




หลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

(แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖) 
  

    ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้ 

    “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา 

อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 

ให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมิน  

และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

    “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 

    (๑)  ส่วนราชการ 

    (๒)  รัฐวิสาหกิจ 

    (๓)  หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

และองค์กรอัยการ 

    (๔)  องค์การมหาชน 

    (๕)  ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

    (๖)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    (๗)  หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 

    “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามโครงสร้างองค์กร 

ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน ก ากับดูแลและควบคุมหน่วยงาน

ของรัฐตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้น  
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 

    “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ  

    “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งรองจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ไม่เกินสามล าดับ 

    “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ ๑๐ โดยอาจใช้ 

ชื่อเรียกอ่ืนที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒)  
    “หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ

หน่วยงานของรัฐ  

    “หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งสู งสุดในหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน  
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    “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 

หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 

    “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 

    ข้อ ๒ คู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๑) และข้อ ๑ (๓) - (๗) ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด ส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ ตามข้อ ๑ (๒) ให้เป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก าหนด 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

ความท่ัวไป 

  ข้อ ๓ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

  กรณีหน่วยงานของรัฐมีคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีคณะกรรมการ  

ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒)  
 ข้อ ๔ การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง 

และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ 

ให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๓ (๗) 

 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร เพื่อให้การปฏิบัติงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและความซับซ้อนของ

ภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๔) 

    ข้อ ๕ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

    (๑)  มีความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

    (๒)  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่ง 

ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

    (๓)  มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

ของหน่วยงานของรัฐ 
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ข้อ ๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งให้ผู้ ตรวจสอบภายในรักษาการในต าแหน่งอ่ืน  

หรือแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนมารักษาการในต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในได้เฉพาะกรณีที่การปฏิบัติงานของ

บุคลากรดังกล่าวไดข้าดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่เดิม 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรมาด ารงต าแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของ

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐอาจพิจารณามอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติงาน 

ด้านการตรวจสอบภายในเป็นการชั่วคราวและยังคงปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่เดิมได้ ทั้งนี้ บุคลากรดังกล่าว

ควรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และต้องไม่เป็น 

ผู้ที่รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ หรือปฏิบัติงานในภารกิจหลักของหน่วยงานของรัฐ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบ

ภายในปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่กรณี  ทั้ งนี้  ให้ พิจารณาถึงป ระโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐจะได้รับ 

และผลกระทบต่อความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๔) 

    ข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ

ของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงาน

ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 

    ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน

ในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 

    ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ 

เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

    ข้อ ๙ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดได้ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธาน

กรรมการตรวจสอบหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ 

ให้คณะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ โดยการแต่งตั้ง

กรรมการตรวจสอบควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเกิน 
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คราวละสี่ปี ในการพิจารณาต่ออายุการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณา 

ความเหมาะสมเป็นรายคราว ทั้งนี้ ควรพิจารณาจ ากัดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ให้เหมาะสมตามหลักสากล 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ใน

ฐานะกรรมการตรวจสอบด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วย 

(๑ ) ก ร รม ก ารต รว จ ส อ บ ซึ่ งมี ค ว าม รู้ ค ว าม ส าม ารถ ที่ จ า เป็ น ต่ อ ก า รป ฏิ บั ติ ง าน 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการควรพิจารณาและก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็น 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ (List of Competencies) เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบองค์รวมควรมีความรู้ที่เพียงพอ

เกี่ยวกับ  

- ลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

- การเงินและการบัญชี 

- การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

- การตรวจสอบภายใน 

- กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานของรัฐ 

(๒) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ 

ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน 

(๓) กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่  โดยคณะกรรมการ 

อาจพิจารณาความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการตรวจสอบที่กรรมการตรวจสอบสามารถด ารงต าแหน่ง

ในคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยงานอ่ืนได้ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิผล 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๔) 

    ข้อ ๑๒ คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

    (๑)  ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน

ประจ า และไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 

     โดยให้รวมถึงผู้ที่โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากหน่วยงานของรัฐที่เคยสังกัด 

ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
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    (๒)  ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด ารง

ต าแหน่งหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

    (๓)  ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒)     
    ข้อ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้ 

    (๑)  จั ดท ากฎบั ตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ สอดคล้ องกั บขอบเขตความรั บผิ ดชอบ 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมี การสอบทาน 

ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

    (๒)  ส อ บ ท าน ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะป ระสิ ท ธิ ผ ล ข อ งก ระบ วน ก ารค วบ คุ ม ภ าย ใน  

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการก ากับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยง 

ด้านการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ และระบบการรับแจ้งเบาะแส 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๔) 

    (๓)  สอบทานให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

    (๔)  สอบทานการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 

    (๕)  ก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ให้มีความเป็นอิสระเพ่ือพัฒนา 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

    (๖)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส 

เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 

    (๗) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และ

ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจก าหนดให้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยก็ได้ 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๔) 

    (๘)  ประชุมหารือร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอ่ืนๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทาน 

หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ 

(๙) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย 

การรายงานต่อคณะกรรมการและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงาน
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ในรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ โดยประธานกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 

ก. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหาร

จัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ  

ข. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน 

ค. จ านวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุม 

ของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๔) 

    (๑๐) ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ 

    (๑๑)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

    หน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพ่ิมเติมจากวรรคหนึ่งได้  

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมและการประเมินผล ดังนี้ 

(๑ ) การป ระชุ ม ของคณ ะกรรมการตรวจสอบ ควรก าห นด ไม่ น้ อยกว่ าสี่ ค รั้ งต่ อปี  

โดยองค์ประชุมและการลงมติที่ประชุม ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุม

ร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๒ ) การป ระเมิ น ผลการป ฏิ บั ติ งานของคณ ะกรรมการตรวจสอบต้ องด าเนิ น การ 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม 

และการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ข้อ ๑๕ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามอัตราที่ระเบียบ หรือข้อบังคับ  

หรือค าสั่ง หรือประกาศ ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ หรือตามมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการ  

หรือมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ก าหนด 

    การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ที่หน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ 

หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์นี้” 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๖) 
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

    ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจดังนี้

    (๑)  หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) ให้รับผิดชอบตรวจสอบ ดังนี้

      (๑.๑) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง  

      ในกรณี ที่ ตรวจสอบงาน/โครงการของส่ วนราชการในสั งกัดของกระทรวงนอกเหนือ 

จากงานของส านักงานปลัดกระทรวง จะต้องเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 

งาน/โครงการที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จของนโยบายกระทรวง และเป็นงาน/โครงการที่ได้รับนโยบาย 

ให้ติดตามก ากบัดูแลเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ประสานแผนการตรวจสอบกับส่วนราชการนั้นๆ ด้วย 

      (๑.๒) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนกลาง 

ที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศ   

      ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือสมควร หัวหน้าส่วนราชการ อาจมอบหมายให้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในระดับกรม ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้ 

      (๑.๓)  หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนภูมิภาค

      ในกรณีที่ส่วนราชการในส่วนกลาง มีหน่วยงานตั้งอยู่ ในส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ 

ในส่วนกลาง อาจมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแทนตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กฎหมายว่าด้วยการเงินหรือระเบียบอ่ืนๆ ของทางราชการ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตามข้อ (๑.๓)  

เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเฉพาะในส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน                     

    (๒)  หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๒) – (๗) ให้รับผิดชอบตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 

    ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

    (๑)  ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน 

และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรั ฐ 

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน  

โดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอ  

ของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐด้วย 

    (๒)  ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์ อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทาน 

ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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    (๓ ) จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก  

ตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 
    (๔)  จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 

    ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป 

ให้น ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 

      (๔.๑)  กรณี หน่ วยงานตรวจสอบภายในของหน่ วยงานของรัฐ ตามข้ อ (๑) หน่ วยงาน 

ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดกระทรวงที่นอกเหนือจากงานในส านักงาน

ปลัดกระทรวงให้ส าเนาแผนการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทราบด้วย 

      (๔.๒) กรณีหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ระดับกรม ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ส าเนาแผนการตรวจสอ บ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

    (๕)  ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔)

    (๖)  รายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ดังต่อไปนี้ 

(๖.๑) รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกิน 

สองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการ

ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

(๖.๑.๑) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตรวจสอบส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ให้ส่งส าเนารายงานผล

การตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ ทราบด้วย 

(๖.๑.๒) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในระดับกรม ตรวจสอบหน่วยงานของรฐัในส่วนภูมิภาค ให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

(๖.๑.๓) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ตรวจสอบส่วนราชการส่วนภูมิภาค ให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบ

ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดของหน่วยรับตรวจนั้นทราบด้วย  
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(๖.๒) รายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง ประกอบด้วย 

(๖.๒.๑) ความเสี่ยงทีส่ าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

(๖.๒.๒) ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหาร

จัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงระบบการร้องเรียน (Whistleblowing) ของหน่วยงานของรัฐ 

(๖.๒.๓) ความเห็นเกี ่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน

ด้านการเงิน และกระบวนการอ่ืนที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริต 

(๖.๒.๔) สรุปภาพรวมของการฟ้องร้องต่อหน่วยงานของรัฐ คดีความต่าง ๆ และความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในทางแพ่ง โดยวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Root - cause analysis) และเสนอแนะแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๔) 

    (๗)  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุง

แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

    (๘)  ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขต

และรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง

รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

    (๙)  ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    (๑๐) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงาน

เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม

เรื่องที่ส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 

    (๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

    ข้อ ๑๘ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์  

รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง 

    (๑)  ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 

เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

    (๒)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 

ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ       

    (๓)  สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
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    (๔)  ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภั ยของทรัพย์สินของหน่ วยรับตรวจ 

ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 

    (๕)  วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

    ข้อ ๑๙ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ กรณีท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

    ข้อ ๒๐ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐตามท่ีแนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ 

 

หน่วยรับตรวจ 

    ข้อ ๒๑ ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

    (๑)  อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

    (๒)  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้  

    (๓)  จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบได ้

    (๔)  จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 

    (๕)  ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

    (๖)  ปฏิ บั ติ ตามข้อทั กท้ วง และข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในในเรื่ องต่ างๆ ที่ หั วหน้ า 

หน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติ 

    กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่

ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 

 

บทเฉพาะกาล 

    ข้อ ๒๒ หน่วยงานของรัฐที่มี โครงสร้างองค์กรในรูปแบบของคณะกรรมการและยังไม่มี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อน และให้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 

การตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ ตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒) 
    ข้อ ๒๓ บรรดาการตรวจสอบภายในที่อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อนวันที่หลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ 

ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ จนกว่าจะแล้วเสร็จภายใน 

หนึ่งปีนับแต่วันที่หลักเกณฑป์ฏิบัตินี้ใช้บังคับ 

    ข้อ ๒๔ หน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่มีการตรวจสอบภายใน  

ให้จัดใหม้ีการตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ 
    (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

วัตถุประสงค์ 

    เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง  และยอมรับ

จากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายใน                   

จึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะน ามาซึ่งความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษา 

อย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 

 

แนวปฏิบัติ 

    ๑. หลักปฏิบัติที่ก าหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ 

ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญส านึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 

    ๒. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

    ๓. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

     ๓.๑  ความซื่อสัตย์  (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้ เกิด 

ความไว้วางใจและท าให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

     ๓.๒   ความเที่ ยงธรรม (Objectivity) ผู้ ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ ยงธรรม 

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง ผู้ตรวจสอบภายใน 

ต้องท าหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึ กนึกคิด 

ของบุคคลอ่ืนเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 

     ๓.๓  การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิ                  

ของผู้ เป็นเจ้าของข้อมูลที่ ได้รับทราบจากการปฏิบัติ งาน และไม่ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ ได้รับอนุญาต 

จากผู้ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีท่ีมีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 

     ๓.๔  ความสามารถในหน้าที่  (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้  ทักษะ และ

ประสบการณ ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

 

หลักปฏิบัติ 

    ๑. ความซ่ือสัตย์ (Integrity) 

     ๑ .๑   ผู้ ตรวจสอบภายในต้ องปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของตนด้ วยความซื่ อสั ตย์  ขยั นหมั่ นเพี ยร  

และมีความรับผิดชอบ 
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     ๑.๒  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูล                   

ตามวิชาชีพที่ก าหนด 

     ๑.๓  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไป

มีส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหาย  

ต่อหน่วยงานของรัฐ 

     ๑.๔  ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ 

ข้อบังคับและจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ 

    ๒. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 

     ๒.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะน าไปสู่ความขัดแย้ง                 

กับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกระท าการใดๆ ที่จะท าให้เกิดอคติ ล าเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 

     ๒.๒  ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะท าให้ เกิดหรือก่อให้ เกิดความไม่ เที่ยงธรรม                       

ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

     ๒.๓  ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญทั้งหมด                          

ที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะท าให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง 

หรือเป็นการปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย 

    ๓. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 

     ๓.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจาก                      

การปฏิบัติงาน 

     ๓.๒  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ 

เพ่ือตนเอง และจะไม่กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 

    ๔. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 

     ๔.๑  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ                        

และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 

     ๔.๒  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน                   

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

     ๔.๓  ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล 

และคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 

 


