มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในนับเป็นวิชาชีพสาขาหนึ่งที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมีมาตรฐานสากลที่
กาหนดโดยสถาบันวิชาชีพ เรียกว่า สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors ;
IIA) ทาหน้าที่กากับดูแลการตรวจสอบภายในระหว่างประเทศ โดยมีสมาชิก (Charter) จากประเทศต่าง ๆ
รวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้ ในภาคราชการไทย กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง
ด้านการตรวจสอบภายใน ได้กาหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ภาคราชการถือปฏิบัติ เป็นกรอบหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเป็นสากล มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้ง
เป็นที่ยอมรับจากส่วนราชการอื่นยิ่งขึ้น ในการเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้การดาเนินการของส่วนราชการมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนบรรลุ ผ ลตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ตามความในมาตรา 18 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 โดยมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้กาหนดรหัสมาตรฐานกากับ รหัสชุด 1000 เป็นต้นไป
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะงานด้านการตรวจสอบภายในและ
บรรทัดฐานทางคุณภาพที่สามราถนาไปประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยเริ่มที่รหัสมาตรฐานชุด
2000 เป็นต้นไป
1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ประกอบด้วย
1) การกาหนดถึงวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานตรวจ ทั้งนี้หน่วย
ตรวจสอบภายในควรกาหนดวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในอย่าง
เป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่สาคัญของ
หน่วยตรวจสอบภายใน
2) การกาหนดถึงความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมี
ความเป็นอิสระและผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและมีจริยธรรม
3) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ
4) การสร้างหลักประกันคุณภาพและการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในควรปรั บปรุ งและรั กษาระดั บคุ ณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง งาน
ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้านและติดตามดูแลประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) การบริหารงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรบริหารงาน
ตรวจสอบภายในให้เกิดสัมฤทธิ์ผลมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร
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2) ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน คือ การประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความ
เสี่ยง โดยการควบคุมและการกากับดูแล
3) การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้งในด้านการให้หลักประกันและการให้คาปรึกษา โดยควรคานึงถึง
3.1) วัตถุประสงค์ของงานและวิธีการดาเนินงานตรวจสอบภายใน อันจะทาให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผล
3.2) ความเสี่ ย งที่ส าคัญ ๆ ที่มีผ ลกระทบต่อความส าเร็จ และความเสี่ ยงที่อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
3.3) ความเพียงพอและความมีป ระสิท ธิภ าพของกิจ กรรมการบริห ารความเสี่ยง
และระบบการควบคุม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3.4) โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริห ารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายในให้ดีขึ้น
4) การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะห์ ประเมิน และบันทึกข้อมูลให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรควบคุม
การปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายอย่ างใกล้ ชิด เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในด้วย
5) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างทันกาล โดยรายงานดังกล่าว
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เที่ยงธรรม รัดกุม สร้างสรรค์
และรวดเร็ว รวมทั้งควรเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมได้รับทราบ
6) การติดตามผล
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในควรก าหนดระบบการติ ดตามผลว่ าได้ มี การน า
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ
7) การยอมรับสภาพความเสี่ยง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรนาเรื่องความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขหารือกับผู้บริหาร
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจาก
บุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้ าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติ
ปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะนามาซึ่งหลักประกันความเชื่อมั่นที่เที่ยงธรรมและที่
ปรึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
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แนวปฏิบัติ
1. หลักปฏิบัติที่กาหนดในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใช้สามัญสานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม
2. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้นอกเหนือจากการปฏิ บัติตาม
จรรยาบรรณของข้าราชการและกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและดารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติดัง ต่อไปนี้
3.1 ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity) : ความมีจุดยืนที่มั่นคงของผู้ตรวจสอบภายในจะช่วย
ให้เกิดความเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป
3.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity) : ผู้ตรวจสอบภายในต้องรวบรวมข้อมูล ประเมินผล
และรายงานผลการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องทาหน้าที่ประเมินอย่างเป็นธรรมใน
ทุกๆ สถานการณ์และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัว หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือ
การประเมิน นั้น
3.3 การปกปิดความลับ (Confidentiality) : ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเคารพต่อค่าและ
สิทธิแห่งข้อมูลที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานและไม่เปิดเผยข้อมู ลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มี
อานาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น
3.4 ความสามารถในหน้าที่ (Competency) : ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องนาความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจสอบภายในอย่างเต็มที่
หลักปฏิบัติงาน
1. ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity)
1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้ว ยความซื่อสั ตย์ ขยันหมั่นเพียรและมี
ความรับผิดชอบ
1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทาใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการกระทาที่อาจนาความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหาย
ต่อส่วนราชการ
1.3 ผู ้ต รวจสอบภายในต้อ งให้ค วามเคารพและสนับ สนุน การปฏิบ ัต ิต ามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะนาไปสู่ความ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระทาการใดๆ ที่จะทาให้เกิดอคติจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะทาให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยง
ธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้ อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ทั้งหมดที่
ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่ รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะทาให้รายงานการตรวจสอบ
บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือเป็นการปิดบังการกระทาที่ผิดกฎหมาย
3. การปกปิดความลับ (Confidentiality)
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

Page 3

3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง
และจะไม่กระทาการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ
4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)
4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์
4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ
4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและ
คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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