����.A� : ก�รว�ง�ผนก�รตรวจ��บต��งกร�ท� ��ย��งน� �ยป�ล��น��งคร��ง  
�ดย�ช�ข��ม�ลท��รวบรวม�ด�จ�กก�รปร��ม�นคว�ม����ยง�ล�ต ��งน��ข��ม�ล
ข� �ว��รข�ง��ว�น���น �วยง�นข�งร�ฐ�ล�คณ�กรรมก�รตรวจ��บ  
ม��ช�ปร�ก�บก�รพ�จ�รณ��นก�รว�ง�ผนก�รตรวจ��บด �วย 

 
����.A� : ��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งร�บ��ล�พ�จ�รณ�ถ�งคว�มค�ด�ว�ง

ข�ง��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ คณ�กรรมก�รตรวจ��บ �ล�ผ��ท���ก��ยวข��ง
ท��ม�ต��คว�ม���นข�งก�รตรวจ��บภ�ย�น �ล�ข���ร�ป���น� 

 
����.C� : ��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นควร���ม� ง�นบร�ก�ร���ค��ปร�กษ�        

�พ���ช�วย����ก�ด��ก���นก�รป ร�บปร�งก�รบร���รจ�ดก�รคว�ม����ยง 
ก�ร�ร ��งค�ณค���พ��ม �ล�ก�รปร�บปร�งก�รด���น�นง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ
ซ��งต��งก���นดง�นบร�ก�ร���ค��ปร �กษ�ด�งกล��ว�ว��น�ผนก�รตรวจ��บด�วย 

 
����  : ก�ร��น��ล��น�ม�ต��ผนก�รตรวจ��บ 

�� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��ง��น��ผนก�รตรวจ��บ�ล�ทร �พย�กร 
ท��จ ���ป�น�นก�รปฏ�บ�ต� ง�น รวมท ��งก�รปร�บ�ปล��ยน�ผนก�ร ตรวจ��บ�นร�บป� 
ท��ม�น�ย���ค�ญ�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ล�คณ�กรรมก�รตรวจ��บ พ�จ�รณ��น�ม�ต� 
�นกรณ�ท��ม�ข��จ��ก�ดข�งทร �พย�กร ��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งร�ยง�นถ�ง
ผลกร�ทบท����จจ��ก�ดข��นต���ผนก�รตรวจ��บด�วย 
 

����  :  ก�รบร���รทร�พย�กร 
�� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งบร���รทร�พย�กร���ม�คว�ม��ม���ม 
�พ�ยงพ�  �ล��ก�ดปร�� �ทธ�ผล  �พ ������ก�รปฏ�บ�ต� ง�นตรวจ��บภ�ย �น��ม�รถ
บรรล�ผลต�ม�ผนก�รตรวจ��บท���ด�ร�บ�น�ม�ต� 

 
ก�รต�คว�ม : 
คว�ม��ม���ม �ม�ยถ�ง ก�รผ�มผ��นคว�มร�� ท�กษ�  �ล�คว�ม��ม�รถด��นต��ง� 
ท��จ���ป�น�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นต�ม�ผนก�รตรวจ��บท���ด�ร�บ�น�ม�ต�  

คว�ม�พ�ย งพ�  �ม�ย ถ�ง  ปร� ม�ณข�งทร � พย�กรท��จ� ��ป� นต� �ก�รบรรล�ผล 
ต�ม�ผนก�รตรวจ��บ ซ��งก�รน ��ทร�พย�กร�ป�ช��ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พก�ต���ม���  
ม�ก�รน ���ป�ช��นล�กษณ�ท��ก������ก�ดคว�ม����ร�จต�ม�ผนก�รตรวจ��บท���ด�ร�บ�น�ม�ต� 
 

 
 
 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

����  : น�ยบ�ย�ล�ว�ธ�ก�รปฏ�บ�ต�ง�น 
�� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งก���นดน�ยบ�ย�ล�ว�ธ �ก�รปฏ�บ�ต�ง�น 
���ช�ด�จน �พ����ช��ป�น�นวท�ง�นก�รปฏ�บ�ต �ง�นตรวจ��บภ�ย�น 

 
ก�รต�คว�ม : 
ก�รก���นดน�ยบ�ย�ล� ว�ธ� ก�รปฏ�บ�ต�ง�นข��น�ย��ก�บขน�ด�ล��ครง�ร��งข�ง
�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น �ล�คว�มซ�บซ��นข�งก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น 

 
����  :   ก�รปร���นง�น�ล�ก�ร�ช�ผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ�����น  

��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นควรม�ก�ร�ลก�ปล��ยนข��ม�ล ก�รปร���นง�น�ล�
ก�รพ�จ�รณ��ช�ผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��� ��นท�����บร�ก�รด��นก�ร���คว�ม�ช���ม��น�ล� 
���ค��ปร�กษ��นด��นต��ง� ท��งจ�กภ�ย�น�ล�ภ�ยน�กข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ �พ�������ก�ด
คว�มม��น�จ ว��ข�บ�ขตข�งง�นตรวจ��บคร�บคล�ม�ร���งท���� �ค�ญ�ย��ง��ม���ม  
�ล�ลดก�รปฏ�บ�ต �ง�นท��ซ���ซ��นก�น 

 
ก�รต�คว�ม :   
ก�จกรรมก�รปร���นง�น ��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น ��จ�ช�ผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น
ข�งผ�����บร�ก�ร�� �คว�ม�ช���ม��น�ล����ค��ปร �กษ����น �ดยก�รก���นดกร�บวนก�ร
����ร �บก�ร�ช�ผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ�����น �ล�พ�จ�รณ�ถ�งคว�ม��ม�รถคว�ม�ท��ยงธรรม
�ล�ก�ร�ช�คว�มร�ม�ดร�ว�งร�บค�บ�ย��ยงผ��ปร�ก�บว�ช�ช�พ�นก�รบร�ก�ร���คว�ม�ช���ม��น
�ล����ค��ปร�กษ�ข�งผ�����น น�กจ�กน�� ควรม�คว�ม�ข���จถ�งข�บ�ขตว�ตถ�ปร��งค��ล�
ผลข�งก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ�����บร �ก�รด��นก�ร���คว�ม�ช���ม��น�ล����ค��ปร�กษ�ข�งผ�����น 
�ย��ง �รก�ต�ม  �� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นย�งคงต��งม��น��ท��ร�บผ�ดช�บต �� 
ผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นท ����ม�รถ�น� บ�น�นข���ร�ป�ล�คว�มค�ด���นข�ง�น�วยง�น
ตรวจ��บภ�ย�น�ด��ย��ง�พ �ยงพ� 

 
����  :  ก�รร�ยง�นต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ล�คณ�กรรมก�รตรวจ��บ  

�� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งร�ยง�นผลก�รปฏ�บ� ต�ง�น�ป�นร�ย�� 
�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ล�คณ�กรรมก�รตรวจ��บ ทร�บถ�งว�ตถ�ปร��งค� 
�� �น �จ�น� �ท ��  คว�มร�บผ� ดช�บ�ล� ผลก�รปฏ�บ� ต� ง�นต�มท��ก� ��น ด�ว��น 
�ผนก�รตรวจ��บ �ล�ก�รปฏ�บ�ต� ต�ม�ล�ก�กณฑ�  ม�ตรฐ�น�ล�จรรย�บรรณ 
ก�รตรวจ��บภ�ย�น �ดยร�ยง�นด�งกล��วต��งร�บ �ถ� งปร��ด�นคว�ม����ยง�ล� 
ก� รควบค�มท ��ม� น� ย���ค�ญ  คว�ม���� ยงจ�กก�รท� จร �ต ปร��ด� นก�รก��ก �บด��ล  
รวมท��ง�ร ���ง���น� ท���� ว�น���น�วยง�นข�งร �ฐ�ล��ร��คณ�กรรมก�รตรวจ��บ 
���คว�ม���ค�ญ 
 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

ก�รต�คว�ม :  
คว�มถ���ล��น�����ข�งก�รร�ยง�น �ป�นผลม�จ�กก�ร��ร��ร��ว ��ง��ว�น���น�วยง�น
ตรวจ��บภ�ย�น ��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ล�คณ�กรรมก�รตรวจ��บ ถ�งคว�ม���ค�ญ
ข�งข��ม�ล�ล�คว�ม�ร�งด�วนข�งก�รปฏ�บ�ต�ง�นท��ต��งก�ร��น������ว�น���น�วยง�น
ข�งร�ฐ�ล��ร ��คณ�กรรมก�รตรวจ��บพ �จ�รณ�� ��งก�ร  �ดย��ว�น���น �วยง�น
ตรวจ��บภ�ย�นจ�ต��งร�ยง�น�ล�������รต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ล��ร ��
คณ�กรรมก�รตรวจ��บ �น�ร���ง�ก��ยวก�บ 

• กฎบ�ตรก�รตรวจ��บภ�ย�น 

• คว�ม�ป�น���ร�ข�งก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น 
• �ผนก�รตรวจ��บ�ล�ร�ยง�น�ร �ปผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย �น 

ต�ม�ผนก�รตรวจ��บ 
• คว�มต��งก�ร�ช�ทร�พย�กรข�ง�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น 

• ร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ 

• ก�รปฏ�บ�ต�ต�ม�ล�ก�กณฑ� ม�ตรฐ�น�ล�จรรย�บรรณก�รตรวจ��บภ�ย�น 
�ล��ผนก�รปร�บปร�ง�ก��ข �พ���จ�ดก�รก�บปร��ด�นท��ม�น�ย���ค�ญ 

• ก�รย�มร�บ�ภ�พคว�ม�� ��ยงข�งฝ��ยบร���ร ซ��ง��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บ
ภ�ย�น���นว��คว�ม����ยงน��น�ม���จย�มร �บ�ด� 

 
����  : ผ�����บร�ก�รตรวจ��บจ�กภ�ยน�ก�ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 

�นกรณ�ท��ก�รตรวจ��บภ�ย�นด���น �นก�ร�ดยผ�����บร �ก�รจ�กภ�ยน�ก�น�วยง�น       
�น�วยง�นข�งร�ฐย�งต��งม��น��ท��ร�บผ�ดช�บต��ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�นข�ง 
ผ�����บร �ก�รจ�กภ�ยน�ก �พ������ก�รด���น�นง�น��ม�รถบรรล�ต�มท��ก ���นด�ว� 

 
ก�รต�คว�ม :  
คว�มร�บผ�ดช�บข�ง�น� วยง�นข�งร�ฐ  ��ม�รถ��ดง������นจ�กก�รปร��ม�น 
ก�รปร�ก�น�ล�ปร �บปร�งค�ณภ�พง�น�����ดคล��งก �บค��น�ย�มข�งก�รตรวจ��บ
ภ�ย�น �ล�ก�กณฑ� ม�ตรฐ�น�ล�จรรย�บรรณก�รตรวจ��บภ�ย�นท ��ก���นด�ว� 

 
���� :  ล�กษณ�ข�งง�นตรวจ��บภ�ย�น 

ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�นต��ง��ม�รถปร��ม�น�ล�ช �วย�น�บ�น�น���ม�ก�รปร �บปร�ง
กร�บวนก�รก��ก�บด��ล ก�รบร���รคว�ม����ยง �ล�ก�รควบค�มข�ง�น�วยง�นข�งร �ฐ �ดย�ช�ว�ธ�ก�ร
ท���ป�นร�บบ  �ล�ก�กณฑ� �ล���ศ�ยคว�ม����ยงข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ ท��งน�� ก�รตรวจ��บภ�ย�น 
จ�ม�คว�มน���ช�� �ถ� ��ล��พ�� มค �ณค�� �ม ���ผ��ตรวจ��บภ�ย�นม�ก�รปฏ�บ�ต� ง�น �น�ช�งร�ก  
�ล�ก�รปร��ม �นผลข�งผ��ตรวจ��บภ�ย�น�ด�ก������ก�ดคว�มร��คว�ม�ข���จ�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น 
�ย��งล�กซ��ง รวมท ��ง�ด�ค��น �งถ�งผลกร�ทบท��จ��ก�ดข��น�น�น�คตด�วย 
 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

����  :  ก�รก��ก�บด��ล 
ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�นต��ง��ม�รถปร��ม �น�ล����ค���น�น��ท�� ��ม���ม 
�นก�รปร�บปร�งกร�บวนก�รก��ก�บด��ลข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ �พ��� 

• ก�รก���นดย�ทธศ��ตร��ล�ก�รด���น�นง�น 

• ก�รก��ก�บด��ลกร�บวนก�รบร ���รคว�ม����ยง�ล�ก�รควบค�ม 
• ก�ร��ร�ม�ร��งจรรย�บรรณ�ล�ค�ณค���พ ��ม����ก�ดภ�ย�น�น�วยง�นข�งร�ฐ 

• ก�ร���คว�ม�ช���ม��นว��ก�รบร ���รจ�ดก�รข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐม �ปร�� �ทธ�ผล 
�ล��จ ���น��ท��ผ ��ปฏ�บ�ต�ง�นม�คว�มร�บผ�ดช�บ 

• ก�ร������รข��ม �ลคว�ม����ยง�ล�ก�รควบค�มภ�ย�นข�ง�น�วยง�นภ�ย�น  
�น�วยง�นข�งร�ฐ 

• ก�รปร���นง�น�ล�������รข��ม �ลร��ว��งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ร��
�� ว�น� ��น� วยง�นข�งร �ฐ ผ�� ตรวจ��บ ภ�ยน�ก  ผ�� ตรวจ�� บภ�ย �น  
ผ�����บร�ก�ร���คว�ม�ช���ม��น���น�  �ล�ฝ��ยบร���รข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 

 
����.A� : ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�นต��ง��ม�รถปร��ม �นก�ร��ก�บบ  

ก�รน� ��ป���ก�รปฏ�บ�ต��ล�คว�มม� ปร��� ทธ�ผลข�งก� จกรรม� ร�� 
ง�น�ครงก�ร รวมท ��งว�ตถ�ปร��งค�ท��ม���วน�ก��ยวข��งก�บจรรย�บรรณ 
�น�วยง�นข�งร�ฐ 

����.A� : ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�นต��ง��ม�รถปร��ม�นว�� ก�รก��ก�บด��ล
�ทค�น�ลย���ร�น�ทศข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ม���วน�น�บ�น�นว�ตถ�ปร��งค�
�ล�ย�ทธศ��ตร��น�วยง�นข�งร�ฐ 

 
����  : ก�รบร���รคว�ม����ยง 
 ก�รปฏ�บ�ต� ง�นตรวจ��บภ�ย�นต��ง��ม�รถปร��ม �นคว�มม�ปร���ทธ�ผล  �ล�

�น�บ�น�น����ก�ดก�รปร�บปร�งกร�บวนก�รบร ���รคว�ม����ยง 
 

ก�รต�คว�ม : 
ก�รพ�จ�รณ�ว��กร�บวนก�รบร ���รคว�ม����ยงม�ปร�� �ทธ�ผล�ร���ม� �ป�นด�ลยพ�น�จ
ข�งผ��ตรวจ��บภ�ย�นจ�กผลก�รปร��ม�นว�� 

• ว�ตถ�ปร��งค �ข�ง�น�วยง�นม���วน�น�บ�น�น�ล��ป �น�ป�นท�ศท�ง�ด�ยวก�บพ�นธก�จ 
ข�ง�น�วยง�น 

• ก�รร�บ��ล�ปร��ม�นคว�ม����ยงท��ม�น�ย���ค�ญ 

• ก�ร�ล��ก�ช��นวท�ง�นก�รต�บ�น�งคว�ม�� ��ยงท�� ��ม�� �ม �ดย�ป�น�ป 
�นท�ศท�ง�ด�ยวก�บร�ด�บคว�ม����ยงท���น�วยง�นย�มร �บ�ด� �ล� 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

• ก�ร������รข��ม�ล��ร�น�ทศท���ก��ยวข��งก�บคว�ม����ยงท��ถ�กตรวจพบท��วท��ง�น�วยง�น
�ย��งท�น�วล� �พ���ช�วย����จ���น��ท��ผ ��ปฏ�บ�ต�ง�น ฝ��ยบร���ร �ล�คณ�กรรมก�ร
ตรวจ��บ�ร����ว�น���น �วยง�นข�งร�ฐ น��ม�ปร�บปร�งก�รด���น�นง�นภ�ย�น
�น�วยง�น 

 
ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น �ดยก�รรวบรวมข ��ม�ล��ร�น�ทศ �พ����น�บ�น�น 
ก�รปร��ม�นคว�ม����ยง�นร��ว��งก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น�ต�ล��ร���ง 
ซ��ง�ม���น��ผลก�รตรวจ��บต��ง� ม�พ �จ�รณ��ข��ด�วยก�น จ�ท ������ก�ดคว�ม�ข���จ 
�นกร�บวนก�ร�ล�ปร���ทธ�ผลข�งก�รบร���รคว�ม����ยงข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
 
ก�รต�ดต�ม�ล�ปร��ม�นผลก�รบร���รคว�ม����ยง จ�กฝ��ยบร���ร�ย��งต���น ���ง 
�ดย��ม�รถด���น�นก�รปร��ม�นผล�ยกต��ง��ก�ร��รวมท��ง��ง�บบ 

 
����.A� : ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งปร��ม�นคว�ม����ยงท�� �ก��ยวก�บ 

ก�รก��ก�บด��ลก�รด���น�นง�น �ล�ร�บบข��ม�ล��ร�น�ทศ�น�ร���งต��ง� ด�งน�� 

• ก�รบรรล�ว�ตถ�ปร��งค��ช�งย�ทธศ��ตร�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 

• คว�มถ�กต��ง ครบถ�วน �ล�คว�มน���ช���ถ��ข�งข��ม�ล��ร�น�ทศ
ด��นก�ร�ง�น �ล�ก�รด���น�นง�น 

• คว�มม�ปร���ทธ�ผล�ล�ปร���ทธ�ภ�พข�งก�รด���น�นง�น 

• ก�รด��ลทร�พย���น �ล� 

• ก�รปฏ�บ�ต�ต�มกฎ ร��บ�ยบ �ล�ก�กณฑ� ข��บ�งค�บ น�ยบ�ย ว�ธ�ก�ร
ปฏ�บ�ต�ง�น �ล�ข����ญญ�ต��ง� 

 
����.A� : ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งปร��ม �น��ก��ข�งก�ร�ก�ดท�จร �ต  

�ล�ว�ธ�ก�รบร���รคว�ม����ยง�น�ร���งท���ก��ยวข��งก�บก�รท�จร�ต 
 
����.C� : �นร��ว��งก�รปฏ�บ�ต� ง�นบร�ก�ร���ค��ปร�กษ� ผ��ตรวจ��บภ�ย�น 

ต��ง��ม�รถร�บ�ถ �งคว�ม����ยงท��ม� ผลกร�ทบ ต��ก� รปฏ�บ�ต� ง�น  
�ล�ร�ม�ดร�ว�งคว�ม����ยง���น� ท��ม�น�ย���ค�ญท����จ�ก�ดข��นด�วย 

 
����.C� : ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งน��คว�ม ร���น�ร ���งข�งคว�ม����ยง ท���ด�ร�บ 

จ�กก�รปฏ�บ� ต� ง�นบร� ก�ร���ค� �ปร� กษ� ม��ช� �นก�รปร��ม� นผล
กร�บวนก�รบร ���รคว�ม����ยงข�ง�น�วยง�น 

 
 
 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

����.C�  : ก�ร���คว�มช �วย��ล��ก�บฝ��ยบร���ร�นก�รจ�ด���ม� �ร ��ปร �บปร�ง
กร�บวนก�รบร���รคว�ม����ยง ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งพ�งล��ว�น 
�น��วนข�งก�รด���น�นก�ร ซ��ง�ป�น�น��ท��คว�มร�บผ�ดช�บข�งฝ��ยบร���ร 

 
����   : ก�รควบค �ม 

ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งม���วน�น�บ�น�น�ล�� �ง��ร�ม���ม� ก�รควบค�ม 
�น�ร���งต��ง� ท����ม���ม�ล��พ�ยงพ� �ดยก�รปร��ม �นปร���ทธ�ผล�ล�ปร���ทธ�ภ�พ
ข�งก�รควบค�ม รวมท��ง�น�บ�น�น���ม�ก�รปร�บปร�ง�ย��งต���น���ง 

 
����.A� : ก�รปฏ�บ�ต� ง�นต รวจ��บภ�ย�นต��งปร��ม�นถ�งคว�ม�พ� ยงพ� 

�ล�ปร���ทธ�ผลข�งก�รควบค�ม �พ������ก�รควบค�มท��ม ��ย����ม�รถ
ต�บ�น�งคว�ม����ยงภ�ย�ต�ก�รก ��ก �บด��ล  ก�รด���น�นง�น �ล� 
ร�บบข��ม�ล��ร�น�ทศ�น�ร���งต��ง� ด�งน�� 
• ก�รบรรล�ว�ตถ�ปร��งค��ช�งย�ทธศ��ตร�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 

• คว�มถ�กต��ง ครบถ�วน �ล�คว�มน���ช���ถ��ข�งข��ม�ล��ร�น�ทศ
ด��นก�ร�ง�น�ล�ก�รด���น�นง�น 

• คว�มม�ปร���ทธ�ผล�ล�ปร���ทธ�ภ�พข�งก�รด���น�นง�น 
• ก�รด��ล�ล�ร�กษ�ทร�พย���น �ล�  

• ก�รปฏ�บ�ต�ต�มกฎ ร��บ�ยบ �ล�ก�กณฑ� ข��บ�งค�บ น�ยบ�ย ว�ธ�ก�ร
ปฏ�บ�ต�ง�น �ล�ข����ญญ�ต��ง� 

 
����.C� : ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งน��คว�มร���น�ร ���งข�งก�รค วบค�มท���ด�ร�บ 

จ�กก�รบร���รง�น�� �ค��ปร�กษ�ม��ช��นก�รปร��ม �นผลก�รควบค�ม 
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 

 
���� : ก�รว�ง�ผนก�รปฏ�บ�ต�ง�น 
 ผ�� ตรวจ��บภ�ย�นต��งจ�ดท��� ผนก�รปฏ�บ�ต� ง�นต�มท ���ด�ร� บม�บ�ม�ย รวมท��งก���นด

ว�ตถ�ปร��งค � ข�บ�ขต ร�ย��วล� �ล�ก�รจ�ด�รรทร�พย�กร �ดย�ผนก�รปฏ�บ�ต�ง�นต��งพ�จ�รณ�ถ�ง
ย�ทธศ��ตร� ว� ตถ�ปร��งค� �ล�คว�ม�� ��ยงข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ ท���ก��ยวข��งก�บก�รปฏ�บ�ต� ง�น
ตรวจ��บภ�ย�น 

 
����  : ข��พ�จ�รณ��นก�รว�ง�ผน  

�นก�รว�ง�ผนก�รปฏ�บ�ต�ง�น ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต ��งพ�จ�รณ��น�ร���งต��ง� ด�งน�� 

• ย� ทธศ ��ตร��ล� ว�ตถ�ปร��งค�ข�งก�จกรรมท��จ�ตรวจ��บ  �ล�ว�ธ� ก�ร 
ท��จ�น��ม��ช��นก�รควบค�มผลก�รด ���น�นง�นข�งก�จกรรมน��น 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

• คว�ม����ยงท��ม�น�ย���ค�ญ ว� ตถ�ปร��งค� ทร�พย�กร  �ล�ก�รด���น�นง�น 
ข�งก�จกรรม  ตล�ดจนว�ธ�ก�รท��จ�น��ม��ช�จ�ดก�รก�บผลกร�ทบท���ก�ดจ�ก 
คว�ม����ยง����ย���นร�ด�บท��ย�มร�บ�ด� 

• คว�ม�พ�ยงพ ��ล�คว�มม�ปร���ทธ�ผลข�งก�รบร ���รคว�ม����ยง�ล� 
ก�รควบค�มข�งก�จกรรม  �ม����ปร�ยบ�ท�ยบก�บกร�บก�รปฏ�บ�ต�ง�น �ร��ร�ป�บบ
ก�รควบค�ม���นท���ก��ยวข��ง 

• ��ก���นก�รปร�บปร�งก�รบร ���รคว�ม����ยง�ล�ก�รควบค�ม���ด�ข��น 
 
����.A� : กรณ�ท�� �ป�นก�รว�ง�ผนก�รปฏ�บ�ต�ง�น  ����ร�บก�ร���บร�ก�ร�ก�

�น� วยง�นภ�ยน�ก  ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งท��คว�ม�ข� ��จก�บ
ผ��ร�บบร �ก�ร�ก��ยวก�บว�ตถ�ปร��งค� ข�บ�ขต  คว�มร�บผ�ดช�บ  �ล� 
คว�มค�ด�ว�ง���น� ข�งผ��ร�บบร�ก�ร รวมท ��งข��จ��ก�ด�นก�ร�ผย�พร�ผลง�น 
�ล�ก�ร�ข��ถ�ง��ก��รข��ม�ลท���ก��ยวข��งก�บก�รบร�ก�ร���คว�ม�ช���ม��น
�ว��ป�นล�ยล�กษณ���กษร 

 
����.C� : ก�รปฏ�บ�ต� ง�นบร�ก�ร���ค� �ปร �กษ�  ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งท��คว�ม

�ข���จก�บผ��ร�บบร�ก�ร �ก��ยวก�บว�ตถ�ปร��งค� ข�บ�ขต คว�มร�บผ�ดช�บ
�ล�คว�มค�ด�ว�ง���น�  ข�งผ��ร�บบร�ก�ร �นกรณ�ท���ป�น�ร���ง���ค�ญต��งม� 
ก�รบ�นท�ก�ร���งท��คว�ม�ข���จ�ว��ป�นล�ยล�กษณ���กษร 

 
����  : ก�รก���นดว �ตถ�ปร��งค� 

�นก�รว�ง�ผนก�รปฏ�บ�ต�ง�น ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งม �ก�รก���นดว�ตถ�ปร��งค�ข�งก�จกรรม
ท��จ�ตรวจ��บ 

 
����.A�  : ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งปร��ม�นคว�ม����ยง�บ���งต�นท�� �ก��ยวข��งก�บก�จกรรม 

ท��จ�ตรวจ��บ ซ��งว �ตถ�ปร��งค�ข�งก�จกรรมท��จ�ตรวจ��บต��ง��ดคล��ง
ก�บผลก�รปร��ม�นคว�ม����ยง   

 
����.A�  :   ก�รก���นดว�ตถ�ปร��งค�ข�งก�จกรรมท��จ�ตรวจ��บ ผ��ตรวจ��บภ�ย�น

ต��งพ�จ�รณ�ถ�งคว�ม�ป�น�ป�ด�ท�� ��จจ��ก�ดข��ผ�ดพล�ด ข� �บกพร ��ง  
ก�รท�จร�ต ก�ร�ม�ปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ย ร��บ�ยบ �ล�ก�กณฑ� �ล�ข��บ�งค �บ 
รวมท��งคว�ม����ยง���น� ท��ม�น�ย���ค �ญ 

 
 
 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

����.A�  : �ล�ก�กณฑ �ท�� �พ�ยงพ��ป�น���งจ ���ป�นต��ก�รปร��ม �นก�รก��ก �บด��ล  
ก�รบร� ��รคว�ม����ยง  �ล�ก�รควบค�ม  ซ�� งผ��ตร วจ��บภ�ย �น 
ต��งม��น�จว��ฝ��ยบร���ร�ล��ร��คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ร����ว�น��
�น� วยง�นข� งร�ฐ�ด�ก� ��นด� ล�ก�กณฑ�ท�� �พ�ยงพ��นก�รบ รรล�
ว�ตถ�ปร��งค��ร ���ป���ม�ยข�งก�รด���น�นง�น �นกรณ��ล�ก�กณฑ� 
ท��ก���นดม�คว�ม�พ�ยงพ� ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��ง�ช��ล�ก�กณฑ��ด�ยวก�น
น��น�นก�รปร��ม�นผล �ย��ง�รก�ต�ม ��กพ�จ�รณ��ล�วว�� �ล�ก�กณฑ� 
ท��ก���นด�ว��ม��พ�ยงพ� ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��ง��ร ��ก�บฝ��ยบร ���ร
�ล��ร ��คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ร���� ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ 
�พ���ก���นด�ล�ก�กณฑ�ก�รปร��ม �นท����ม���ม 

 
ก�รต�คว�ม   
ปร��ภทข�ง�ล�ก�กณฑ�ท���ช��นก�รปร��ม�นผลม �ด�งน�� 
• �ล�ก�กณฑ�ภ�ย�น �ช�น น�ยบ�ย �ล�ค ��ม��ก�รปฏ�บ�ต�ง�น �ป�นต�น 

• �ล�ก�กณฑ�ภ�ยน�ก  �ช�น กฎ�ม�ย  ร��บ� ยบ �ล�ก �กณฑ� 
ข�งท�งร�ชก�ร �ป�นต �น 

• �ล� ก�กณฑ �ก�รปฏ�บ� ต� ง�นข�ง�น� วยง�นต�น�บบ/�น�วยง�น 
ท��ม�คว�ม�ป�น�ล�ศ �ช�น �นวท�งก�รปฏ�บ�ต�ข�ง�น�วยง�น���น�ร��
ผ���ช��ยวช�ญ�ฉพ��ด��น �ป�นต�น 

 
����.C�  : ว�ตถ�ปร��งค�ข�งก�รปฏ�บ�ต�ง�นบร�ก�ร���ค��ปร�กษ� ผ��ตรวจ��บภ�ย�น

ต��งค��น�งถ�งกร�บวนก�รก��ก�บด��ล ก�รบร���รคว�ม����ยง�ล�ก�รควบค�ม
ต�มข�บ�ขตท��ม�ก�ร���นช�บร�วมก�นก�บผ��ร�บบร�ก�ร 

 
����.C�  : ว�ตถ�ปร��งค�ข�งก�รปฏ�บ�ต�ง�นบร�ก�ร���ค��ปร�กษ� ต��ง��ดคล��งก�บ 

ก�ร�ร ��งค�ณค�� ย� ทธศ��ตร� �ล�ว�ตถ�ปร ��งค� �ร� ��ป� ��ม�ย 
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 

 
����  :  ก�รก���นดข�บ�ขตก�รปฏ�บ�ต�ง�น 
 ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งก���นดข�บ�ขตข�งก�รปฏ�บ�ต�ง�น����พ�ยงพ� �น��นท��จ�ช�วย���

��ม�รถปฏ�บ�ต�ง�น�ด�บรรล �ต�มว �ตถ�ปร��งค�ท��ก���นด�ว� 
 

����.A�  :  ข�บ�ขตข�งก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บต��งก���นด���คร�บคล�มถ �ง 
ร�บบก�รท ��ง�นต��ง� ��ก��ร �ล�กฐ�น ร�ยง�น บ�คล�กร �ล�ทร�พย���นต��ง� 
รวมท��ง�น��วนท���ย���นคว�มด��ลข�งบ�คคล���น�   

 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

����.A� : �นร��ว��งก�รปฏ�บ�ต� ง�นบร�ก�ร���คว�ม�ช���ม ��น ��กผ��ร� บบร�ก�ร 
ข�ร�บค��ปร�กษ��น�ร���งท��ม�น�ย���ค�ญ ผ��ตรวจ��บภ�ย�นควรท��คว�ม
�ข� ��จก�บผ��ร� บบร�ก�ร�ป�นล�ยล�กษณ��� กษร�ก�� ยวก�บว�ตถ�ปร��งค� 
ข�บ�ขต  คว�มร�บผ�ดช�บ �ล�คว�มค�ด�ว�ง���น�  ข�งผ��ร�บบร�ก�ร 
ท��งน �� �นก�รร�ยง�นผลก�รป ฏ�บ� ต� ง�นบร� ก�ร���ค� �ป ร�กษ ��ก�
ผ��ร�บบร�ก�รผ��ตรวจ��บภ�ย�นควรปฏ�บ�ต�ต�มม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บ
ภ�ย�น �น��วนท���ก��ยวข��งก�บง�นบร�ก�ร���ค��ปร �กษ� 

 
����.C� : ก�รปฏ�บ�ต�ง�นบร�ก�ร���ค��ปร�กษ�ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งม��น�จว�� 

�ด�ก���นดข�บ�ขตก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ว��พ�ยงพ�ท��จ�บรรล�ว�ตถ�ปร��งค�
��ก�นร��ว��งปฏ�บ�ต� ง�นม�ก�รปร�บปร �ง�ง ���น�ข�ก��ยวก�บข�บ�ขต  
ก�รปฏ�บ�ต�ง�น ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��ง��ร��ก�บผ��ร�บบร�ก�รถ�ง�ง���น�ข 
ท��ปร �บปร�งน��น �พ���พ�จ�รณ�ว��จ�ปฏ�บ�ต�ง�นต���ป�ร���ม� 

 
����.C� : �นร��ว��งก�รปฏ�บ�ต� ง�นบร�ก�ร���ค��ปร�กษ�  ผ��ตรวจ��บภ�ย�น 

ต��งร�บ�ก�รควบค�มท����ดคล��งก�บว�ตถ�ปร��งค�ข�งก�รปฏ�บ�ต�ง�น
�ล�ร�ม �ดร�ว�งต��ปร��ด�นคว�ม����ยงท��ม�น �ย���ค�ญ 

 
����  :  ก�รจ�ด�รรทร�พย�กร 
 ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งจ�ด�รรทร�พย�กร�����ม���ม�ล��พ�ยงพ�ต��ก�รปฏ�บ�ต�ง�น

���บรรล�ต�มว�ตถ�ปร��งค � �ดย�����ดคล��งก�บล�กษณ��ล�คว�มซ�บซ��นข�งง�น 
ตล�ดจนข��จ��ก�ดข�ง�วล��ล�ทร�พย�กรท��ม��ย�� 

 
ก�รต�คว�ม 
��ม���ม ค�� ก�รผ�มผ��นร��ว��งคว�มร�� ท�กษ��ล�คว�ม��ม�รถ���น� ท��จ���ป�น
ต��ก�รปฏ�บ�ต�ง�น  
 
�พ�ยงพ� ค�� ปร�ม�ณข�งทร�พย�กรท��จ���ป�น �พ����ช��นก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ย��ยงผ��ปร�ก�บว�ช�ช�พ 

 
����   : �นวท�งก�รปฏ�บ�ต�ง�น 

ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งพ�ฒน��ล�จ�ดท���นวท�งก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ป�นล�ยล�กษณ���กษร 
�พ������ก�รปฏ�บ�ต�ง�นบรรล �ผลต�มว�ตถ�ปร��งค�ท��ก���นด 

 
 
 
 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

����.A� : �นวท�งก�รปฏ�บ�ต �ง�นต��งก���นดว�ธ�ก�รท���ช��นก�รร�บ� ว��คร����
ปร��ม�นผล �ล�บ�นท�กข��ม�ลต��ง� ท���ด�ร �บ�นร��ว��งก�รปฏ�บ�ต�ง�น 
ท��งน�� �นวท�งก�รปฏ�บ�ต�ง�นด�งกล��วต��ง�ด�ร�บคว�ม���นช�บก��นท��จ�  
�ร��มปฏ�บ�ต�ง�น �ล��นกรณ�ท��ม�ก�ร�ปล��ยน�ปลงต��งด���น�นก�ร 
ข�คว�ม���นช�บ��ม��ดยท�นท� 

 
����.C� : �นวท�งก�รปฏ�บ�ต� ง�นบร �ก�ร���ค��ปร�กษ�  ��จจ�ม�ร�ป�บบ�ล�

�น�������ร�ท���ตกต��ง�ปต�ม�ต�ล�ล �กษณ�ข�งง�นท���ด�ร�บม�บ�ม�ย 
 

���� :  ก�รปฏ�บ�ต�ง�น 
ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งร�บ � ว��คร���� ปร��ม�นผล �ล�จ�ด�ก�บข��ม�ล����พ�ยงพ�ต��ก�รปฏ�บ�ต�ง�น
ท���ด�ร�บม�บ�ม�ย���บรรล�ต�มว�ตถ�ปร��งค� 

 
����  :  ก�รร�บ�ข��ม�ล 

ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งร�บ�ข��ม�ลท��ม�คว�ม�พ�ยงพ� ม�คว�มน���ช���ถ�� ม�คว�ม�ก��ยวข��ง
�ล�ท���ป�นปร��ยชน�ต��ก�รปฏ�บ�ต�ง�นท���ด�ร�บม�บ�ม�ย���บรรล �ว�ตถ�ปร��งค� 

 
ก�รต�คว�ม : 
ข��ม �ลท��ม�คว�ม�พ �ยงพ� �ป�น���งท���ป�นคว�มจร �ง ม�คว�ม�พ�ยงพ� �ล���ม�รถท��จ��น�มน��ว
������นตรงก�บผ��ตรวจ��บภ�ย�น  
 
ข� �ม�ลท��ม� คว�มน ���ช���ถ�� �ป�น���งท���ด�จ�กก�ร�ช ��ทคน�คก�รตรวจ��บท�� ��ม���ม  
 
ข� �ม�ลท��ม�คว�ม�ก��ยวข��ง  �ป�น���งท��จ�น��ม��น�บ�น�นข����ง�กต�ล�ข ����น��น� 
จ�กก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�นต�มว�ตถ�ปร��งค�  
 
ข��ม�ลท���ป�นปร��ยชน� จ�ช�วย���ก�รด���น�นง�นข�ง�น�วยง�นบรรล�ว�ตถ�ปร��งค� 
 

����  : ก�รว��คร��� ��ล�ปร��ม�นผล  
ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��ง�ช�ว�ธ�ก�รว��คร�����ล�ปร��ม�นผลท��ม�คว�ม��ม���ม �พ������
�ด�ข���ร�ป�ล�ผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นท���ด�ร�บก�รย�มร�บ 

 
����  :  ก�รจ�ด�ก �บข��ม�ล 

ผ�� ตรวจ��บภ�ย�นต��งจ�ด �ก�บข� �ม� ล���ม� คว�ม�พ�ยงพ�  �ช���ถ�� �ด� �ก�� ยวข��ง 
�ล��ป�นปร��ยชน� �พ����น�บ�น�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ล��ร �ปผลก�รตรวจ��บ 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

����.A� : ��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งควบค�มก�ร�ข��ถ�งข��ม�ลท���ด�ร�บ 
จ�กก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ล��นก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ลด�งกล��ว���บ�คคลภ�ยน�กทร�บ 
ต��ง�ด�ร�บคว�ม���นช�บจ�ก��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ล��ร���ล�งจ�ก 
ม�ก�รปร�กษ�ฝ��ยกฎ�ม�ยก��นต�มคว�ม��ม���ม 

 
����.A� : ��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งก���นดร�ย��วล��นก�ร�ก�บ

ร�กษ�ข��ม �ลท���ด�จ�กก�รปฏ�บ�ต�ง�น �ม�ว ��ข��ม�ลจ�ถ�ก�ก �บ�ย���น����
ร�ป�บบ�ด ท��งน�� ร�ย��วล��นก�ร�ก�บร�กษ�ข ��ม�ลต��ง�����ดคล��งก�บ
�นวท�งปฏ�บ� ต� ข�ง�น�วย ง�นข�งร�ฐ  �ล�ร��บ� ยบ �ล� ก�กณฑ� 
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐท���ก��ยวข��ง 

 
����.C� : ��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งก ���นดน�ยบ�ย�นก�ร�ก�บร �กษ�

ข��ม�ลท���ด�จ�กก�รปฏ�บ�ต�ง�นบร�ก�ร���ค��ปร�กษ� รวมท��งก�ร�ผย�พร�
ข� �ม�ลด �งกล��ว���ก�บบ�คคลภ�ย�น�ล�ภ�ยน�ก�น�วยง�นข�งร�ฐ   
ท��งน��  ต��ง��� ��ดคล��งก� บ�นวท�งป ฏ�บ�ต� ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
�ล�ร��บ�ยบ �ล�ก�กณฑ�ท���ก��ยวข��ง 

 
����   : ก�รก��ก�บด��ลก�รปฏ�บ�ต�ง�น 

�� ว�น� ��น�วยง�นต รวจ��บภ�ย�นต��งม�ก�รก��ก� บด��ลก�รปฏ�บ�ต� ง�นท���ด�
ม�บ�ม�ย�ย��ง ��ม���ม  �พ�������ก�ดคว�มม��น�จว�� ก�รปฏ�บ�ต�ง�น��ม�รถบรรล�
ต�มว�ตถ�ปร��งค�ท��ก���นด�ว��ย��งม�ค�ณภ�พ �ล��ป�นก�รช�วยพ�ฒน�ก�รปฏ�บ�ต�ง�น
ข�งผ��ตรวจ��บภ�ย�น���ด�ย��งข��น 
 
ก�รต�คว�ม : 
ก�รก��ก�บด ��ลก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น ข�� น�ย��ก� บคว�ม�ช��ยวช�ญ�ล�
ปร��บก�รณ�ข�งผ��ตรวจ��บภ�ย�น รวมถ �งคว�มซ�บซ��นข�งง�นท��ม�บ�ม�ย���
�� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น ม��น��ท ���นก� รก��ก�บด��ลก�รด ���น�นง�น 
�น�น�วยง�น�ม�ว��จ��ป�น��วนท���ก��ยวข��ง�ร���ม��ก��ยวข��งก�บก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บ 
�ต��� จม�บ�ม�ย ���ผ�� ตรวจ�� บภ�ย�นท��ม� ปร� �บก�รณ � ��ม���ม��� �ป�น
ผ��ด���น�นก�ร��บท�น �ดย���ม�ก�ร�ก�บรวบรวม��ก��ร�ล�กฐ�นท���ช ��นก�รก��ก�บด��ล
ก�รปฏ�บ�ต �ง�นด�งกล��ว 

 
 
 
 
 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

���� : ก�รร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ 
ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งร�ยง�นผลก�รตรวจ��บต�มท ���ด�ร�บม�บ�ม�ย�ย��งท�นท�วงท� 

 
����  :   �ล �ก�กณฑ ��นก�รร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ 

ร�ยง�นผลก�รตรวจ��บต ��งปร�ก�บ ด� วย  ว� ตถ� ปร��งค�  ข�บ�ขต  �ล� 
ผลก�รตรวจ��บ 

 
����.A� : ก�ร ร�ยง�นผลก�รต รวจ��บต� �งม� ผลก �รตรวจ�� บซ�� งผล 

ก�รตรวจ��บน��น จ�รวมถ�งข���ร�ป ข����น��น� �ล��ผนก�รปร�บปร�ง
�ก��ขก�รด���น�นง�นท�� ��ม���ม  �ย��ง�รก�ต�ม  คว�มค�ด���นข�ง 
ผ��ตรวจ��บภ�ย�นท�� ��น�น��น จ�ต��งค ��น�งถ�งคว�มค�ด�ว�งข�ง
�� ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ คณ�กรรมก�รตรวจ��บ �ล�ผ ��ท���ก��ยวข��ง 
ตล�ดจนต��งม�ข��ม�ล�น�บ�น�นท���พ�ยงพ� น���ช���ถ�� ม�คว�ม�ก��ยวข��ง
�ล��ป�นปร��ยชน� 

 
ก�รต�คว�ม :  
ก�ร���คว�ม���น�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บ ��จจ��ป�นก�รจ�ดล��ด�บ
คว�ม���ค�ญ ก�ร�ร �ปปร��ด�น�ร��ก�ร�ธ�บ�ย�ก��ยวก�บผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น 
ซ��ง��จจ��ก��ยวข��งก�บก�รควบค�มท�� �ฉพ���จ��จง�น��วนข�งข��นต�น
ก�รปฏ�บ�ต�ง�น คว�ม����ยง �ร��ภ�รก�จง�น ด�งน��น ก�ร��น�คว�ม���น
จ�ง���ม�ก�รพ�จ�รณ�ถ�งผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ล�คว�มม�น�ย���ค�ญ 

 
����.A� : ผ��ตรวจ��บภ�ย�นควรกล��วถ�งข��ตรวจพบท��ด��นก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�ง   

�น�วยร �บตรวจ�ว��นร�ยง�นผลก�รตรวจ��บด�วย 
 
����.A� : ก�ร�ผย�พร�ร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ ���บ�คคลภ�ยน�ก�น�วยง�นข�งร�ฐทร�บ

ต��งร�บ�ข��จ��ก�ด�นก�ร�ผย�พร��ล�ก�รน��ผลก�รตรวจ��บ�ป�ช�ต��ด�วย 
 
����.C� : ร�ป�บบ�ล��น�����ข�งก�รร�ยง�นคว�มค�บ�น���ล�ก�รร�ยง�นผล

ก�รตรวจ��บบร�ก�ร���ค��ปร�กษ�จ��ตกต��งก�น�ปต�มล�กษณ�ข�งง�น
�ล�คว�มต��งก�รข�งผ��ร�บบร�ก�ร 

 
����   :  ค�ณภ�พข�งร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ 

ก�รร�ยง�นผลก�รตรวจ��บต��งร�ยง�นด�วยคว�มถ�กต��ง�ท��ยงธรรม ช�ด�จน ร�ดก�ม 
�ร��ง�รรค� ครบถ�วน �ล�ท�นก�ล 
 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

ก�รต�คว�ม : 
ก�รร�ยง�นผลก�รตรวจ��บด�วยคว�มถ �กต��ง  ค�� �ดยปร�ศจ�กข��ผ�ดพล�ด 
�ล�ก�รบ�ด�บ��น�ดย���ม�ล�กษณ�ตรง�ปตรงม�ต�มข���ท�จจร�ง   
 
ก� รร�ย ง�นด� วยคว�ม�ท��ย งธรรม  ค��  ม� คว�มย�ต� ธรรม  �ม� �คต�  �ม�ล� ���� ยง  
�ล��ป�นผลท���ด�ม�จ�กก�รปร��ม�นข���ท�จจร�ง�ล��ถ�นก�รณ�ท��ง�มด�ย��งย�ต�ธรรม
�ล��มด�ล 
 
ก�รร�ยง�นด�วยคว�มช �ด�จน ค�� �ช�ภ�ษ�ท���ข���จง��ย �ล��ป�น��ต��ป�นผล �ล�ก�ล��ยง
ก�ร�ช�ค��ศ�พท��ทคน�คท���ม�จ���ป�น รวมถ�งม �ก�รกล��วถ�งข��ม �ลท�����ค�ญ �ล��ก��ยวข��ง�ว�
�ย��งครบถ�วน  
 
ก�รร�ยง�นท��ร�ดก�ม ค��  ตรงปร��ด �น �ม��ย��น�ย�� �ม�ซ���ซ��น �ล��ม�ม�ก�รน����น�
ร�ยล����ยดปล�กย��ยท���ม�จ���ป�น  
 
ก�รร�ยง�นท���ร��ง�รรค� �ป�นก�ร�ร��งปร��ยชน����ก�บผ��ร�บบร�ก�ร�ล��น�วยง�น 
��นจ�น���ป���ก�รปร �บปร�ง�น��วนท��จ���ป�น  
 
ก�รร�ยง�นท��ครบถ�วน �ป�นก�รน ����น�ข��ม�ลท��ม� �จคว�ม���ค�ญต��ผ�����นร�ยง�น
�ย��งครบถ�วน ซ��งรวมถ�งข��ม �ล���ค�ญท�� �ก��ยวข��งตล�ดจนก�ร���ข����ง�กตต��ง�  
ท���ป�นก�ร�น�บ�น�นข����น��น��ล��ร�ปผลก�รตรวจ��บ 
 
ก�รร�ยง�นท��ท� นก�ล  ค��  ก�รร�ยง�นท��ท� น�วล� �ดย�ป�ด��ก�����ฝ� �ยบร ��� ร 
�ด�ด���น�นก�ร�ก��ข�ด��ย��ง��ม���ม 

 
����   :  ข��ผ�ดพล�ดข�งร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ 

�นกรณ�ท�� ตรวจพบว�� ร�ยง�นผลก�รตรวจ��บท�� ��น�ม�ข� �ผ�ดพล�ด�ร��ล��ลย 
�นก�รกล��วถ�งปร��ด�น�ล�กท�����ค�ญ ��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งร�บ�ก��ข 
�ล�จ�ด��งร�ยง�นฉบ�บท���ก ��ข�ล�ว����ก�บ�คคลท���ก��ยวข��งท�นท� 
 

����   :  ก�ร�ผย�พร�ร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ 
�� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��ง�ผย�พร�ร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ���บ�คคล 
ท���ก��ยวข��งทร�บต�มคว�ม��ม���ม 

 
 
 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

ก�รต�คว�ม : 
�� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นม��น��ท��ร� บผ�ดช�บ�นก�ร ��บท�นร�ย ง�น 
ผลก�รตรวจ��บก��นท��จ��ผย�พร�ผลก�รตรวจ��บ รวมท��ง ก���นดผ��ท ���ด�ร�บร�ยง�น
�ล�ว�ธ�ก� ร�ผย�พร �ร�ยง�นน��น  ท��งน��  ��ก��ว�น� ��น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น 
จ�ม�บ�ม�ย�น��ท��น �� ���ผ�����น  �� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นย�งคงม��น��ท��
ร�บผ�ดช�บ�น�ร���งด�งกล��ว 
 
����.A� : ��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นม ��น��ท��ร�บผ�ดช�บ�นก�ร�ผย�พร�

ร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ���ก�บบ�คคลท���ก��ยวข��งทร�บ 
 
����.A� : ก�ร��น�ร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ����ก�บ�คคลภ�ยน�กท���ม��ด�ร�บ ��ว�

�นกฎ�ม�ย�ร��ค�����งท���ก��ยวข��งข�งท�งร�ชก�ร  �� ว�น���น�วยง�น
ตรวจ��บภ�ย�นต��งด���น�นก�ร�น�ร���งต���ปน�� 
• ปร��ม�นคว�ม�� ��ยงท����จ�ก�ดข��นก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ 

• ปร�กษ�ก�บ��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ล��ร��ท��ปร�กษ�ด��นกฎ�ม�ย
ต�มคว�ม��ม���ม �ล� 

• ควบค�มก�ร�ผย�พร�ร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ�ดยร�บ�ข��จ��ก�ด
�นก�ร�ช�ร�ยง�นด�งกล��ว 

 
����.C� : ��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นม ��น��ท��ร�บผ�ดช�บ�นก�ร�ผย�พร�

ร�ยง�นผลก�รตรวจ��บก�รบร�ก�ร���ค��ปร�กษ��ก�ผ��ร�บบร�ก�ร 
 

����.C� : �นร��ว��งก�รปฏ�บ�ต�ง�นบร�ก�ร���ค��ปร�กษ� ��จม�ก�รบ�งช��ปร��ด�น
�ก��ยวก�บก�รก��ก �บด� �ล ก�รบร���ร คว�ม����ยง  �ล�ก�รควบค�ม 
��ก�ป�น�ร���งท��ม�คว�ม���ค�ญต���น�วยง�นข�งร�ฐ�นภ�พรวม ผ��ตรวจ��บ
ภ�ย�นต��งร�ยง�น���ก�บ��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ล�คณ�กรรมก�ร
ตรวจ��บทร�บ 

 
����   :  ก�ร���คว�ม���น�นภ�พรวม 
 ก�ร��ดงคว�ม���น�นภ�พรวมข�งร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ  ผ��ตรวจ��บภ�ย�น 

ต��งพ �จ�รณ�ถ�งกลย�ทธ� ว�ตถ�ปร��งค� �ล�คว�ม����ยงข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ ตล�ดจน 
คว�มค�ด�ว�งข�ง��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ คณ�กรรมก�รตรวจ��บ �ล�ผ��ท���ก��ยวข��ง 
ท��งน �� คว�ม���น�นภ�พรวมด�งกล ��วต��งม�ข��ม�ลท�� �พ�ยงพ� �ช���ถ���ด� ม�คว�ม�ก��ยวข��ง 
�ล��ป�นปร��ยชน� 

 
 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

ก�รต�คว�ม : 
ก�ร������รร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ ���รวมถ�ง�ร���งด�งน�� 

• ข�บ�ขตก�รปฏ�บ�ต �ง�น รวมถ�งช�วงร�ย��วล�ท�����คว�ม���น�น�ร���งต��ง� 

• ข��จ��ก�ดข�งข�บ�ขตก�รปฏ�บ�ต�ง�น 
• ก�รพ�จ�รณ��ผนง�น/�ครงก�รท�� �ก��ยวข��งท��ง�มด  รวมถ �งก�ร�ช �ผลก�ร

ปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��ปฏ�บ�ต�ง�น/ท��ปร �กษ����น�  

• ก�ร�ร�ปข��ม�ล���ค�ญท���ช��น�บ�น�นคว�ม���น 

• กร�บคว�ม����ยง�ร ��ก�ร ควบค�ม�ร���ล�ก�กณฑ����น�  ท���ป� นพ��นฐ�น 
ก�ร���คว�ม���น�ดยรวม 

• คว�ม���น�ดยรวม ก�ร�ช�ด�ลยพ �น�จ �ร��ข���ร�ปท��ย�ต� 
ท��งน�� ต��งช���จง����ต�ข�งคว�ม���น�ดยรวมท���ม�น��พ��จ�นร�ยง�นด�งกล��ว 
 

���� :  ก�รต�ดต�มผล 
��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งก���นด�ล�ร�กษ�ร�บบก�รต�ดต�มก�รปฏ�บ�ต�ต�มข����น��น�
�นร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ 
 
����.A� : ��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งก���นดกร�บวนก�รต�ดต�มผลก�รตรวจ��บ

�พ�������ก�ดคว�ม�ช���ม ��นว�� ��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ม� ก�ร���งก�ร���ม� ก�รปฏ�บ�ต�
ต�มข����น��น�ท���ด�น� ���น��นร�ยง�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บ�ร����ว�น��
�น�วยง�นข�งร�ฐ�ด�ย�มร�บคว�ม����ยงจ�กก�ร�ม �ปฏ�บ�ต�ต�มข ����น��น�  

����.C� : �น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��งม�ก�รต�ดต�มก�รปฏ�บ�ต�ต�มผลข�งง�นบร�ก�ร 
���ค��ปร�กษ�ต�มข�บ�ขตก�รปฏ�บ�ต�ง�นท���ด�ม�ก�ร���นช�บร�วมก�บผ��ร�บบร�ก�ร 

 
���� : ก�รย�มร�บ�ภ�พคว�ม����ยงข�งฝ��ยบร���ร 
 �นกรณ�ท����ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นม�คว�ม���นว�� คว�ม����ยงท�� ��ล���ย��ท��ฝ� �ยบร���ร 

ย�มร�บน��น ��จจ��ม��ย���นร�ด�บท���น�วยง�นข�งร�ฐ��ม�รถย�มร�บ�ด� �� ว�น���น�วยง�นตรวจ��บ
ภ�ย�นต��ง��ร��ก�บ��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ ��กย�ง�ม���ม�รถ��ข��ย�ต��ด��� ว�น���น�วยง�น
ตรวจ��บภ�ย�นต��ง��น�ต��คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�พ���พ�จ�รณ���ข ��ย�ต�ต���ป 

 
 ก�รต�คว�ม :  
 ก�รร�บ�คว�ม����ยงท��ย�มร�บ�ด�ข�งฝ��ยบร���รน��น ��จพ�จ�รณ��ด�จ�กก�รปฏ�บ�ต�ง�น���คว�ม�ช���ม��น

�ร��ก�ร���ค� �ปร�กษ� ก�รต�ดต�มคว�มก ��ว�น��ข�งผลก�รตรวจ��บคร ��งก��น�ร �����น�  
ท��งน�� ก�ร��ข��ย�ต��ก��ยวก�บคว�ม����ยง�ม��ช��น��ท��ข�ง��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��วนท�� � 
ค���ธ�บ�ยศ�พท� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

ค��น�ย�ม 
ก�รตรวจ��บภ�ย�น ก�จกรรมก�ร��� คว�ม�ช�� �ม �� น�ล�ก�ร�� � ค� �ปร � กษ��ย� �ง�ท�� ยงธรรม 

�ล��ป�น���ร� ซ��งจ�ด���ม�ข ��น�พ����พ��มค�ณค���ล�ปร�บปร�งก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�ง
�น�วยง�นข�งร �ฐ���ด�ข��น �ล�จ�ช�วย����น�วยง�นข�งร �ฐบรรล�ถ�ง�ป���ม�ย
�ล�ว�ตถ�ปร��งค �ท��ก���นด�ว �ด�วยก�รปร��ม�น�ล�ปร �บปร�งปร���ทธ�ผล
ข�งกร�บวนก�รบร���รคว�ม ����ยง ก�รควบค�ม  �ล�ก�รก��ก�บด��ล 
�ย��ง�ป�นร�บบ 

 
ค���ธ�บ�ยศ�พท� 
กฎบ�ตรก�รตรวจ��บภ�ย�น ��ก��รท�งก�รท���ป�นล�ยล�กษณ���กษร �พ���ก���นดว�ตถ�ปร��งค� ���น�จ�น��ท�� 
(Charter) �ล�คว�มร �บผ�ดช�บข�งง�นตรวจ��บภ�ย�น ซ��งกฎบ�ตรก�รตรวจ��บ

ภ�ย�นต��งปร�ก�บด�วย 
 : �ถ�นภ�พข�ง�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น 
 : ��ยก�รร�ยง�น  ซ��งรวมถ �งคว�ม��มพ� นธ�ข�ง�� ว�น���น�วยง�น 

ตรวจ��บภ�ย�นก�บ��ว�น���น �วยง�นข�งร�ฐ�ล�คณ�กรรมก�ร
ตรวจ��บ 

 : ��ทธ��นก�ร�ข��ถ�งข��ม�ล บ� คล�กร �ล�ทร�พย���นต ��ง� ท���ก��ยวข��งก�บ 
ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น 

 :  ข�บ�ขตก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น 
 
ก�รก��ก�บด��ล กร�บวนก�รด���น�นง�น  �พ ���ก��ก�บด��ล�ล�ควบค�ม���ก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�ง 
(Governance) �น�วยง�นต��ง� ภ�ย�น�น�วยง�นข�งร�ฐ�ป�น�ป�ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พ  

ปร���ทธ�ผล ม�คว�ม�ปร�ง�� �ล��ป�นธรรม 
 
ก�รก��ก�บด��ล�ทค�น�ลย� กร�บวนก�รท���ร��งคว�มม ��น�จว�� ร�บบ�ทค�น�ลย���ร�น�ทศข�ง 
��ร�น�ทศ �น�วยง�นข�งร�ฐ�ด �ม��� วน�น�บ�น� นว�ตถ�ปร��งค��ล�กลย�ทธ�ข�ง
(Information Technology �น�วยง�นข�งร�ฐ 
Governance) 
 
ก�รควบค �ม (Control) ก�รกร�ท���ด� ก�ต�มท����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ ฝ��ยบร���ร �ล�กล��มบ�คคล
 ก���นด���ม�ข ��น�นก�รจ�ดก�รคว�ม�� ��ยง �ดยก�รว�ง�ผนง�น จ�ด�งค�กร 
 �ล�ก���นด�นวท�ง�นก�รด���น�นง�นท��ม�ปร���ทธ�ผล�พ�ยงพ�ท��จ�ท�����
 �ก�ดคว�ม�ช���ม��น�ย��ง�ม��ต��มผลว�� ก�รด���น�นง�น��ม�รถบรรล� 
 ผล����ร�จ�ด�ต�ม�ป���ม�ย�ล�ว�ตถ�ปร��งค�ท��ก���นด�ว� 
 
 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

ก�รควบค �มพ��นฐ�น ก�รควบค�มท���น�บ�น�นก�รบร ���รจ �ดก�ร�ล�ก�รก��ก�บด��ล �ดยจ�ด���
ด��น�ทค�น�ลย���ร�น�ทศ ม�ร�บบก�รควบค�ม�น��วน�ครง�ร��งพ��นฐ�นด��น�ทค�น�ลย���ร�น�ทศ
(Information Technology �ช�น ร�บบง�นข ��ม�ล  ร�บบ�คร��ข��ย �ล�บ�คล�กร ซ��งปร�ก�บด�วย  
Controls)  ก�รควบค� ม� บบท�� ว�ป  (General Controls) �ล�� บบ�ฉพ��ท �ง  
 (Technical Controls) 
 
ก�รท�จร�ต (Fraud) ก�รกร�ท��ท��กฎ�ม�ยร�บ�ว�� �ป�นก�รฉ��ฉล �ล�กลวง ปกป�ด �ร��ล��ม �ด

�� �น �จ�น� �ท ��ต�มคว�มร� บผ� ดช�บ  �ล��ป� นก�รกร�ท� �ท �� �ก� ดข��น 
�ดยปร�ศจ�กก�รข�มข�� บ� งค�บ �ร��ม���ต �บ�บค��นจ�กผ�����น ก�รท�จร�ต  
ค�� ก�รกร�ท ��ข�งบ �คคล�ร���งค�กร �พ�������ด�ม�ซ ��งทร�พย���น �ง�นท�ง 
�ร��บร� ก�รพ� �ศษ  �ดย�ม�ต� �งจ� �ย�ง�น�ร ��ค� �ต�บ�ทน�ด�  �ร�� 
�ป� นก�รกร�ท ���พ���ก������ก�ดผลปร��ยชน��� วนต� ว�ร��ผลปร��ยชน� 
ท�งธ�รก�จ���น 

 
ก�รบร���รคว�ม����ยง กร�บวนก�รร�บ � ปร��ม�น จ�ดก�ร �ล�ควบค�ม��ต �ก�รณ��ร ���ถ�นก�รณ� 
(Risk Management) ท���ม�พ� งปร��งค�ท����จ�ก�ดข��น �พ������คว�ม�ช���ม��น�ย��ง�ม��ต��มผล     

ว���น�วยง�นข�งร�ฐ��ม�รถบรรล��ป���ม�ย 
 

ก�ร�ร��งค�ณค���พ��ม ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�นด�วยคว�ม�ท��ยงธรรม �น��นท��จ��ป�นก�ร�ร��ง   
(Add Value) ม� ลค���พ ��ม���ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ�ล�ผ��ท ��ม� ��วน�ก��ยวข��ง �ดยท����� 
 �น�วยง�นข�งร�ฐ��ม�รถปร�บปร�งก�รด���น�นง�น���ม�ปร�� �ทธ�ภ�พ�ล�
 ปร���ทธ�ผลย��งข��น ซ��ง��จด���น �นก�ร�นร�ป�บบข�งก�ร���ค��ปร �กษ��น�น�� 
 �ร��ก�รร�ยง�น�ป�นล�ยล�กษณ���กษร�ร�����น� ท�����น�มควร �พ������ 
 ก�รด���น�นง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ��ม�รถบรรล��ป���ม�ยต�มท��ว�ง�ว� 
 
คณ�กรรมก�รตรวจ��บ  คณ�บ�คคลซ��งปร�ก�บด�วยผ��ทรงค�ณว�ฒ�ท��ม�คว�มร�� �ล�ปร��บก�รณ �

ด� �นต��ง�  ท�� งจ�กภ�ค ร�ฐ�ล���กชน  �ดยจ�ท���น��ท ��ก��ก�บด��ล 
����น�วยง�นข�งร�ฐม�ร�บบก�รตรวจ��บภ�ย�นท��ม�ปร���ทธ�ภ�พ  
ม� ม�ตรก�รก�รบร���รคว�ม����ยง  �ล�ก�ร ควบค�มภ�ย�นท��ร�ดก�ม  
�พ������ก�รบร���รง �น�น�วยง�นข�งร�ฐ�ดยรวม�ป� น�ป�ย� �ง�ปร�ง��  
ม�ก�รบร ���รจ�ดก�รท��ด� �ป�นท���ช���ถ���ก���ธ�รณชน  

 
คว�ม����ยง (Risk) คว�ม�ป�น�ป�ด�ท��จ��ก�ด��ต�ก�รณ �ท���ป�น��ป�รรคต��ก�รบรรล��ป���ม�ย

ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ คว�ม����ยง��ม�รถว�ด�ด��นร�ปข�งผลกร�ทบ�ล�
��ก��ท��จ��ก�ด��ต�ก�รณ�น��น 

 
 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

ง�นบร�ก�ร���คว�ม�ช���ม��น ก�รตรวจ��บ�ล�กฐ�นต��ง� �ย��ง�ท ��ยงธรรม �พ�������ด�ม�ซ��งก�รปร��ม�นผล
(Assurance Services) �ย��ง���ร� �ดยก�รปร�บปร�งปร���ทธ �ภ�พ�นกร�บวนก�รก�รก��ก�บด��ล 
 ก�รบร���รคว�ม���� ยง �ล�ก�รควบค� มข�ง�น� วยง�น ข�งร�ฐ  �ช�น  
 ก�รตรวจ��บงบก�ร�ง�น ผลก�รด���น�นง�น ก�รปฏ�บ�ต�ต�มกฎ �ล�ก�กณฑ� 
 �ล�ข ��บ�งค�บคว�มม��นคงปล�ดภ�ยข�งร�บบต��ง� �ล�ก�รตรวจ��บ
 คว�มถ�กต��ง�ล��ช���ถ���ด�ข�งข��ม�ลท�งก�ร�ง�นก�รบ�ญช� �ป�นต�น 
 
ง�นบร�ก�ร���ค��ปร�กษ� ก�รบร�ก�ร���ค��ปร�กษ��น�น�� �ล�บร�ก�ร���น� ท���ก��ยวข��ง �ดยล�กษณ�ง�น
(Consulting Services) �ล� ข�บ�ขตข� งง�นจ�จ � ดท� �ข ��ตกลงร� วมก� บผ��ร�บบร�ก�ร� ล� 
 ม�จ� ดปร��งค� �พ����พ��มค�ณค�����ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ �ดยก�รปร �บปร�ง
 กร�บวนก�รก�รก��ก�บด��ล ก�รบร���รคว�ม����ยง �ล�ก�รควบค�มข�ง
 �น�วยง�นข�งร �ฐ���ด�ข��น �ช�น ก�ร���ค��ปร�กษ��น�น�� �น�ร���งคว�มคล��งต�ว
 �นก�รด���น�นง�น ก�ร��ก�บบร�บบง�น ว�ธ�ก�รต��ง� �นก�รปฏ�บ�ต�ง�น 
 �ล�ก�รฝ�ก�บรม  �ป�นต�น 
 
ต��ง (Must) ก�ร�น�นคว�ม���ค�ญ�ล�จ ���ป�น�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น 
 
�นวท�งก�รปฏ�บ�ต�ง�น ก�รก���นดร�ยล����ยด�ก��ยวก�บว�ธ�ก�รปฏ�บ�ต�ง�นต�มท���ด�ร�บม�บ�ม�ย  

ซ��งผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งจ�ดท���ป�นล�ยล�กษณ���กษร ซ��งจ��ป�น��วน�น��ง
ข�ง�ผนก�รปฏ�บ�ต�ง�น �พ������ท�มง�น�ช��ป�น�นวท�ง�นก�รปฏ�บ�ต �ง�น 
�ต�ล��ร ���งท��จ�ตรวจ��บ ด�วยว�ตถ�ปร��งค����ร ท���น�วยร�บตรวจ�ด   
ณ  �วล��ด  �ล��ช �ว�ธ� ก�ร�ล��ทคน�คก�รตรวจ��บ�ด จ� งจ�ช�วย���     
ก�รรวบรวม�ล�กฐ�น�นร�ยล��� �ยด�ป�น�ป�ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พ 

 
ผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ�����น ร�ยง�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บ�ร��ก�ร���ค��ปร �กษ�ด��นต��ง�  
 ข�งบ�คคล���นท��น�ก��น��จ�กผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��ตรวจ��บภ�ย�น 
 �ช�น ร�ยง�นผลก�รตรวจ��บข�งผ��ตรวจ��บภ�ยน�ก ร�ยง�นข�ง 
 ท��ปร�กษ��ครงก�รข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ �ป�นต�น 
 
�ผนก�รตรวจ��บ �ผนก�รปฏ�บ�ต�ง�นท����ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นจ �ดท��ข��น�ว�ล�วง�น��  

�ก��ยวก �บ�ร���งท�� จ�ตรวจ��บ  จ� �นวน�น� วยร�บตรวจ ร�ย��วล�ท�� �ช� 
�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น ผ��ร�บผ�ดช�บ�นก�รตรวจ��บ รวมท��งงบปร�ม�ณท���ช�
�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บ �พ ���ปร��ยชน��นก�ร��บท�นคว�มก ��ว�น��
ข�งก�รปฏ�บ� ต� ง�นตรวจ� �บ�ป�นร� ย��  �ล����ปฏ�บ� ต� ง� น�ด� 
�ย��งร�บร��นท�นต�มก ���นด�วล� 

 



 

 
ม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น �วยง�นข�งร �ฐ                   �� 

�ผนก�รปฏ�บ�ต�ง�น �ผนก�รปฏ�บ�ต�ง�นต�มท���ด�ร�บม�บ�ม�ย ซ��งผ��ตรวจ��บภ�ย�นจ �ดท���ว�
ล�วง�น��ว��จ�ตรวจ��บ�ร���ง�ด ท���น�วยร�บตรวจ�ด  ด�วยว�ตถ�ปร��งค�  
ข�บ�ขต ว�ธ�ก�ร�ด  �ล�ทร�พย�กรท���ช��ท���ดจ�งจ�ท �����ก�รปฏ�บ�ต�ง�น
ตรวจ��บบรรล�ผล����ร�จ 

 
ผ��ร�บบร�ก�ร ผ��ร��งข�ร�บก�รบร �ก�ร�ร���น�วยร�บตรวจ 
 
ฝ��ยบร���ร ผ��ท� ��น��ท ��บร���รซ��งด��รงต����น�งร�งจ�ก��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ 
 �ม��ก�น��มล��ด�บ 
 
ภ�รก�จง�นตรวจ��บภ�ย�น    ง�นข�งผ��ตรวจ��บภ�ย�นท��ก���นด�ว��น�ล�ก�กณฑ� ม�ตรฐ�น�ล�

จรรย�บรรณก�รตรวจ��บภ�ย�น  
 
ย�ทธศ��ตร� ก�รก���นดปร�ชญ� ว�� �ยท�ศน� พ�นธก�จ �ป���ม�ยข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
 
�น�วยง�นข�งร�ฐ ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�ว�น�ยก�ร�ง�นก�รคล�งข�งร�ฐ พ.ศ. ���� 
 
�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น �น�วยง�นท��ร�บผ�ดช�บง�นตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
 
�น�วยร�บตรวจ �น�วยง�นท��ร�บผ�ดช�บ�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
 
��ว�น���น�วยง�นข�งร �ฐ ผ��บร���ร��ง��ดข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
  
��ว�น���น�วยง�น ผ��ด��รงต����น�ง��ง��ด�น�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น ซ��งท���น��ท���นก�รก��ก�บ
ตรวจ��บภ�ย�น ด��ลก�รบร ���รง�นข�ง�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น �ล�กรณ�ท���น�วยง�น
 ข�งร�ฐ  �ล��ก�ช�บร�ก�รตรวจ��บจ�ก�น�วยง�นตรวจ��บจ�กภ�ยน�ก  
 �� ว�น���น� วยง�นตรวจ��บภ�ย�นจ��ป�นผ��ร�บผ�ดช�บ�นก�รด ��ล 
 �ร���งข�ง��ญญ�ว��จ��ง �ล�ค�ณภ�พคว�มน���ช���ถ��ข�งผลง�น รวมท��ง
 ร�ยง�น�����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ล�คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ด �ร�บทร�บ 
 �ล�ต�ดต�มผลข�งก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น 
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�ล�ก�กณฑ�ปฏ�บ�ต�ก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ 

(�ก��ขถ�ง (ฉบ�บท�� �) พ.ศ. ����) 
  

    ข�� � �น�ล�ก�กณฑ�น�� 
    “ก�รตรวจ��บ ภ�ย�น” �ม�ยคว�มว�� ก�จกรรม���คว�ม�ช�� �ม��น�ล�ก�ร ���ค� �ปร �กษ� 
�ย��ง�ท��ยงธรรม�ล��ป�น���ร� ซ��งจ �ด���ม�ข��น�พ����พ��มค�ณค���ล�ปร�บปร�งก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
���ด�ข��น �ล�จ�ช �วย����น�วยง�นข�งร �ฐบรรล�ถ� ง�ป���ม�ย�ล�ว�ตถ�ปร��งค�ท��ก���นด�ว�ด�วยก�รปร��ม�น 
�ล�ปร�บปร�งปร�� �ทธ�ผลข�งกร�บวนก�รบร���รคว�ม����ยง ก�รควบค�ม �ล�ก�รก��ก�บด ��ล�ย��ง�ป�นร�บบ 
    “�น�วยง�นข�งร �ฐ” �ม�ยคว�มว �� 
    (�)  ��วนร�ชก�ร 
    (�)  ร�ฐว����ก�จ 
    (�)  �น�วยง�นข�งร�ฐ�ภ� ศ�ลย�ต�ธรรม ศ�ลปกคร�ง ศ�ลร �ฐธรรมน�ญ �งค�กร���ร�ต�มร �ฐธรรมน�ญ 
�ล��งค�กร��ยก�ร 
    (�)  �งค�ก�รม��ชน 
    (�)  ท�น�ม �น�ว�ยนท��ม�ฐ�น��ป�นน�ต�บ�คคล 
    (�)  �งค�กรปกคร�ง��วนท��งถ��น 
    (�)  �น�วยง�น���นข�งร �ฐต�มท��กฎ�ม�ยก���นด 
    “คณ�กรรมก�ร” �ม�ยคว�มว�� คณ�กรรมก�รข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐต�ม�ครง�ร��ง�งค�กร 
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ ซ��งม��น��ท��ก���นดน�ยบ�ยก�รด���น�นง�นข�ง�น�วยง�น ก��ก�บด��ล�ล�ควบค�ม�น�วยง�น
ข�งร�ฐต�มกฎ�ม�ยข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น  
    (�นบท ��ย�ล�ก�กณฑ �กร�ทรวงก�รคล�งว��ด �วยม�ตรฐ�น�ล��ล�ก�กณฑ�ปฏ�บ�ต�ก�รตรวจ��บภ�ย�น� ���ร �บ�น �วยง�นข�งร �ฐ (ฉบ�บท�� �) 
พ.ศ. ����) 

    “��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ” �ม�ยคว�มว�� ผ��บร ���ร� �ง��ดข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  
    “ฝ��ยบร���ร” �ม�ยคว�มว �� ผ��ท���น��ท��บร ���รซ ��งด��รงต����น�งร�งจ�ก��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ
�ม��ก�น��มล��ด�บ 
    “คณ�กรรมก�รตรวจ��บ” �ม�ยคว�มว�� คณ�กรรมก�รตรวจ��บต�มข�� ��  �ดย��จ�ช� 
ช����ร�ยก���นท��ท���น��ท���ช�น�ด�ยวก�บคณ�กรรมก�รตรวจ��บ 
    (�นบท ��ย�ล�ก�กณฑ �กร�ทรวงก�รคล�งว��ด �วยม�ตรฐ�น�ล��ล�ก�กณฑ�ปฏ�บ�ต�ก�รตรวจ��บภ�ย�น� ���ร �บ�น �วยง�นข�งร �ฐ (ฉบ�บท�� �) 
พ.ศ. ����)  
    “�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น” �ม�ยคว�มว�� �น�วยง�นท��ร�บผ�ดช�บง�นตรวจ��บภ�ย�นข�ง
�น�วยง�นข�งร�ฐ  
    “�� ว�น���น� วยง�นตรวจ��บภ�ย�น” �ม �ยคว�มว�� ผ��ด� �รงต����น� ง��ง��ด�น�น�วยง�น 
ตรวจ��บภ�ย�น  
    “ผ��ตรวจ��บภ�ย�น” �ม�ยคว�มว�� ผ��ด��รงต����น�งผ��ตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
�ร��ด��รงต����น�ง���นท��ท���น��ท���ช�น�ด�ยวก�บผ��ตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
    “�น�วยร�บตรวจ” �ม�ยคว�มว�� �น�วยง�นท��ร�บผ�ดช�บ�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
    ข�� �  กรมบ �ญช� กล�ง�ป� นผ�� ก� ��นดค�� ม� ��ร� ��นวปฏ�บ� ต� �ก�� ยวก� บก�รตรวจ��บภ�ย�น 
����น�วยง�นข�งร�ฐ ต�มข�� (�) �ล� (�) – (�)  ถ� �ปฏ�บ�ต�  �ล����น�กง�นคณ�กรรมก�รน�ยบ�ยร �ฐว����ก �จ 
�ป�นผ��ก���นดค��ม���ร���นวปฏ�บ�ต �����น�วยง�นข�งร�ฐ ต�มข �� (�) ถ��ปฏ�บ�ต� 
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คว�มท��ว�ป 
  ข�� � �นก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น ����น�วยง�นข�งร�ฐจ�ด���ม��น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น  
  กรณ��น�วยง�นข�งร�ฐม�คณ�กรรมก�ร ���คณ�กรรมก�ร�ป�นผ���ต�งต��งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ
�ล�����น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นข��นตรงต��คณ�กรรมก�รตรวจ��บ กรณ ��น�วยง�นข�งร�ฐ�ม�ม�คณ�กรรมก�ร  
����น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นข��นตรงต����ว�น���น�วยง�นข�งร �ฐ 
    (�นบท ��ย�ล�ก�กณฑ �กร�ทรวงก�รคล�งว��ด �วยม�ตรฐ�น�ล��ล�ก�กณฑ�ปฏ�บ�ต�ก�รตรวจ��บภ�ย�น� ���ร �บ�น �วยง�นข�งร �ฐ (ฉบ�บท�� �) 
พ.ศ. ����)  
    ข�� � ก�รบร���รง�นท ��ว�ปข�ง�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น ����น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นข��นตรง
ต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ �ว�น�ต� ก�ร�ต�งต��ง �ยกย��ย ถ�ดถ�น �ล���นข��น �ล���นต����น�ง �ล�ปร��ม�นผลง�น 
ข�ง��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐท��ม�คณ�กรรมก�รตรวจ��บ ����ป�น�ปต�ม���น�จ
�น��ท��ข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ ต�มข�� �� 
    ��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐต��งจ�ด�รรบ�คล�กร�ล�ทร�พย�กร �พ������ก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�ง�น�วยง�น
ตรวจ��บภ�ย�น�ป�น�ป�ย��ง��ม���ม�ล���ดคล��งก�บปร �ม�ณง�น�ล�คว�มซ�บซ��นข�งภ�รก�จข�ง�น�วยง�นข�งร �ฐ
    ข�� � ��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น�ล�ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต ��งม�ค�ณ�มบ�ต�ด�งต���ปน�� 
    (�)  ม�คว�มร�� ท�กษ� �ล�คว�ม��ม�รถท��จ���ป�นต��ก�รปฏ�บ�ต��น��ท��ท ���ด�ร�บม�บ�ม�ย 
    (�)  ม�คว�มร�� �ก��ยวก�บกฎ�ม �ย ร��บ�ยบ ข� �บ�งค�บ  มต�คณ�ร�ฐมนตร� ปร�ก�ศ �ล�ค��� ��ง 
ท���ก��ยวข��งก�บก�รด���น�นง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
    (�)  ม�คว�มร�� �ก��ยวก�บก�รปฏ�บ�ต�ง�น ก�รก��ก�บด ��ล ก�รบร ���รคว�ม����ยง �ล�ก�รควบค�มภ�ย�น 
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
    ข�� � ��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐจ��ต�งต��ง���ผ��ตรวจ��บภ�ย�นร �กษ�ก�รต����น�ง���น�นขณ��ด�ยวก�น
�ม��ด� 
    ��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ล��ร��คณ�กรรมก�รตรวจ��บจ�พ�จ�รณ����งก�ร���ผ��ตรวจ��บภ�ย�น
ปฏ�บ�ต�ง�น���น�ด�ต�มควร�ก�กรณ� ท��งน�� ง�นด�งกล��วต ��ง�ม�ท�����ผ ��ตรวจ��บภ�ย�นข�ดคว�ม�ป�น���ร� 
�ล�คว�ม�ท��ยงธรรม�นก�จกรรมท��ตรวจ��บ  
    ข��  � ���ผ��ตรวจ��บภ�ย�นด��รง�ว�ซ��งคว�ม�ป�น���ร�� ล��ม�ม�คว�มข �ด�ย�งท�งผลปร��ยชน� 
�นก�จกรรมท��ตรวจ��บ �ล�ปร�ศจ�กก�ร�ทรก�ซง�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ล�ก�ร��น�คว�ม���น�นก�รตรวจ��บ
ข�งฝ��ยบร���ร�ร��บ�คคล�น��งบ�คคล�ด รวมท��งต��ง�ม�ตรวจ��บง�นท��ตน�คยท���น��ท��บร���ร�ร��ปฏ�บ�ต�ง�น
ภ�ย�นร�ย��วล��น��งป�ก��นก�รตรวจ��บ 
    ผ��ตรวจ��บภ�ย�น�ม�ควร�ป�นกรรมก�ร�นคณ�กรรมก�ร�ด� ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ�ร���น�วยง�น
�น��งก�ด��นม �ผลกร�ทบต��คว�ม�ป�น���ร��นก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ล�ก�ร��น�คว�ม�� �น�นก�รตรวจ��บ 
    ข�� � ���ผ��ตรวจ��บภ�ย�นม ���ทธ��นก�ร�ข��ถ�งข��ม�ล บ� คคล ��ก��ร�ล�กฐ�น �ล�ทร�พย���นต��ง� 
�พ���ร�บทร�บข��ม�ลท��จ��ป�นปร��ยชน�ต��ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บภ�ย�น 
    ข�� � กรณ ��น�วยง�นข�งร�ฐ�ม ���ม�รถปฏ�บ�ต�ต�ม�ล�ก�กณฑ�ปฏ�บ�ต�ก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ
�น�วยง�นข�งร�ฐท��กร�ทรวงก�รคล�งก���นด�ด� ���ข�ท��คว�มตกลงก�บกร�ทรวงก�รคล�ง 
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คณ�กรรมก�รตรวจ��บ 
    ข�� �� ���คณ�กรรมก�ร�ป �นผ���ต�งต��งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ ปร�ก�บด�วย ปร�ธ�นกรรมก�ร
ตรวจ��บ�น��งคน กรรมก�รตรวจ��บผ��ทรงค�ณว�ฒ��ม�น��ยกว����งคน�ต��ม��ก�น���คน �ล������ว�น���น�วยง�น
ตรวจ��บภ�ย�น�ป�น�ลข�น �ก�ร 
    กรรมก�รตรวจ��บผ��ทรงค�ณว �ฒ��ย��งน��ย�น��งคนต��ง�ป �นกรรมก�ร�นคณ�กรรมก� ร�ร�� 
ผ��ท���ด�ร�บม�บ�ม�ยจ�กคณ�กรรมก�ร 
    ข�� �� ค�ณ�มบ�ต�ข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ ปร�ก�บด�วย 
    (�)  �ป�นผ��ม�คว�มร��คว�ม�ข���จ�ล�ม�ปร��บก�รณ��พ�ยงพ�ท ��จ�ท���น ��ท���นฐ�น�กรรมก�ร
ตรวจ��บ ต�มภ�รก�จท���ด�ร�บม�บ�ม�ย �ดย�ย��งน��ย�น��งคนต��งม�คว�มร ��คว�ม�ข ���จ�ล�ม �ปร��บก�รณ� 
ด��นก�ร�ง�นก�รบ�ญช��ร��ด��นก�รตรวจ��บภ�ย�น 
    (�)  �ป�นผ��ม�คว�ม�ข ���จ�นภ�รก�จข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
    (�)  �ป�นผ����ม�รถ��ท� ศ�วล��นก�รปฏ�บ�ต��น��ท�� �ล���ดงคว�ม���น�ล�ร�ยง�นผลก�รด���น �นง�น 
ต�ม�น��ท��ท ���ด�ร�บม�บ�ม�ยด�วยคว�ม�ป�น���ร��ล��ท ��ยงธรรม 
    ข�� �� คณ�กรรมก�รตรวจ��บต��ง�ม�ม�ล�กษณ�ต��ง���ม ด�งต���ปน�� 
    (� )  �ม��ป�นข��ร�ชก�ร พน�กง�น ล�กจ��ง ท��ปร�กษ� ผ��ท���ด�ร�บ�ง�น�ด ��น ค��จ ��ง�ร��ค��ต�บ�ทน
ปร�จ�� �ล��ม��ป�นผ��ม���วนร�วม�นก�รบร ���รง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น 
     �ดย���รวมถ�งผ��ท����นย��ย ล���ก �กษ�ยณ��ย� �ร��พ�น�ภ�พจ�ก�น�วยง�นข�งร�ฐท�� �คย��งก�ด 
ภ�ย�นร�ย��วล���งป�ก��นว�นท���ด�ร�บก�ร�ต�งต��ง�ป�นคณ�กรรมก�รตรวจ��บ 
    (� )  �ม��ป�นผ��ม� คว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน�ก�บ�น�วยง�นข�งร�ฐน��น ท��งน�� �ม�ว���นขณ�ด��รง
ต����น�ง�ร��ภ�ย�นร�ย��วล��น��งป�ก��นว�นท���ด�ร�บ�ต�งต��ง�ป�นคณ�กรรมก�รตรวจ��บ 
    (� )  �ม��ป�นบ�พก�ร� ผ���� บ��นด�น �ร��ค���มร� ข�งคณ�กรรมก�ร  �� ว�น���น �วยง�นข�งร �ฐ
��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น �ร��ผ��ตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น 
    (�นบท ��ย�ล�ก�กณฑ �กร�ทรวงก�รคล�งว��ด �วยม�ตรฐ�น�ล��ล�ก�กณฑ�ปฏ�บ�ต�ก�รตรวจ��บภ�ย�น� ���ร �บ�น �วยง�นข�งร �ฐ (ฉบ�บท�� �) 
พ.ศ. ����)     
    ข�� �� คณ�กรรมก�รตรวจ��บม��น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บ ด�งน�� 
    (�)  จ� ดท� �กฎบ� ตรข�งคณ�กรรม ก�รตรวจ��บ��� ��ดคล� �งก� บข�บ�ขตคว�มร� บผ� ดช�บ 
�นก�รด� ��น�นง�นข�ง�น� วยง�นข�งร�ฐ  �ดยต��ง�ด �ร�บคว�ม��� นช�บจ�กคณ�กรรมก�ร �ล�ม�ก�ร��บท�น 
คว�ม��ม���มข�งกฎบ�ตรด�งกล��ว�ย��งน��ยป�ล��น��งคร��ง 
    (�)  ��บท�นปร���ทธ�ภ�พ�ล�ปร���ทธ�ผลข�งกร�บวนก�รควบค�มภ�ย�น กร�บวนก�รบร ���ร 
คว�ม����ยง�ล�กร�บวนก�รก��ก�บด��ลท ��ด�  
    (�)  ��บท�น����น�วยง�นข�งร�ฐม�ก�รร�ยง�นก�ร�ง�น�ย��งถ�กต��ง�ล�น���ช���ถ�� 
    (�)  ��บท�นก�รด���น�นง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ���ถ� กต��งต�มกฎ�ม�ย ร��บ�ยบ �ล�ข��บ�งค �บ 
�ร��มต�คณ�ร�ฐมนตร�ท���ก��ยวข��งก�บก�รด���น�นง�น รวมท��งข��ก���นด���นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
    (�)  ก��ก�บด��ลร�บบง�นตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ ���ม�คว�ม�ป�น���ร��พ���พ�ฒน� 
ก�รปฏ�บ�ต�ง�น�น�น��ท�� 
    (�)  พ�จ�รณ�ร�ยก�รท�� �ก��ยว�ยงก�น�ร��ร�ยก�รท����จม�คว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน� �ร��ม ���ก�� 
�ก�ดก�รท�จร�ตท����จม�ผลกร�ทบต��ก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
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    (�)  ���ข����น��น�ก�รพ�จ�รณ��ต�งต��ง �ยกย��ย �ล���นข��น �ล���นต����น�ง �ล�ปร��ม�นผลง�น
ข�ง��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นต��คณ�กรรมก�ร 
    (�)  ปร�ช �ม� �ร��ร�วมก � บ�� �น� กง�นก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�น  �ร��ผ����บบ�ญช�ท���� �น �กง�น 
ก�รตรวจ�ง�น�ผ�นด�น���นช�บ�ก��ยวก�บผลก�รตรวจ��บ�ล��ร���ง���น�  �ล���จ��น��น������บท�น 
�ร��ตรวจ��บร�ยก�ร�ดท�����นว��จ ���ป�น รวมถ�ง��น�ค��ต�บ�ทนข�งผ����บบ�ญช�ต��คณ�กรรมก�ร 
    (�)  ร�ยง�นผลก�รด���น�นง�นข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ย��งน��ยป�ล��น��งคร��งต��คณ�กรรมก�ร
    (��) ปร��ม�นผลก�รด���น�นง�น  ป�ญ���ล���ป�รรคข�ง�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น รวมท ��ง
��น��น��นวท�งก�รพ�ฒน�ร�บบก�รตรวจ��บภ�ย�น�ล�ศ�กยภ�พข�งผ��ตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น�วยง�น
ตรวจ��บภ�ย�น�ย��งน��ยป�ล��น��งคร��งต��คณ�กรรมก�ร 
    (��) ปฏ�บ�ต�ง�น���น�ดต�มท��กฎ�ม�ยก���นด�ร��คณ�กรรมก�รม�บ�ม�ย 
    �น�วยง�นข�งร �ฐ��ม�รถก���นด�น��ท ���ล�คว�มร �บผ�ดช�บข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ
�พ��ม�ต �มจ�กวรรค�น��ง�ด�  
    ข�� �� ว�ร�ก�รด��รงต����น�ง  ว�ร�ก�รปร�ช�ม  �ล����น�  ข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ 
����ป�น�ปต�มท���น�วยง�นข�งร�ฐก���นด  
    ข�� �� ค��ต�บ�ทนข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ����ป�น�ปต�ม��ตร�ท��กฎ�ม�ยก���นด 
 

�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น 
    ข�� �� ����น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐร�บผ�ดช�บตรวจ��บ�น�วยร �บตรวจด�งน ��
    (�)  �น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ ต�มข�� (�) ���ร�บผ�ดช�บตรวจ��บ ด�งน��
      (�.�)  �น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นร�ด�บกร�ทรวง ร� บผ�ดช�บตรวจ��บก�รปฏ�บ�ต� ง�นข�ง 
��วนร�ชก�ร�น��งก�ดกร�ทรวง  
      �นกรณ �ท�� ตรวจ��บง�น/�ครงก�รข�ง��วนร �ชก�ร�น��งก�ดข�งกร�ทรวงน�ก��น�� 
จ�กง�นข�ง���น�กง�นปล�ดกร�ทรวง จ�ต ��ง�ป�นก�รตรวจ��บ�ล�ปร��ม �นผลก�รด���น�นง�นต�ม�ผนง�น 
ง�น /�ครงก�รท��ม �คว�ม���ค�ญต��ผล����ร�จข�งน�ยบ�ยกร�ทรวง �ล��ป�นง�น/�ครงก�รท ���ด�ร�บน�ยบ�ย 
���ต�ดต�มก��ก�บด��ล�ป�นกรณ�พ��ศษ �ดย���ปร���น�ผนก�รตรวจ��บก�บ��วนร�ชก�รน��น�  ด�วย 
      (�.�)  �น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นร�ด�บกรม  ร� บผ�ดช�บตรวจ��บร�ชก�รบร���ร��วนกล�ง 
ท��ม����น�กง�นต��ง�ย���น��วนกล�ง ��วนภ�ม�ภ�ค�ร��ต��งปร��ทศ   
      �นกรณ�ท��ม� คว�มจ���ป�น�ร���มควร ��ว�น����วนร�ชก�ร  ��จม�บ�ม�ย����น�วยง�น
ตรวจ��บภ�ย�นร�ด�บกรม  ตรวจ��บ��วนร�ชก�ร�น��งก�ดร�ชก�รบร���ร� �วนภ�ม�ภ�ค�ด � 
      (�.�)  �น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นร�ด�บจ �ง�ว�ด ร�บผ�ดช�บตรวจ��บร�ชก�รบร���ร��วนภ�ม�ภ�ค
      �นกรณ�ท���� วนร�ชก�ร�น��วนกล�ง ม� �น�วยง�นต��ง�ย���น��วนภ�ม� ภ�ค �� ว�น����วนร�ชก�ร 
�น��วนกล�ง ��จม�บ���น�จ���ผ��ว��ร�ชก�รจ �ง�ว�ดด���น�นก�ร�ทนต�มร��บ�ยบว��ด�วยก�รบร���รงบปร�ม�ณ  
ร��บ�ยบว��ด�วยก�รบร���รร�ชก�ร�ผ�นด�น กฎ�ม�ยว��ด�วยก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�ล�ก�รบร���รพ��ด�ภ�คร �ฐ 
กฎ�ม�ยว��ด� วยก�ร�ง�น�ร ��ร��บ�ยบ� ��น�  ข�งท�งร�ชก�ร  �ดย���ผ��ตรวจ��บภ�ย�น  ต�มข�� (� .� )  
�ป�นผ��ร�บผ �ดช�บตรวจ��บ�ฉพ���น� �วนท��ผ��ว��ร�ชก�รจ�ง�ว�ด�ด�ร�บม�บ���น�จ���ด���น�นก�ร�ทน                     
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    (�)  �น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ ต�มข�� (�) – (�) ���ร�บผ�ดช�บตรวจ��บ
ก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐน��น 
    ข�� �� ����น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ ม��น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บด�งน�� 
    (�)  ก���นด�ป���ม�ย ท�ศท�ง ภ�รก� จง�นตรวจ��บภ�ย�น �พ����น� บ�น� นก�รบร ���รง�น 
�ล�ก�รด���น�นง�นด��นต��ง�  ข�ง�น�วยง�นข�งร �ฐ  �ดย�����ดคล��งก�บน �ยบ�ยข�ง�น�วยง�นข�งร �ฐ 
คณ�กรรมก�ร  �ล�คณ�กรรมก�ร ตรวจ��บ�ร��คณ�กรรมก�ร���น�ดท��ปฏ�บ�ต�ง�น�นล�กษณ��ด�ยวก�น  
�ดยค��น�งถ�งก�รก ��ก �บด��ลท��ด�  คว�มม�ปร���ทธ�ภ�พข�งก�จกรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ล�คว�ม�พ �ยงพ� 
ข�งก�รควบค�มภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐด�วย 
    (�)  ก���นดกฎบ�ตร�ว��ป�นล�ยล�กษณ��� กษร�ล���น��� ว�น� ��น�วยง�นข�งร�ฐก� �น��น�
คณ�กรรมก�รตรวจ��บ �พ���พ�จ�รณ����คว�ม���นช�บ�ล��ผย�พร��น�วยร �บตรวจทร�บ รวมท��งม�ก�ร��บท�น 
คว�ม��ม���มข�งกฎบ�ตร�ย��งน��ยป�ล��น ��งคร��ง 
    (� ) จ� ด���ม�ก�รปร�ก�น�ล�ปร�บปร �งค �ณภ�พง�นตรวจ��บภ�ย�นท��งภ�ย �น�ล�ภ�ยน�ก  
ต�มร�ป�บบ�ล�ว�ธ�ก�รท��กรมบ�ญช�กล�งก���นด 
    (�นบท ��ย�ล�ก�กณฑ �กร�ทรวงก�รคล�งว��ด �วยม�ตรฐ�น�ล��ล�ก�กณฑ�ปฏ�บ�ต�ก�รตรวจ��บภ�ย�น� ���ร �บ�น �วยง�นข�งร �ฐ (ฉบ�บท�� �) 
พ.ศ. ����) 
    (�)  จ� ดท� ��ล���น��ผนก�รตรวจ��บปร�จ ��ป�ต���� ว�น���น�วยง�นข�งร �ฐก� �น��น�
คณ�กรรมก�รตรวจ��บ �พ���พ�จ�รณ��น�ม�ต�ภ�ย�น�ด��น��ดท��ยข�งป�งบปร�ม�ณ�ร��ป�ปฏ�ท�น�ล�ว�ต�กรณ � 
    �นกรณ�ท���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นว�ง�ผนก�รตรวจ��บท��ม� ร�ย�� วล�ต��ง�ต��น��งป�ข�� น�ป 
���น��ม��ช�ปร�ก�บก�รพ �จ�รณ��น�ม�ต��ผนก�รตรวจ��บปร�จ��ป�ด�วย 
      (�.�)  กรณ��น� วยง�นตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น� วยง�นข�งร�ฐ  ต�มข��  (� ) �น� วยง�น 
ตรวจ��บภ�ย�นร�ด�บกร�ทรวง ตรวจ��บ��วนร�ชก�ร�น��งก�ดกร�ทรวงท��น�ก��น ��จ�กง�น�น���น �กง�น
ปล�ดกร�ทรวง�������น��ผนก�รตรวจ��บ�����ว�น����วนร�ชก�ร�น��งก�ดกร�ทรวงทร�บด�วย 
      (�.�)  กรณ��น�วยตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร �ฐ ต�มข�� (�) �น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น
ร�ด �บกรม  ตรวจ��บ�� วนร�ชก�ร�น��งก�ดร�ชก�รบร���ร��วนภ�ม� ภ�ค  ����� ��น��ผ นก�รตรวจ��บ 
���ผ��ว ��ร�ชก�รจ�ง�ว�ดทร�บด�วย 
    (�)  ���ปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บ����ป�น�ปต�ม�ผนก�รตรวจ��บปร�จ��ป�ท���ด�ร�บ�น�ม�ต�ต�มข�� (�) 
    (�)  จ�ดท���ล���น�ร�ยง�นผลก�รตรวจ��บต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ล�คณ�กรรมก�ร
ตรวจ��บ  ภ�ย �น �วล���น�มควร�ล��ม ��ก�น��ง�ด��นน�บจ�กว�นท��ด� ��น �นก�รต รวจ��บ�ล�ว ��ร�จ   
กรณ��ร���งท��ตรวจพบ�ป�น�ร ���งท��จ�ม�ผล���ย��ยต��ท�งร�ชก�ร�� �ร�ยง�นผลก�รตรวจ��บท�นท �  
     (�นบท ��ย�ล�ก�กณฑ �กร�ทรวงก�รคล�งว��ด �วยม�ตรฐ�น�ล��ล�ก�กณฑ�ปฏ�บ�ต�ก�รตรวจ��บภ�ย�น� ���ร �บ�น �วยง�นข�งร �ฐ (ฉบ�บท�� �) 
พ.ศ. ����) 
      (�.�) กรณ��น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ ต�มข�� (�) �น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น
ร�ด�บกร�ทรวง ตรวจ��บ��วนร�ชก�รร�ด�บกรม�น��งก�ดกร�ทรวง ���� �ง����น�ร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ 
�����ว�น����วนร�ชก�รน��น� ทร�บด�วย 
      (�.�) กรณ��น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  ต�มข ��  (� ) �น�วยง�น
ตรวจ��บภ�ย�นร�ด�บกรม ตรวจ��บ�น�วยง�นข�งร �ฐ�น� �วนภ�ม�ภ�ค ����� ง����น�ร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ 
���ผ ��ว��ร�ชก�รจ �ง�ว�ดทร�บด�วย 
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      (�.�)  กรณ��น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ  ต�มข ��  (� ) �น�วยง�น
ตรวจ��บภ�ย�นร�ด�บจ�ง�ว�ด  ตรวจ��บ��วนร�ชก�ร� �วนภ�ม�ภ�ค �����ง����น�ร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ 
�����ว�น����วนร�ชก�ร�จ����งก�ดข�ง�น�วยร �บตรวจน��นทร�บด�วย 
    (�)  ต�ดต�มผลก�รตรวจ��บ ��น��น��ล����ค��ปร�กษ��ก��น�วยร �บตรวจ�พ ������ก�รปร�บปร�ง
�ก��ขข�ง�น�วยร �บตรวจ�ป�น�ปต�มข����น��น��นร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ 
    (�)  �นกรณ�ม�คว�มจ���ป�นต��ง��ศ�ยผ���ช��ยวช�ญม�ร�วมปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บ �����น�ข�บ�ขต
�ล�ร�ยล����ยดข�งง�น ค�ณ�มบ�ต�ข�งผ��ร�บจ ��ง  ร�ย��วล�ด ���น �นก�ร �ล�ผลง�นท��ค�ด�ว�งจ�กผ��ร�บจ��ง
รวมท��งข����น��ครงก�รข�งผ ��ร�บจ��ง �����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ��น�ม�ต����ว��จ ��งผ���ช��ยวช�ญต���ป 
    (�)  ปฏ�บ�ต�ง�น�นก�ร���ค��ปร�กษ��ก���ว�น���น�วยง�นข�งร �ฐ �น�วยร�บตรวจ�ล�ผ��ท���ก��ยวข��ง 
    (��) ปร���นง�นก�บผ����บบ�ญช� คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ร��คณ�กรรมก�ร� ��นท��ปฏ�บ�ต�ง�น
�ช�น�ด�ยวก�น �ล��น�วยง�นต��ง� ท���ก��ยวข��ง �พ�������ก�ดคว�มม��น�จว��ข�บ�ขตข�งง�นตรวจ��บคร�บคล �ม
�ร���งท�����ค�ญ�ย��ง��ม���ม�ล�ลดก�รปฏ�บ�ต�ง�นท��ซ���ซ��นก�น 
    (��) ปฏ�บ�ต�ง�น���นท���ก��ยวข��งก�บก�รตรวจ��บภ�ย�น ต�มท���ด�ร�บม�บ�ม�ยจ�กคณ�กรรมก�ร
ตรวจ��บ�ล���ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ  
    ข�� �� ข�บ�ขตง�นข�งก�รตรวจ��บภ�ย �น��� คร�บคล�มถ�ง ก�รตรวจ��บ ว� �คร��� �  
รวมท ��งก�รปร��ม �นคว�ม�พ�ยงพ��ล�ปร���ทธ�ผลข�งร�บบก�รควบค�มภ�ย�น �ล�ก�รบร���รคว�ม����ยง 
ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ ซ��งรวมถ�ง 
    (�)  ปร��ม�นคว�มม�ปร���ทธ�ภ�พ�ล�ปร�� �ทธ�ผลข�งก�รด���น�นง�น�น�น��ท��ข�ง�น�วยร�บตรวจ 
��น��น�ก�รปร �บปร�งก�รบร ���รคว�ม����ยง ก�รควบค�ม �ล�ก�รก��ก�บด��ล�ย��งต���น���ง 
    (�)  ��บท�นร�บบก�รปฏ�บ�ต�ง�นต�มกฎ�ม�ย ร��บ�ยบ �ล�ข��บ�งค�บ�ร��มต�คณ�ร�ฐมนตร� 
ท���ก��ยวข��งก�บก�รด���น�นง�น รวมท��งข��ก���นด���นข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ       
    (�)  ��บท�นคว�มถ�กต��ง�ล��ช���ถ���ด�ข�งข��ม�ลก�รด���น�นง�น�ล�ก�ร�ง�นก�รคล�ง 
    (�)  ตรวจ��บร�บบก�รด ��ลร�กษ � �ล�คว�มปล�ดภ� ยข�งทร �พย��� นข�ง�น�วยร�บตร วจ 
���ม�คว�ม��ม���มก�บปร��ภทข�งทร�พย���นน��น 
    (�)  ว��คร��� ��ล�ปร��ม �นคว�มม�ปร���ทธ�ภ�พ ปร��ย�ด�ล�ค��มค���นก�ร�ช�ทร�พย�กร 
    ข�� �� ���ผ��ตรวจ��บภ�ย�นปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บ����ป�น�ปต�มม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น
����ร�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ กรณ �ท���ม��ด�ก���นด�ว����ถ��ปฏ�บ�ต �ต�มม�ตรฐ�น��กล 
    ข�� �� ���ผ��ตรวจ��บภ�ย�นปฏ�บ�ต�ตน����ป�น�ปต�มจรรย�บรรณก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น�วยง�น
ข�งร�ฐต�มท ���นบท��ย�ล�ก�กณฑ�ปฏ�บ�ต�น�� 
 

�น�วยร�บตรวจ 
    ข�� �� ����น�วยร �บตรวจ ม��น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บ ด�งน�� 
    (�)  ���นวยคว�ม��ดวก�ล����คว�มร�วมม���ก�ผ��ตรวจ��บภ�ย�น 
    (�)  จ�ด�ตร �ยม��ก��ร�ล �กฐ�นท�� �ก��ยวก�บก�รด���น�นง�น รวมถ�งข��ม�ลท���ก��ยวข��ง�� �ครบถ�วน
�มบ�รณ� พร��มท��จ�ตรวจ��บ�ด�  
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    (�)  จ�ดท��บ �ญช��ล�จ�ด�ก �บ��ก��รปร�ก�บร�ยก�รบ�ญช�พร ��มท ��จ����ผ�� ตรวจ��บภ�ย�น
ตรวจ��บ�ด� 
    (�)  จ�ด���ม�ร�บบก�ร�ก �บ��ก��ร�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นท����ม���ม�ล�ครบถ�วน 
    (�)  ช���จง�ล�ต�บข��ซ�กถ�มต��ง� พร��มท��ง��ข��ม�ล�พ��ม�ต�ม����ก�ผ��ตรวจ��บภ�ย�น 
    (�)  ปฏ�บ� ต� ต�มข� �ท� กท� วง �ล�ข� ���น��น�ข�งผ�� ตรวจ��บภ�ย�น�น�ร ���งต��ง�  ท�� �� ว�น�� 
�น�วยง�นข�งร�ฐ���ง���ปฏ�บ�ต � 
    กรณ�ท���จ���น��ท��ข�ง�น�วยร�บตรวจกร�ท��ก�ร�ดยจง�จ�ม�ปฏ�บ�ต� �ร��ล��ลยต��ก�รปฏ�บ�ต��น��ท��
ต�มวรรค�น��ง���ผ��ตรวจ��บภ�ย�นร�ยง�น��ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐพ�จ�รณ����งก�รต�มควร�ก�กรณ � 
 

บท�ฉพ��ก�ล 
    ข��  ��  �น� วยง�นข�งร�ฐท��ม� �ค รง�ร ��ง�งค�กร�นร�ป�บบข�งคณ�กรรมก�ร�ล�ย� ง�ม�ม� 
คณ�กรรมก�รตรวจ��บ ���ข��นตรงต����ว�น���น�วยง�นข�งร�ฐ�ปพล�งก ��น �ล����จ�ด���ม�คณ�กรรมก�รตรวจ��บ
ภ�ย�นร�ย��วล���มป�น�บ�ต�ว �นท���ล�ก�กณฑ �กร�ทรวงก�รคล�งว��ด�วยม�ตรฐ�น�ล��ล�ก�กณฑ �ปฏ�บ�ต� 
ก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร �บ�น�วยง�นข�งร�ฐ พ.ศ. ���� �ช�บ�งค�บ ต�มร �ป�บบท��กร�ทรวงก�รคล�งก���นด 
    (�นบท ��ย�ล�ก�กณฑ �กร�ทรวงก�รคล�งว��ด �วยม�ตรฐ�น�ล��ล�ก�กณฑ�ปฏ�บ�ต�ก�รตรวจ��บภ�ย�น� ���ร �บ�น �วยง�นข�งร �ฐ (ฉบ�บท�� �) 
พ.ศ. ����) 
    ข�� �� บรรด�ก�รตรวจ��บภ�ย�นท���ย��ร��ว ��งก�รด���น�นก�รก��นว�นท���ล�ก�กณฑ�ปฏ�บ�ต�น�� 
�ช�บ�งค�บ ���ด� ��น�นก�รต���ปต�มร��บ�ยบกร�ทรวงม��ด�ทยว��ด�วยก�รตรวจ��บภ�ย�นข�ง�งค�กรปกคร�ง 
��วนท��งถ��น พ.ศ. ���� ร��บ�ยบกร�ทรวงก�รคล�งว��ด�วยก�รตรวจ��บภ�ย�นข�ง��วนร�ชก�ร พ.ศ. ���� 
ร��บ�ยบกร�ทรวงกล���มว ��ด�วยก�รตรวจ��บภ�ย�น พ.ศ. ���� �ล�ร��บ�ยบกร�ทรวงก�รคล�งว��ด�วย
คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ล��น�วยตรวจ��บภ�ย�นข�งร�ฐว����ก�จ พ.ศ. ����  จนกว��จ��ล�ว��ร�จภ�ย�น 
�น��งป�น�บ�ต�ว�นท���ล�ก�กณฑ�ปฏ�บ�ต�น���ช�บ�งค�บ 
    ข�� �� �น�วยง�นข�งร�ฐต�มข�� (�) �งค�กรปกคร�ง��วนท ��งถ��น ท��ย �ง�ม �ม�ก�รตรวจ��บภ�ย�น  
���จ�ด���ม�ก�รตรวจ��บภ�ย�น ภ�ย�นร�ย��วล���มป�น�บ�ต�ว�นท���ล�ก�กณฑ�น���ช�บ�งค�บ 
    (�นบท ��ย�ล�ก�กณฑ �กร�ทรวงก�รคล�งว��ด �วยม�ตรฐ�น�ล��ล�ก�กณฑ�ปฏ�บ�ต�ก�รตรวจ��บภ�ย�น� ���ร �บ�น �วยง�นข�งร �ฐ (ฉบ�บท�� �) 
พ.ศ. ����) 
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�นบท��ย�ล�ก�กณฑ �ปฏ�บ�ต�ก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น�วยง�นข�งร �ฐ 
จรรย�บรรณก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ 

ว�ตถ�ปร��งค� 
    �พ����ป�นก�รยกฐ�น��ล�ศ�กด��ศร�ข�งว �ช�ช�พตรวจ��บภ�ย�น����ด�ร�บก�รยกย��ง �ล�ย�มร�บ
จ�กบ�คคลท��ว�ป รวมท��ง���ก�รปฏ�บ�ต��น��ท��ตรวจ��บภ�ย�น�ป�น�ป�ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พ ผ��ตรวจ��บภ�ย�น                 
จ�งต��งพ �งปร�พฤต�ปฏ�บ�ต�ตนภ�ย�ต�กร�บคว�มปร�พฤต�ท��ด�ง�ม �น��นท��จ�น��ม�ซ��งคว�ม�ช���ม��น �ล����ค��ปร�กษ� 
�ย��ง�ท��ยงธรรม �ป�น���ร� �ล��ป��ยมด�วยค �ณภ�พ 
 
�นวปฏ�บ�ต� 
    �. �ล�กปฏ�บ�ต�ท��ก���นด�นจรรย�บรรณก�รตรวจ��บภ�ย�น �ป�น�ล�กก�รพ��นฐ�น�นก�รปฏ�บ�ต��น��ท�� 
ท��ผ��ตรวจ��บภ�ย�นพ�งปฏ�บ�ต� �ดย�ช���ม�ญ���น�ก�ล�ว�จ�รณญ�ณ��น��ม���ม 
    �. ผ��ตรวจ��บภ�ย�นควรปร�พฤต�ปฏ�บ�ต�ตนต�มกร�บจรรย�บรรณน�� น�ก��น��จ�กก�รปฏ�บ�ต�
ต�มจรรย�บรรณข�ง�จ���น��ท��ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ �ล�กฎ�ม�ย�ร���ล�ก�กณฑ����นท���ก��ยวข��ง 
    �. ผ��ตรวจ��บภ�ย�นพ�งย�ดถ���ล�ด��รง�ว�ซ��ง�ล�กปฏ�บ�ต�  ด�งต���ปน�� 
     � .�   คว�มซ�� ���ตย�  (Integrity) คว�มซ�����ตย�ข�งผ��ตรวจ��บภ�ย �นจ�� ร��ง��� �ก�ด 
คว�ม�ว�ว�ง�จ�ล�ท�����ด�ลยพ�น�จข�งผ��ตรวจ��บภ�ย�นม�คว�มน���ช���ถ���ล�ย�มร �บจ�กบ�คคลท��ว�ป 
     � .�   คว �ม�ท�� ยงธรรม  (Objectivity) ผ�� ตรวจ��บภ�ย �นจ���ดงคว�ม�ท�� ยงธรรม 
�ย��ยงผ��ปร�ก�บว�ช�ช�พ�นก�รรวบรวมข ��ม�ล ปร��ม�นผล �ล�ร�ยง�นด�วยคว�ม�ม�ล�����ยง ผ��ตรวจ��บภ�ย�น 
ต��งท���น ��ท ���ย��ง�ป�นธรรม�นท�ก� �ถ�นก�รณ� �ล��ม�ปล��ย���คว�มร ����ก��วนต�ว�ร��คว�มร ����กน�กค�ด 
ข�งบ�คคล���น�ข��ม�ม ���ทธ�พล��น��ก�รปฏ�บ�ต�ง�น 
     �.�  ก�รปกป�ดคว�มล�บ (Confidential ity) ผ��ตรวจ��บภ�ย�นจ��ค�รพ�นค �ณค ���ล���ทธ�                  
ข�งผ�� �ป� น�จ ��ข�งข� �ม� ลท�� �ด�ร�บทร�บจ�กก�รปฏ�บ�ต� ง�น �ล��ม��ป� ด�ผยข��ม�ลด�งกล��ว �ดย�ม��ด �ร�บ�น�ญ�ต 
จ�กผ��ท��ม����น�จ�น��ท���ดยตรง���ยก��น ยก�ว�น�นกรณ�ท��ม�พ�นธ��น�ง�ข�งง�น��ช�พ�ล��ก��ยวข��งก�บกฎ�ม�ย�ท��น��น 
     � .�   คว�ม��ม�รถ�น�น��ท��  (Competency) ผ�� ตรวจ��บภ�ย�นจ�น� �คว�มร �� ท�กษ� �ล�
ปร��บก�รณ� ม��ช��นก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ย��ง�ต �มท�� 
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�ล�กปฏ�บ�ต� 
    �. คว�มซ�����ตย� (Integrity) 
     � .�   ผ�� ตรวจ��บภ�ย�นต� �งปฏ� บ� ต��น� �ท�� ข�งตนด� วยคว�มซ�� ��� ตย�  ขย� น�ม�� น�พ � ยร  
�ล�ม�คว�มร�บผ�ดช�บ 
     �.�  ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งปฏ�บ�ต �ต�มกฎ�ม�ย �ล�ก�กณฑ� ข��บ�งค�บ �ล��ป�ด�ผยข ��ม�ล                 
ต�มว �ช�ช �พท��ก���นด 
     �.�  ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��ง�ม��ข ���ป�ก��ยวข��ง�นก�รกร�ท���ด� ท��ข�ดต��กฎ�ม�ย �ร���ม��ข ���ป
ม��� วนร�วม�นก�รกร�ท��ท ����จน ��คว�ม�����ม���ยม�� ��ว�ช�ช �พก�รตรวจ��บภ�ย�น �ร���ร��งคว�ม���ย��ย 
ต���น�วยง�นข�งร�ฐ 
     �.�  ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��ง���คว�ม�ค�รพ�ล��น�บ�น�นก�รปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ย �ล�ก�กณฑ� 
ข��บ�งค�บ�ล�จรรย�บรรณข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
    �. คว�ม�ท��ยงธรรม (Objectivity) 
     �.�  ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��ง�ม�ม���วน�ก ��ยวข��ง�ร���ร��งคว�ม��มพ�นธ��ด� ท��จ�น���ป���คว�มข�ด�ย�ง                 
ก�บผลปร��ยชน�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ รวมท��งกร�ท��ก�ร�ด� ท��จ�ท������ก�ด�คต� ล�����ยง จน�ป�น��ต�����ม ���ม�รถ
ปฏ�บ�ต�ง�นต�ม�น��ท��คว�มร�บผ�ดช�บ�ด��ย��ง�ท��ยงธรรม 
     � .�   ผ��ตรวจ��บภ�ย�น�ม�พ� งร�บ���งข�ง�ด� ท��จ�ท� �����ก�ด�ร��ก������ก� ดคว�ม�ม ��ท��ยงธรรม                 
�นก�ร�ช�ว�จ�รณญ�ณ�ย ��ยงผ��ปร�ก�บว�ช�ช �พพ�งปฏ�บ�ต� 
     � .�   ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��ง�ป�ด�ผย�ร��ร�ยง�นข���ท �จจร�ง��น�ป�น��ร����ค�ญท��ง�มด                 
ท��ตรวจพบ ซ��ง��กล��ว�น�ม��ป�ด�ผย�ร���ม�ร�ยง�นข���ท�จจร �งด�งกล��ว�ล�ว ��จจ�ท�����ร�ยง�นบ�ด�บ��น�ปจ�กข���ท�จจร�ง 
�ร���ป�นก�รป�ดบ�งก�รกร�ท ��ผ�ดกฎ�ม�ย 
    �. ก�รปกป�ดคว�มล�บ (Confidentiality) 
     � .�  ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งม�คว�มร�บค�บ�นก�ร�ช��ล�ร�กษ�ข��ม�ลต��ง� ท���ด�ร�บจ� ก                 
ก�รปฏ�บ�ต�ง�น 
     � .�   ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��ง�ม �น��ข��ม�ลต��ง� ท���ด�ร�บจ�กก�รปฏ�บ�ต� ง�น�ป�ช���วง��ผลปร��ยชน� 
�พ���ตน��ง �ล�จ��ม �กร�ท ��ก�ร�ด� ท��ข�ดต��กฎ�ม�ย�ล�ปร��ยชน�ข�ง�น�วยง�นข�งร�ฐ 
    �. คว�ม��ม�รถ�น�น��ท�� (Competency) 
     �.�  ผ��ตรวจ��บภ�ย�นต��งปฏ�บ�ต��น��ท�� �ฉพ���น��วนท��ตนม�คว�มร�� คว�ม��ม�รถ ท�กษ�                 
�ล�ปร��บก�รณ�ท��จ���ป�น����ร�บก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ท��น ��น 
     � .�   ผ��ตรวจ��บภ�ย �นจ�ต��งปฏ�บ�ต��น��ท���ดยย�ด�ล�กม�ตรฐ�นก�รตรวจ��บภ�ย�น                 
����ร�บ�น�วยง�นข�งร�ฐ 
     � .�   ผ��ตร วจ��บภ�ย �นต��งพ�ฒน�ศ�กยภ�พข�งตน��ง  รวมท��งพ�ฒน�ปร��� ทธ�ผล 
�ล�ค�ณภ�พข�งก�ร�� �บร�ก�ร�ย��ง�ม�����ม��ล�ต���น���ง 
 


