
 
 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของ และจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
 
  มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ ประกอบดวยขอมูลปฏิบัติหลัก 
ๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยแยกเปน 2 สวน คือ มาตรฐานดานคณุสมบัติ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยกําหนดรหัสตัวเลขกํากับในแตละหมวดของมาตรฐาน และคําอธิบาย
ถึงการนํามาตรฐานไปใชในงานบริการดานการใหหลักประกัน และงานบริการใหคาํปรึกษา ดังนี ้
  สวนท่ี 1  มาตรฐานดานคณุสมบัติ (รหัสชุด 1000) เปนมาตรฐานที่กลาวถึง
ลักษณะของหนวยงานและบคุลากรที่ทําหนาที่ตรวจสอบภายใน 
  สวนท่ี 2  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (รหัสชุด 2000) เปนมาตรฐานที่กลาวถึง
ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน และบรรทัดฐานที่สามารถใชประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 
  มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ และจรยิธรรมของผูตรวจสอบ
ภายใน จะเปนกรอบการปฏิบัติงานที่ผูตรวจสอบภายใน จําเปนตองยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อให
ผลงานของผูตรวจสอบภายในเปนที่ยอมรบั และเชื่อถือจากทุกฝายทีเ่กี่ยวของ 
 



 

 

 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ 

สวนที่ 1 
 

�  กําหนดในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
�  ลักษณะของงานบริการตรวจสอบ
ภายในดานการใหหลักประกันกับสวน
ราชการ 
�  ลักษณะของงานบริการตรวจสอบ
ภายใน ดานการใหคําปรึกษา 

�  ความเปนอิสระ 
�  ความเที่ยงธรรม 
�  ขอจํากัดของการขาดความเปน
อิสระ หรือความเที่ยงธรรม 

�  ความเชี่ยวชาญ 
�  ความระมัดระวังรอบคอบ 
�  การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

�  การประเมินการประกันคุณภาพ จาก
ภายในและภายนอก 

�  การรายงานผลการประเมินการประกัน
คุณภาพ 

�  การรายงานการดําเนินการตามมาตรฐาน 
�  การเปดเผยการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน 

มาตรฐานดานคณุสมบัติ 
รหัสชุด 1000 

วัตถุประสงคอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบ 

ความเปนอสิระและความ
เที่ยงธรรม

ความเชี่ยวชาญและความ
ระมัดระวังรอบคอบ

การประกันคุณภาพ และการ
ปรับปรุงอยางตอเนือ่ง
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สํานักงานตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ 

สวนที่ 2 
 

�  การวางแผนการตรวจสอบ 
�  การเสนอและอนุมัติแผนการ 
   ตรวจสอบ 
�  การบริหารทรัพยากร 
�  นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 
�  การประสานงาน 
�  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

�  การบริหารความเสี่ยง 
�  การควบคุม 
�  การกํากับดูแล 

� การกําหนดวัตถุประสงค 
� การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
� การจัดสรรทรัพยากร 
� แนวทางการปฏิบัติงาน 

�  หลักเกณฑการรายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน 
�  คุณภาพของรายงานผล
การปฏิบัติงาน 
�  การรายงานการ
ปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตาม
มาตรฐาน 
�  การเผยแพรผลการ
ปฏิบัติงาน 

�  การรวบรวบรวมขอมูล 
�  การวิเคราะหและการ 
   ประเมิน 
�  การบันทึกขอมูล 
�  การควบคุมการปฏิบัติงาน 

�  ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามคําสั่ง
การของผูบริหาร 
�  ติดตามผลงานให
คําปรึกษา 

�  หารือกับผูบริหารใน
เรื่องความเสี่ยงที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหาย 
แตยังไมไดรับการแกไข 
�  รายงาน
คณะกรรมการ 

   ตรวจสอบ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
รหัสชุด 2000

การบริหารงาน 
ตรวจสอบภายใน 

ลักษณะของงาน 
ตรวจสอบภายใน 

การวางแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

การติดตามผล การยอมรับสภาพความ
เสี่ยงของฝายบริหาร 



 
ขอกําหนดกระทรวงการคลัง 

จริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
 
วัตถุประสงค 
  เพื่อเปนการยกฐานะ และศกัดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ใหไดรับการยกยอง
และยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ ผูตรวจสอบ
ภายใน จึงตองพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใตกรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะนํามาซึ่ง
หลักประกนัความเชื่อมั่นที่เที่ยงธรรม และที่ปรึกษาที่เปยมดวยคุณภาพ 
 
แนวปฏิบตั ิ
  1. หลักปฏิบัติที่กําหนดในจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน เปนหลักการพื้นฐาน 
ในการปฏิบัตหินาที ่ที่ผูตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใชสามัญสํานึก และวิจารณญาณอันเหมาะสม 
  2. ผูตรวจสอบภายใน ควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้นอกเหนือจาก
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการ และกฎหมายหรือระเบยีบอื่นที่เกี่ยวของ 
  3. ผูตรวจสอบภายในควรยดึถือและดํารงไวซ่ึงหลักปฏบิัติดังตอไปนี ้
      3.1 ความมีจุดยืนท่ีม่ันคง (Integrity) : ความมีจุดยืนที่มั่นคงของผูตรวจสอบ
ภายในจะชวยใหเกดิความเชือ่ถือ และยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
      3.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity) : ผูตรวจสอบภายใน ตองรวบรวมขอมูล 
ประเมินผลและรายงานผลการตรวจสอบดวยความเที่ยงธรรม ผูตรวจสอบภายในตองทําหนาที่
ประเมินอยางเปนธรรมในทุก ๆ สถานการณ และไมปลอยใหความรูสึกสวนตวั หรือความรูสึกนึกคิด
ของบุคคลอื่นเขามามีอิทธิพลเหนือการประเมิน นั้น 
      3.3 การปกปดความลับ (Confidentiality) : ผูตรวจสอบภายในจะตองเคารพ
ตอคาและสิทธิแหงขอมูลที่ตนไดรับทราบจากการปฏิบตัิงาน และไมเปดเผยขอมูลดงักลาว โดย
ไมไดรับอนุญาตจากผูที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงเสียกอน ยกเวนในกรณทีีมีพันธะในแงของงานอาชีพ 
และเกีย่วของกับกฎหมายเทานั้น 
      3.4 ความสามารถในหนาท่ี (Competency) : ผูตรวจสอบภายใน จะตองนํา
ความรู ทักษะและประสบการณไปใชในการปฏิบัติหนาที่ใหบริการตรวจสอบภายในอยางเต็มที ่
 
 
 

 



หลักปฏิบัตงิาน 
1. ความมีจุดยืนท่ีม่ันคง (Integrity) 

1.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย 
ขยันหมัน่เพยีร และมีความรับผิดชอบ 
          1.2 ผูตรวจสอบภายใน ตองไมเขาไปเกี่ยวของในการกระทําใด ๆ ที่ขัดตอ
กฎหมาย หรือไมเขาไปมีสวนรวมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสูวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน หรือสรางความเสียหายตอสวนราชการ 
         1.3 ผูตรวจสอบภายใน ตองใหความเคารพ และสนบัสนุนการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ 

2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
2.1 ผูตรวจสอบภายใน ตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือสรางความสัมพันธใด ๆ ที่

จะนําไปสูความขัดแยงกับผลประโยชนของทางราชการ รวมทั้งกระทาํการใด ๆ ที่จะทําใหเกิดอคติ
จนเปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามหนาทีค่วามรับผิดชอบไดอยางเทีย่งธรรม 

2.2 ผูตรวจสอบภายใน ไมพงึรับสิ่งของใด ๆ ที่จะทําใหเกิดหรืออาจกอใหเกดิ
ความไมเทีย่งธรรมในการใชวิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏบิัติ 

2.3 ผูตรวจสอบภายใน ตองเปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ทั้งหมดที่ตรวจพบ ซ่ึงหากละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงดังกลาวแลว จะทําใหรายงาน
การตรวจสอบบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง หรือเปนการปดบังการกระทําที่ผิดกฎหมาย 

3. การปกปดความลับ (Confidentiality) 
3.1 ผูตรวจสอบภายใน ตองมีความรอบคอบในการใชขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับ

จากการปฏิบัตงิานตรวจสอบ 
3.2 ผูตรวจสอบภายใน ตองไมนําขอมูลดังกลาวไปใชในการแสวงหา

ผลประโยชนเพื่อตนเอง และจะไมกระทําการใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมายและประโยชนของทางราชการ 
4. ความสามารถในหนาท่ี (Competency) 

4.1 ผูตรวจสอบภายใน ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ ทักษะ 
และประสบการณ 

4.2 ผูตรวจสอบภายใน จะตองปฏิบัติหนาที่โดยยดึหลักมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในของสวนราชการ 

4.3 ผูตรวจสอบภายในตองพฒันาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนา
ประสิทธิผล และคุณภาพของการใหบริการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
   


