
หลักเกณฑ�ปฏิบตัิการตรวจสอบภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ 

(แก�ไขถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔) 
  

    ข�อ ๑ ในหลักเกณฑ#นี้ 

    “การตรวจสอบภายใน” หมายความว1า กิจกรรมให�ความเชื่อ ม่ันและการให� คําปรึกษา 

อย1างเท่ียงธรรมและเป:นอิสระ ซ่ึงจัดให�มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค1าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน1วยงานของรัฐ 

ให�ดีข้ึน และจะช1วยให�หน1วยงานของรัฐบรรลุถึงเป@าหมายและวัตถุประสงค#ท่ีกําหนดไว�ด�วยการประเมิน 

และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย1างเป:นระบบ 

    “หน1วยงานของรัฐ” หมายความว1า 

    (๑)  ส1วนราชการ 

    (๒)  รัฐวิสาหกิจ 

    (๓)  หน1วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค#กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

และองค#กรอัยการ 

    (๔)  องค#การมหาชน 

    (๕)  ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเป:นนิติบุคคล 

    (๖)  องค#กรปกครองส1วนท�องถ่ิน 

    (๗)  หน1วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกฎหมายกําหนด 

    “คณะกรรมการ” หมายความว1า คณะกรรมการของหน1วยงานของรัฐตามโครงสร�างองค#กร 

ของหน1วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหน�าท่ีกําหนดนโยบายการดําเนินงานของหน1วยงาน กํากับดูแลและควบคุมหน1วยงาน

ของรัฐตามกฎหมายของหน1วยงานของรัฐนั้น  
    (แนบท�ายหลักเกณฑ#กระทรวงการคลังว1าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒) 

    “หัวหน�าหน1วยงานของรัฐ” หมายความว1า ผู�บริหารสูงสุดของหน1วยงานของรัฐ  

    “ฝHายบริหาร” หมายความว1า ผู�ทําหน�าท่ีบริหารซ่ึงดํารงตําแหน1งรองจากหัวหน�าหน1วยงานของรัฐ

ไม1เกินสามลําดับ 

    “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว1า คณะกรรมการตรวจสอบตามข�อ ๑๐ โดยอาจใช� 

ชื่อเรียกอ่ืนท่ีทําหน�าท่ีเช1นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
    (แนบท�ายหลักเกณฑ#กระทรวงการคลังว1าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒)  
    “หน1วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว1า หน1วยงานท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ

หน1วยงานของรัฐ  

    “หัวหน�าหน1วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว1า ผู� ดํ ารงตําแหน1งสู งสุดในหน1วยงาน 

ตรวจสอบภายใน  
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    “ผู�ตรวจสอบภายใน” หมายความว1า ผู�ดํารงตําแหน1งผู�ตรวจสอบภายในของหน1วยงานของรัฐ 

หรือดํารงตําแหน1งอ่ืนท่ีทําหน�าท่ีเช1นเดียวกับผู�ตรวจสอบภายในของหน1วยงานของรัฐ 

    “หน1วยรับตรวจ” หมายความว1า หน1วยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน1วยงานของรัฐ 

    ข�อ ๒ คู1มือหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับ

หน1วยงานของรัฐ ตามข�อ ๑ (๑) และข�อ ๑ (๓) - (๗) ให�เป:นไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด สําหรับหน1วยงาน

ของรัฐ ตามข�อ ๑ (๒) ให�เป:นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกําหนด 
    (แนบท�ายหลักเกณฑ#กระทรวงการคลังว1าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

ความท่ัวไป 

  ข�อ ๓ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให�หน1วยงานของรัฐจัดให�มีหน1วยงานตรวจสอบภายใน  

  กรณีหน1วยงานของรัฐมีคณะกรรมการ ให�คณะกรรมการเป:นผู�แต1งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ

และให�หน1วยงานตรวจสอบภายในข้ึนตรงต1อคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีหน1วยงานของรัฐไม1มีคณะกรรมการ  

ให�หน1วยงานตรวจสอบภายในข้ึนตรงต1อหัวหน�าหน1วยงานของรัฐ 
    (แนบท�ายหลักเกณฑ#กระทรวงการคลังว1าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒)  
 ข�อ ๔ การบริหารงานท่ัวไปของหน1วยงานตรวจสอบภายใน ให�หน1วยงานตรวจสอบภายใน 

ข้ึนตรงต1อหัวหน�าหน1วยงานของรัฐ สําหรับการพิจารณาแต1งต้ัง โยกย�าย ถอดถอน เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน1ง 

และประเมินผลงานของหัวหน�าหน1วยงานตรวจสอบภายในของหน1วยงานของรัฐท่ีมีคณะกรรมการตรวจสอบ 

ให�เป:นไปตาม ข�อ ๑๓ (๗) 

 หัวหน�าหน1วยงานของรัฐต�องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร เพื่อให�การปฏิบัติงานของ

หน1วยงานตรวจสอบภายในเป:นไปอย1างเหมาะสมและสอดคล�องกับปริมาณงานและความซับซ�อนของ

ภารกิจของหน1วยงานของรัฐ 
    (แนบท�ายหลักเกณฑ#กระทรวงการคลังว1าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๔) 

    ข�อ ๕ หัวหน�าหน1วยงานตรวจสอบภายในและผู�ตรวจสอบภายในต�องมีคุณสมบัติดังต1อไปนี้ 

    (๑)  มีความรู� ทักษะ และความสามารถท่ีจําเป:นต1อการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย 

    (๒)  มีความรู�เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่ง 

ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานของหน1วยงานของรัฐ 

    (๓)  มีความรู�เก่ียวกับการปฏิบัติงาน การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

ของหน1วยงานของรัฐ 
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ข�อ ๖ หัวหน�าหน1วยงานของรัฐจะแต1งต้ังให�ผู�ตรวจสอบภายในรักษาการในตําแหน1งอ่ืน  

หรือแต1งต้ังให�ผู�ดํารงตําแหน1งอ่ืนมารักษาการในตําแหน1งผู�ตรวจสอบภายในได�เฉพาะกรณีท่ีการปฏิบัติงานของ

บุคลากรดังกล1าวได�ขาดจากการปฏิบัติงานในหน�าท่ีเดิม 

ในกรณีท่ีหน1วยงานของรัฐอยู1ระหว1างการสรรหาบุคลากรมาดํารงตําแหน1งเป:นผู�ตรวจสอบภายในของ

หน1วยงานของรัฐ หน1วยงานของรัฐอาจพิจารณามอบหมายให�บุคลากรภายในหน1วยงานของรัฐมาปฏิบัติงาน 

ด�านการตรวจสอบภายในเป:นการชั่วคราวและยังคงปฏิบัติงานในตําแหน1งหน�าท่ีเดิมได� ท้ังนี้ บุคลากรดังกล1าว

ควรมีความรู� ทักษะ และความสามารถท่ีจําเป:นต1อการปฏิบัติงานด�านการตรวจสอบภายใน และต�องไม1เป:น 

ผู�ท่ีรับผิดชอบด�านการเงิน การบัญชี การพัสดุ หรือปฏิบัติงานในภารกิจหลักของหน1วยงานของรัฐ 

หัวหน�าหน1วยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให�ผู�ตรวจสอบ

ภายในปฏิบั ติงานอ่ืนได�ตามควรแก1กรณี  ท้ังนี้  ให� พิจารณาถึงประโยชน# ท่ีหน1วยงานของรัฐจะได�รับ 

และผลกระทบต1อความเป:นอิสระและเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
    (แนบท�ายหลักเกณฑ#กระทรวงการคลังว1าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๔) 

    ข�อ ๗ ให�ผู�ตรวจสอบภายในดํารงไว�ซ่ึงความเป:นอิสระและไม1มีความขัดแย�งทางผลประโยชน# 

ในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ

ของฝHายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมท้ังต�องไม1ตรวจสอบงานท่ีตนเคยทําหน�าท่ีบริหารหรือปฏิบัติงาน

ภายในระยะเวลาหนึ่งปLก1อนการตรวจสอบ 

    ผู�ตรวจสอบภายในไม1ควรเป:นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของหน1วยงานของรัฐหรือหน1วยงาน

ในสังกัดอันมีผลกระทบต1อความเป:นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 

    ข�อ ๘ ให�ผู�ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข�าถึงข�อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย#สินต1างๆ 

เพ่ือรับทราบข�อมูลท่ีจะเป:นประโยชน#ต1อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

    ข�อ ๙ กรณีหน1วยงานของรัฐไม1สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ#ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ

หน1วยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนดได� ให�ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ข�อ ๑๐ ให�คณะกรรมการเป:นผู�แต1งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด�วย ประธาน

กรรมการตรวจสอบหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบไม1น�อยกว1าสองคนแต1ไม1เกินสี่คน และให�หัวหน�าหน1วยงาน

ตรวจสอบภายในเป:นเลขานุการ 

กรรมการตรวจสอบอย1างน�อยหนึ่งคนต�องเป:นกรรมการในคณะกรรมการหรือผู� ท่ีได�รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ 

ให�คณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหน1งของกรรมการตรวจสอบ โดยการแต1งต้ัง

กรรมการตรวจสอบควรกําหนดวาระการดํารงตําแหน1งให�เหมาะสมกับบริบทของหน1วยงานของรัฐ ท้ังนี้ ไม1ควรเกิน 
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คราวละสี่ปL ในการพิจารณาต1ออายุการดํารงตําแหน1งของกรรมการตรวจสอบให�คณะกรรมการพิจารณา 

ความเหมาะสมเป:นรายคราว ท้ังนี้ ควรพิจารณาจํากัดจํานวนวาระการดํารงตําแหน1งของกรรมการตรวจสอบ

ให�เหมาะสมตามหลักสากล 
    (แนบท�ายหลักเกณฑ#กระทรวงการคลังว1าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ข�อ ๑๑ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการตรวจสอบต�องเป:นผู�มีความรู�ความเข�าใจและมีประสบการณ#เพียงพอท่ีจะทําหน�าท่ีใน

ฐานะกรรมการตรวจสอบด�วยความเป:นอิสระและเท่ียงธรรม และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน�าท่ี  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ต�องประกอบด�วย 

(๑ ) ก ร รม ก ารต รว จ ส อ บ ซ่ึ ง มี ค ว าม รู� ค ว าม ส าม ารถ ท่ี จํ า เป: น ต1 อ ก า รป ฏิ บั ติ ง าน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการควรพิจารณาและกําหนดความรู�ความสามารถท่ีจําเป:น 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ (List of Competencies) เพ่ือให�คณะกรรมการตรวจสอบท่ีได�รับการแต1งต้ัง
สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย1างมีประสิทธิผล ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบองค#รวมควรมีความรู�ท่ีเพียงพอ
เก่ียวกับ  

- ลักษณะการดําเนินงานของหน1วยงานของรัฐ 
- การเงินและการบัญชี 
- การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
- การตรวจสอบภายใน 
- กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ# ข�อบังคับ ท่ีเก่ียวข�องกับหน1วยงานของรัฐ 
(๒) กรรมการตรวจสอบอย1างน�อยหนึ่งคนต�องมีความรู� ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ# 

ด�านการเงินการบัญชีหรือด�านการตรวจสอบภายใน 
(๓) กรรมการตรวจสอบต�องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิ บั ติหน�าท่ี โดยคณะกรรมการ 

อาจพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการตรวจสอบท่ีกรรมการตรวจสอบสามารถดํารงตําแหน1ง
ในคณะกรรมการตรวจสอบของหน1วยงานอ่ืนได� เพ่ือให�การปฏิบัติหน�าท่ีกรรมการตรวจสอบเป:นไปอย1างมี
ประสิทธิผล 
    (แนบท�ายหลักเกณฑ#กระทรวงการคลังว1าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๔) 

    ข�อ ๑๒ คณะกรรมการตรวจสอบต�องไม1มีลักษณะต�องห�าม ดังต1อไปนี้ 

    (๑)  ไม1เป:นข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง ท่ีปรึกษา ผู�ท่ีได�รับเงินเดือน ค1าจ�างหรือค1าตอบแทน

ประจํา และไม1เป:นผู�มีส1วนร1วมในการบริหารงานของหน1วยงานของรัฐนั้น 

     โดยให�รวมถึงผู�ท่ีโอนย�าย ลาออก เกษียณอายุ หรือพ�นสภาพจากหน1วยงานของรัฐท่ีเคยสังกัด 

ภายในระยะเวลาสองปLก1อนวันท่ีได�รับการแต1งต้ังเป:นคณะกรรมการตรวจสอบ 
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    (๒)  ไม1เป:นผู�มีความขัดแย�งทางผลประโยชน#กับหน1วยงานของรัฐนั้น ท้ังนี้ ไม1ว1าในขณะดํารง

ตําแหน1งหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปLก1อนวันท่ีได�รับแต1งต้ังเป:นคณะกรรมการตรวจสอบ 

    (๓)  ไม1เป:นบุพการี ผู�สืบสันดาน หรือคู1สมรส ของคณะกรรมการ หัวหน�าหน1วยงานของรัฐ

หัวหน�าหน1วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู�ตรวจสอบภายในของหน1วยงานของรัฐนั้น 
    (แนบท�ายหลักเกณฑ#กระทรวงการคลังว1าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒)     
    ข�อ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

    (๑)  จั ดทํ ากฎบั ตรของคณะกรรมการตรวจสอบให� สอดคล� องกับขอบเขตความรั บผิ ดชอบ 

ในการดําเนินงานของหน1วยงานของรัฐ โดยต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทาน 

ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล1าวอย1างน�อยปLละหนึ่งครั้ง 

    (๒)  ส อ บ ท าน ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ ป ระ สิ ท ธิ ผ ล ข อ งก ระ บ ว น ก ารค ว บ คุ ม ภ าย ใน  

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยง 

ด�านการทุจริตของหน1วยงานของรัฐ และระบบการรับแจ�งเบาะแส 
    (แนบท�ายหลักเกณฑ#กระทรวงการคลังว1าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๔) 

    (๓)  สอบทานให�หน1วยงานของรัฐมีการรายงานการเงินอย1างถูกต�องและน1าเชื่อถือ 

    (๔)  สอบทานการดําเนินงานของหน1วยงานของรัฐให�ถูกต�องตามกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับ 

หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน รวมท้ังข�อกําหนดอ่ืนของหน1วยงานของรัฐ 

    (๕)  กํากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน1วยงานของรัฐ ให�มีความเป:นอิสระเพ่ือพัฒนา 

การปฏิบัติงานในหน�าท่ี 

    (๖)  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน# หรือมีโอกาส 

เกิดการทุจริตท่ีอาจมีผลกระทบต1อการปฏิบัติงานของหน1วยงานของรัฐ 

    (๗) ให�ข�อเสนอแนะการพิจารณาแต1งต้ัง โยกย�าย ถอดถอน เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน1ง และ

ประเมินผลงานของหัวหน�าหน1วยงานตรวจสอบภายในต1อคณะกรรมการ ท้ังนี้ หน1วยงานของรัฐอาจกําหนดให�

หัวหน�าหน1วยงานของรัฐมีส1วนร1วมในการพิจารณาด�วยก็ได� 
    (แนบท�ายหลักเกณฑ#กระทรวงการคลังว1าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๔) 

    (๘)  ประชุมหารือร1วมกับสํานักงานการตรวจเงินแผ1นดิน หรือผู�สอบบัญชี ท่ีสํานักงาน 

การตรวจเงินแผ1นดินเห็นชอบเก่ียวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอ่ืนๆ และอาจเสนอแนะให�สอบทาน 

หรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว1าจําเป:น รวมถึงเสนอค1าตอบแทนของผู�สอบบัญชีต1อคณะกรรมการ 

(๙) รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย1างน�อยปLละหนึ่งครั้ง ประกอบด�วย 

การรายงานต1อคณะกรรมการและการรายงานต1อบุคคลภายนอก ท้ังนี้ การรายงานต1อบุคคลภายนอกให�รายงาน
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ในรายงานประจําปLของหน1วยงานของรัฐหรือเผยแพร1ทางเว็บไซต#ของหน1วยงานของรัฐ โดยประธานกรรมการ

ตรวจสอบเป:นผู�ลงนามในรายงานดังกล1าว และต�องมีเนื้อหาอย1างน�อย ดังนี้ 

ก. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหาร

จัดการความเสี่ยงด�านการทุจริตของหน1วยงานของรัฐ  

ข. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในด�านการเงิน 

ค. จํานวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข�าร1วมประชุม 

ของกรรมการตรวจสอบแต1ละราย 
    (แนบท�ายหลักเกณฑ#กระทรวงการคลังว1าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๔) 

    (๑๐) ประเมินผลการดําเนินงาน ป]ญหาและอุปสรรคของหน1วยงานตรวจสอบภายใน รวมท้ัง

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู�ตรวจสอบภายในของหน1วยงาน

ตรวจสอบภายในอย1างน�อยปLละหนึ่งครั้งต1อคณะกรรมการ 

    (๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

    หน1วยงานของรัฐสามารถกําหนดหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพ่ิมเติมจากวรรคหนึ่งได�  

ข�อ ๑๔ คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมและการประเมินผล ดังนี้ 

(๑ ) ก ารป ระชุ ม ของคณ ะกรรมการตรวจสอบ ควร กํ าห นด ไม1 น� อยกว1 าสี่ ค รั้ งต1 อปL  

โดยองค#ประชุมและการลงมติท่ีประชุม ให�เป:นไปตามท่ีกําหนดไว�ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีผ1านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของหน1วยงานของรัฐ และคณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุม

ร1วมกับผู�บริหารของหน1วยงานของรัฐ ผู�ตรวจสอบภายใน และผู�ตรวจสอบภายนอก อย1างน�อยปLละหนึ่งครั้ง 

(๒ ) การป ระเมิ น ผลการป ฏิ บั ติ งานของคณ ะกรรมการตรวจสอบต� องดํ าเนิ น การ 

อย1างน�อยปLละหนึ่งครั้ง ประกอบด�วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม 

และการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 
    (แนบท�ายหลักเกณฑ#กระทรวงการคลังว1าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๔) 

    ข�อ ๑๕ ค1าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบให�เป:นไปตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 

 

หน�วยงานตรวจสอบภายใน 

    ข�อ ๑๖ ให�หน1วยงานตรวจสอบภายในของหน1วยงานของรัฐรับผิดชอบตรวจสอบหน1วยรับตรวจดังนี้

    (๑)  หน1วยงานตรวจสอบภายในของหน1วยงานของรัฐ ตามข�อ (๑) ให�รับผิดชอบตรวจสอบ ดังนี้

      (๑.๑) หน1วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ส1วนราชการในสังกัดกระทรวง  
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      ในกรณี ท่ีตรวจสอบงาน/โครงการของส1วนราชการในสั งกัดของกระทรวงนอกเหนือ 

จากงานของสํานักงานปลัดกระทรวง จะต�องเป:นการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน 

งาน/โครงการท่ีมีความสําคัญต1อผลสําเร็จของนโยบายกระทรวง และเป:นงาน/โครงการท่ีได�รับนโยบาย 

ให�ติดตามกํากับดูแลเป:นกรณีพิเศษ โดยให�ประสานแผนการตรวจสอบกับส1วนราชการนั้นๆ ด�วย 

      (๑.๒) หน1วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส1วนกลาง 

ท่ีมีสํานักงานต้ังอยู1ในส1วนกลาง ส1วนภูมิภาคหรือต1างประเทศ   

      ในกรณีท่ีมีความจําเป:นหรือสมควร หัวหน�าส1วนราชการ อาจมอบหมายให�หน1วยงาน

ตรวจสอบภายในระดับกรม ตรวจสอบส1วนราชการในสังกัดราชการบริหารส1วนภูมิภาคได� 

      (๑.๓)  หน1วยงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส1วนภูมิภาค

      ในกรณีท่ีส1วนราชการในส1วนกลาง มีหน1วยงานต้ังอยู1ในส1วนภูมิภาค หัวหน�าส1วนราชการ 

ในส1วนกลาง อาจมอบอํานาจให�ผู�ว1าราชการจังหวัดดําเนินการแทนตามระเบียบว1าด�วยการบริหารงบประมาณ 

ระเบียบว1าด�วยการบริหารราชการแผ1นดิน กฎหมายว1าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กฎหมายว1าด�วยการเงินหรือระเบียบอ่ืนๆ ของทางราชการ โดยให�ผู�ตรวจสอบภายใน ตามข�อ (๑.๓)  

เป:นผู�รับผิดชอบตรวจสอบเฉพาะในส1วนท่ีผู�ว1าราชการจังหวัดได�รับมอบอํานาจให�ดําเนินการแทน                     

    (๒)  หน1วยงานตรวจสอบภายในของหน1วยงานของรัฐ ตามข�อ (๒) – (๗) ให�รับผิดชอบตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของหน1วยงานของรัฐนั้น 

    ข�อ ๑๗ ให�หน1วยงานตรวจสอบภายในของหน1วยงานของรัฐ มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

    (๑)  กําหนดเป@าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน 

และการดําเนินงานด�านต1างๆ ของหน1วยงานของรัฐ โดยให�สอดคล�องกับนโยบายของหน1วยงานของรัฐ 

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใดท่ีปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน  

โดยคํานึงถึงการกํากับดูแลท่ีดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอ 

ของการควบคุมภายในของหน1วยงานของรัฐด�วย 

    (๒)  กําหนดกฎบัตรไว�เป:นลายลักษณ# อักษรและเสนอหัวหน�าหน1วยงานของรัฐก1อนเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบและเผยแพร1หน1วยรับตรวจทราบ รวมท้ังมีการสอบทาน 

ความเหมาะสมของกฎบัตรอย1างน�อยปLละหนึ่งครั้ง 

    (๓ ) จัดให�มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในท้ังภายในและภายนอก  

ตามรูปแบบและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
    (แนบท�ายหลักเกณฑ#กระทรวงการคลังว1าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒) 
    (๔)  จัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบประจําปLต1อหัวหน�าหน1วยงานของรัฐก1อนเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท�ายของปLงบประมาณหรือปLปฏิทินแล�วแต1กรณี 
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    ในกรณีท่ีหน1วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบท่ีมีระยะเวลาต้ังแต1หนึ่งปLข้ึนไป 

ให�นํามาใช�ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปLด�วย 

      (๔.๑)  กรณี หน1 วยงานตรวจสอบภายในของหน1 วยงานของรัฐ ตามข� อ (๑) หน1 วยงาน 

ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตรวจสอบส1วนราชการในสังกัดกระทรวงท่ีนอกเหนือจากงานในสํานักงาน

ปลัดกระทรวงให�สําเนาแผนการตรวจสอบให�หัวหน�าส1วนราชการในสังกัดกระทรวงทราบด�วย 

      (๔.๒) กรณีหน1วยตรวจสอบภายในของหน1วยงานของรัฐ ตามข�อ (๑) หน1วยงานตรวจสอบภายใน

ระดับกรม ตรวจสอบส1วนราชการในสังกัดราชการบริหารส1วนภู มิภาค ให�สําเนาแผนการตรวจสอบ 

ให�ผู�ว1าราชการจังหวัดทราบด�วย 

    (๕)  ให�ปฏิบัติงานตรวจสอบให�เป:นไปตามแผนการตรวจสอบประจําปLท่ีได�รับอนุมัติตามข�อ (๔)
    (๖)  รายงานผลการตรวจสอบต1อหัวหน�าหน1วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดังต1อไปนี้ 

(๖.๑) รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรและไม1เกิน 
สองเดือนนับจากวันท่ีดําเนินการตรวจสอบแล�วเสร็จ กรณีเรื่องท่ีตรวจพบเป:นเรื่องท่ีจะมีผลเสียหายต1อทางราชการ
ให�รายงานผลการตรวจสอบทันที 

(๖.๑.๑) กรณีหน1วยงานตรวจสอบภายในของหน1วยงานของรัฐ ตามข�อ (๑) หน1วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตรวจสอบส1วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ให�ส1งสําเนารายงานผล
การตรวจสอบให�หัวหน�าส1วนราชการนั้น ๆ ทราบด�วย 

(๖.๑.๒) กรณีหน1วยงานตรวจสอบภายในของหน1วยงานของรัฐ ตามข�อ (๑) หน1วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกรม ตรวจสอบหน1วยงานของรัฐในส1วนภูมิภาค ให�ส1งสําเนารายงานผลการตรวจสอบให�
ผู�ว1าราชการจังหวัดทราบด�วย 

(๖.๑.๓) กรณีหน1วยงานตรวจสอบภายในของหน1วยงานของรัฐ ตามข�อ (๑) หน1วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ตรวจสอบส1วนราชการส1วนภูมิภาค ให�ส1งสําเนารายงานผลการตรวจสอบ
ให�หัวหน�าส1วนราชการเจ�าสังกัดของหน1วยรับตรวจนั้นทราบด�วย  

(๖.๒) รายงานเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน อย1างน�อยปLละ
หนึ่งครั้ง ประกอบด�วย 

(๖.๒.๑) ความเสี่ยงท่ีสําคัญเก่ียวกับการดําเนินงานของหน1วยงานของรัฐ 
(๖.๒.๒) ความเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหาร

จัดการความเสี่ยงด�านการทุจริต รวมถึงระบบการร�องเรียน (Whistleblowing) ของหน1วยงานของรัฐ 
(๖.๒.๓) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน

ด�านการเงิน และกระบวนการอ่ืนท่ีพิจารณาว1ามีความเสี่ยงสูงต1อการเกิดการทุจริต 
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(๖.๒.๔) สรุปภาพรวมของการฟ@องร�องต1อหน1วยงานของรัฐ คดีความต1าง ๆ และความรับผิด
ทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีในทางแพ1ง โดยวิเคราะห#สาเหตุท่ีแท�จริง (Root - cause analysis) และเสนอแนะแนวทาง 
การแก�ไขป]ญหาในระยะยาว 
    (แนบท�ายหลักเกณฑ#กระทรวงการคลังว1าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๔) 

    (๗)  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให�คําปรึกษาแก1หน1วยรับตรวจเพ่ือให�การปรับปรุง

แก�ไขของหน1วยรับตรวจเป:นไปตามข�อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

    (๘)  ในกรณีมีความจําเป:นต�องอาศัยผู�เชี่ยวชาญมาร1วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให�เสนอขอบเขต

และรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู�รับจ�าง ระยะเวลาดําเนินการ และผลงานท่ีคาดหวังจากผู�รับจ�าง

รวมท้ังข�อเสนอโครงการของผู�รับจ�าง ให�หัวหน�าหน1วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให�ว1าจ�างผู�เชี่ยวชาญต1อไป 

    (๙)  ปฏิบัติงานในการให�คําปรึกษาแก1หัวหน�าหน1วยงานของรัฐ หน1วยรับตรวจและผู�ท่ีเก่ียวข�อง 

    (๑๐) ประสานงานกับผู�สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนท่ีปฏิบัติงาน

เช1นเดียวกัน และหน1วยงานต1างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�เกิดความม่ันใจว1าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม

เรื่องท่ีสําคัญอย1างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซ�อนกัน 

    (๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและหัวหน�าหน1วยงานของรัฐ  

    ข�อ ๑๘ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให�ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห#  

รวมท้ังการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

ของหน1วยงานของรัฐ ซ่ึงรวมถึง 

    (๑)  ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหน�าท่ีของหน1วยรับตรวจ 

เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย1างต1อเนื่อง 

    (๒)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 

ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน รวมท้ังข�อกําหนดอ่ืนของหน1วยงานของรัฐ       

    (๓)  สอบทานความถูกต�องและเชื่อถือได�ของข�อมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง 

    (๔)  ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภั ยของทรัพย#สินของหน1 วยรับตรวจ 

ให�มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย#สินนั้น 

    (๕)  วิเคราะห#และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ�มค1าในการใช�ทรัพยากร 

    ข�อ ๑๙ ให�ผู�ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให�เป:นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

สําหรับหน1วยงานของรัฐ กรณีท่ีไม1ได�กําหนดไว�ให�ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

    ข�อ ๒๐ ให�ผู�ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให�เป:นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงาน

ของรัฐตามท่ีแนบท�ายหลักเกณฑ#ปฏิบัตินี้ 
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หน�วยรับตรวจ 

    ข�อ ๒๑ ให�หน1วยรับตรวจ มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

    (๑)  อํานวยความสะดวกและให�ความร1วมมือแก1ผู�ตรวจสอบภายใน 

    (๒)  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน รวมถึงข�อมูลท่ีเก่ียวข�องให�ครบถ�วน

สมบูรณ# พร�อมท่ีจะตรวจสอบได�  

    (๓)  จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร�อมท่ีจะให�ผู�ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบได� 

    (๔)  จัดให�มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและครบถ�วน 

    (๕)  ชี้แจงและตอบข�อซักถามต1างๆ พร�อมท้ังหาข�อมูลเพ่ิมเติมให�แก1ผู�ตรวจสอบภายใน 

    (๖)  ปฏิ บั ติตามข�อทั กท� วง และข�อเสนอแนะของผู� ตรวจสอบภายในในเรื่ องต1 างๆ ท่ี หั วหน� า 

หน1วยงานของรัฐสั่งให�ปฏิบัติ 

    กรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีของหน1วยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไม1ปฏิบัติ หรือละเลยต1อการปฏิบัติหน�าท่ี

ตามวรรคหนึ่งให�ผู�ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน�าหน1วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควรแก1กรณี 

 

บทเฉพาะกาล 

    ข�อ ๒๒ หน1วยงานของรัฐท่ีมีโครงสร�างองค#กรในรูปแบบของคณะกรรมการและยังไม1 มี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ให�ข้ึนตรงต1อหัวหน�าหน1วยงานของรัฐไปพลางก1อน และให�จัดให�มีคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในระยะเวลาสามปLนับแต1วันท่ีหลักเกณฑ#กระทรวงการคลังว1าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติ 

การตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช�บังคับ ตามรูปแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
    (แนบท�ายหลักเกณฑ#กระทรวงการคลังว1าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒) 
    ข�อ ๒๓ บรรดาการตรวจสอบภายในท่ีอยู1ระหว1างการดําเนินการก1อนวันท่ีหลักเกณฑ#ปฏิบัตินี้ 

ใช�บังคับ ให�ดําเนินการต1อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว1าด�วยการตรวจสอบภายในขององค#กรปกครอง 

ส1วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว1าด�วยการตรวจสอบภายในของส1วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระเบียบกระทรวงกลาโหมว1าด�วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว1าด�วย

คณะกรรมการตรวจสอบและหน1วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ จนกว1าจะแล�วเสร็จภายใน 

หนึ่งปLนับแต1วันท่ีหลักเกณฑ#ปฏิบัตินี้ใช�บังคับ 

    ข�อ ๒๔ หน1วยงานของรัฐตามข�อ (๖) องค#กรปกครองส1วนท�องถ่ิน ท่ียังไม1มีการตรวจสอบภายใน  

ให�จัดให�มีการตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาสามปLนับแต1วันท่ีหลักเกณฑ#นี้ใช�บังคับ 
    (แนบท�ายหลักเกณฑ#กระทรวงการคลังว1าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ#ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน1วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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แนบท'ายหลักเกณฑ�ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ 

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ 

วัตถุประสงค� 

    เพ่ือเป:นการยกฐานะและศักด์ิศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให�ได�รับการยกย1อง และยอมรับ

จากบุคคลท่ัวไป รวมท้ังให�การปฏิบัติหน�าท่ีตรวจสอบภายในเป:นไปอย1างมีประสิทธิภาพ ผู�ตรวจสอบภายใน                   

จึงต�องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต�กรอบความประพฤติท่ีดีงาม ในอันท่ีจะนํามาซ่ึงความเชื่อม่ัน และให�คําปรึกษา 

อย1างเท่ียงธรรม เป:นอิสระ และเปLmยมด�วยคุณภาพ 

 

แนวปฏิบัติ 

    ๑. หลักปฏิบัติท่ีกําหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เป:นหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน�าท่ี 

ท่ีผู�ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช�สามัญสํานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 

    ๒. ผู�ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณของเจ�าหน�าท่ีของหน1วยงานของรัฐ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ#อ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

    ๓. ผู�ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดํารงไว�ซ่ึงหลักปฏิบัติ  ดังต1อไปนี้ 

     ๓ .๑   ความซ่ือสัตย#  (Integrity) ความซ่ือสัตย#ของผู�ตรวจสอบภายในจะสร�างให� เกิด 

ความไว�วางใจและทําให�ดุลยพินิจของผู�ตรวจสอบภายในมีความน1าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลท่ัวไป 

     ๓ .๒   ความเท่ียงธรรม (Objectivity) ผู� ตรวจสอบภายในจะแสดงความเท่ียงธรรม 

เยี่ยงผู�ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข�อมูล ประเมินผล และรายงานด�วยความไม1ลําเอียง ผู�ตรวจสอบภายใน 

ต�องทําหน�าท่ีอย1างเป:นธรรมในทุกๆ สถานการณ# และไม1ปล1อยให�ความรู�สึกส1วนตัวหรือความรู�สึกนึกคิด 

ของบุคคลอ่ืนเข�ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 

     ๓.๓  การปกปsดความลับ (Confidentiality) ผู�ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค1าและสิทธิ                  

ของผู� เป:นเจ�าของข�อมูลท่ีได�รับทราบจากการปฏิ บั ติงาน และไม1 เปsดเผยข�อมูลดังกล1าว โดยไม1 ได�รับอนุญาต 

จากผู�ท่ีมีอํานาจหน�าท่ีโดยตรงเสียก1อน ยกเว�นในกรณีท่ีมีพันธะในแง1ของงานอาชีพและเก่ียวข�องกับกฎหมายเท1านั้น 

     ๓ .๔  ความสามารถในหน�าท่ี  (Competency) ผู�ตรวจสอบภายในจะนําความรู�  ทักษะ และ

ประสบการณ# มาใช�ในการปฏิบัติงานอย1างเต็มท่ี 

 

หลักปฏิบัติ 

    ๑. ความซ่ือสัตย� (Integrity) 

     ๑ .๑   ผู� ตรวจสอบภายในต� องปฏิ บั ติ หน� าท่ี ของตนด� วยความซ่ื อสั ตย#  ขยั นหม่ันเพี ยร  

และมีความรับผิดชอบ 
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     ๑.๒  ผู�ตรวจสอบภายในต�องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ# ข�อบังคับ และเปsดเผยข�อมูล                   

ตามวิชาชีพท่ีกําหนด 

     ๑.๓  ผู�ตรวจสอบภายในต�องไม1เข�าไปเก่ียวข�องในการกระทําใดๆ ท่ีขัดต1อกฎหมาย หรือไม1เข�าไป

มีส1วนร1วมในการกระทําท่ีอาจนําความเสื่อมเสียมาสู1วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร�างความเสียหาย 

ต1อหน1วยงานของรัฐ 

     ๑.๔  ผู�ตรวจสอบภายในต�องให�ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ# 

ข�อบังคับและจรรยาบรรณของหน1วยงานของรัฐ 

    ๒. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) 

     ๒.๑  ผู�ตรวจสอบภายในต�องไม1มีส1วนเก่ียวข�องหรือสร�างความสัมพันธ#ใดๆ ท่ีจะนําไปสู1ความขัดแย�ง                 

กับผลประโยชน#ของหน1วยงานของรัฐ รวมท้ังกระทําการใดๆ ท่ีจะทําให�เกิดอคติ ลําเอียง จนเป:นเหตุให�ไม1สามารถ

ปฏิบัติงานตามหน�าท่ีความรับผิดชอบได�อย1างเท่ียงธรรม 

     ๒.๒  ผู�ตรวจสอบภายในไม1พึงรับสิ่งของใดๆ ท่ีจะทําให� เกิดหรือก1อให� เกิดความไม1 เท่ียงธรรม                       

ในการใช�วิจารณญาณเยี่ยงผู�ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

     ๒.๓  ผู�ตรวจสอบภายในต�องเปsดเผยหรือรายงานข�อเท็จจริงอันเป:นสาระสําคัญท้ังหมด                          

ท่ีตรวจพบ ซ่ึงหากละเว�นไม1เปsดเผยหรือไม1รายงานข�อเท็จจริงดังกล1าวแล�ว อาจจะทําให�รายงานบิดเบือนไปจากข�อเท็จจริง 

หรือเป:นการปsดบังการกระทําผิดกฎหมาย 

    ๓. การปกปAดความลับ (Confidentiality) 

     ๓.๑  ผู�ตรวจสอบภายในต�องมีความรอบคอบในการใช�และรักษาข�อมูลต1างๆ ท่ีได�รับจาก                      

การปฏิบัติงาน 

     ๓.๒  ผู�ตรวจสอบภายในต�องไม1นําข�อมูลต1างๆ ท่ีได�รับจากการปฏิบัติงานไปใช�แสวงหาผลประโยชน# 

เพ่ือตนเอง และจะไม1กระทําการใดๆ ท่ีขัดต1อกฎหมายและประโยชน#ของหน1วยงานของรัฐ 

    ๔. ความสามารถในหน'าท่ี (Competency) 

     ๔.๑  ผู�ตรวจสอบภายในต�องปฏิบั ติหน�าท่ีเฉพาะในส1วนท่ีตนมีความรู�  ความสามารถ ทักษะ                        

และประสบการณ#ท่ีจําเป:นสําหรับการปฏิบัติงานเท1านั้น 

     ๔.๒  ผู�ตรวจสอบภายในจะต�องปฏิบัติหน�าท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน                   

สําหรับหน1วยงานของรัฐ 

     ๔.๓  ผู�ตรวจสอบภายในต�องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมท้ังพัฒนาประสิทธิผล 

และคุณภาพของการให�บริการอย1างสมํ่าเสมอและต1อเนื่อง 

 


