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กรอบคุณธรรมนี้ กําหนดตามจริยธรรมการปฏิบัติงานและมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐที่
กรมบัญชีกลางกําหนด เพื่อเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งจะชวยยกฐานะและศักดิ์ศรี
ของวิชาชีพตรวจสอบภายในใหไดรับการยกยอง และยอมรับจากบุคคลทั่วไป ดังนั้น ผูตรวจสอบภายในพึงตอ ง
ประพฤติปฏิบัติตนภายใตกรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนํามาซึ่งการใหความเชื่อมั่นและคําปรึกษา
อยางเที่ยงธรรม เปนอิสระ และเปยมดวยคุณภาพ
หลักปฏิบตั ิ
1. การปฏิบัตงิ านของผูต รวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระ และผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่
ดวยความเที่ยงธรรม
ความเปนอิสระ
หน ว ยตรวจสอบภายใน สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร ต อ งรายงานผล
การตรวจสอบตรงต อ ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานครและยื น ยั น ถึ ง ความเป น อิ ส ระในกฎบั ต ร
การตรวจสอบภายในป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ ในเรื่ อ ง
การกําหนดขอบเขต การปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ความเทีย่ งธรรม
ผูตรวจสอบภายในตองมีทัศนคติที่ไมลํา เอียง หรือมีอคติไ ปทางหนึ่ งทางใด และใหหลีกเลี่ยง
ในเรื่องของความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งหมายถึงสถานการณที่ผลประโยชนสวนตัวอาจจะมีสวนทําใหเกิด
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แมวาผลลัพธที่เกิดจากสถานการณดังกลาว จะไมสงผลกระทบตอจริยธรรมหรือ
ความไมเหมาะสมในการปฏิบัติงาน แตอาจสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ
ขอจํากัดของความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรม
1. ผู ต รวจสอบภายในไม ต รวจสอบงานที่ ต นเคยมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบมาก อ น และงานที่
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน สํา นักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เคยมีหนา ที่รับผิดชอบ
มากอน ภายในระยะเวลา 1 ป
2. ในกรณีที่มีเหตุหรือขอจํากัดที่จะทําใหผูตรวจสอบภายในไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปน
อิ สระหรื อเที่ ยงธรรม ผู ตรวจสอบภายในต องเป ดเผยถึ งเหตุ หรื อข อจํ า กั ดดั งกล าวให ผู ที่ เกี่ ยวข องทราบ
ตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปดเผยจะขึ้นอยูกับเหตุและขอจํากัดที่เกิดขึ้นในแตละกรณี
2. การปฏิบัติตน
2.1 ความซื่อสัตย (Integrity) ความซื่อสัตยของผูตรวจสอบภายใน จะสรางใหเกิด ความไววางใจ
และทําใหดุลยพินิจของผูตรวจสอบภายในมีความนาเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไปโดยตองปฏิบัติตน ดังนี้
(1) ผูตรวจสอบภายในต องปฏิบัติหนาที่ของตนด วยความซื่ อสั ตย ขยันหมั่ นเพี ยร และมี
ความรับผิดชอบ
(2) ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบั งคับ และเป ดเผยขอมู ลตาม
วิชาชีพที่กําหนด
(3) ผูตรวจสอบภายในตองไมเขาไปเกี่ยวของในการกระทําใดๆ ที่ขัดตอกฎหมายหรือไมเขาไป
มีสวนรวมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสูวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสรางความเสียหายตอ
สวนราชการ

-2(4) ผูตรวจสอบภายในตองใหความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบีย บ
ขอบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ
2.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity)ผูตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพในการรวบรวมขอมูล ประเมินผล และรายงานดวยความไมลําเอียง ผูตรวจสอบภายในตองทําหนาที่อยางเปน
ธรรมในทุกๆ สถานการณ และไมปลอยใหความรูสึกสวนตัว หรือความรูสึกนึกคิดของบุคคลอื่น เขามามีอิทธิพล
เหนือการปฏิบัติงาน โดยตองปฏิบัติตน ดังนี้
(1) ผู ตรวจสอบภายในตองไม มีส วนเกี่ ยวข องหรื อสร า งความสั มพั น ธ ใดๆ ที่ จะนํ า ไปสู
ความขัดแยงกับผลประโยชนของทางราชการ ซึ่งเปนสถานการณที่ผูตรวจสอบภายใน ตองตัดสินใจเลือกระหวาง
การปฏิบัติหนาที่ทางวิชาชีพกับผลประโยชนสวนตัว รวมทั้งตองไมกระทําการใดๆ ที่จะทําใหเกิดอคติ ลําเอียง จนเปน
เหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเที่ยงธรรม
(2) ผู ตรวจสอบภายในไม พึ งรั บสิ่ งของใดๆ ที่ จะทํ าให เกิ ดหรื อก อให เกิ ดความไม เที่ ยงธรรม
ในการใชวิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
(3) ผู ตรวจสอบภายในต องเป ดเผยหรื อรายงานข อเท็ จจริ งอั นเป นสาระสํ า คั ญทั้ งหมด
ที่ตรวจพบซึ่งหากละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงหรือเปดเผยขอมูลเพี ยงบางสวน อันอาจจะทําให
รายงานบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง หรือเปนการปดบังการกระทําผิดกฎหมาย
2.3 การปกปดความลับ (Confidentiality) ผูตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณคา และสิทธิของ
ผูเปนเจา ของขอมูลที่ไดรับทราบจากการปฏิบัติงาน และไมเปดเผยขอมูลดังกลา วโดยไม รับ อนุญาตจากผูมี
อํานาจหนาที่โดยตรงเสียกอน ยกเวนในกรณีที่มีพันธะในแงของงานอาชีพ และเกี่ยวของกับกฎหมายเท านั้น
โดยตองปฏิบัติตน ดังนี้
(1) ผู ต รวจสอบภายในต องมี ค วามรอบคอบในการใช แ ละรั ก ษาข อ มู ล ต า งๆ ที่ ไ ด รั บ
จากการปฏิบัติงาน
(2) ผูตรวจสอบภายในตองไมนํา ขอมูล ตา งๆ ที่ไดรับ จากการปฏิบัติงานไปใชแสวงหา
ผลประโยชน และจะไมกระทําการใดๆ ที่ขัดตอกฎหมาย และประโยชนของทางราชการ
2.4 ความสามารถในหน า ที่ (Competency) ผูตรวจสอบภายในจะนํ า ความรู ทั ก ษะ และ
ประสบการณมาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ โดยตองปฏิบัติตน ดังนี้
(1) ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่เฉพาะในสวนที่ตนมีความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานเทานั้น
(2) ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
สวนราชการ
(3) ผูตรวจสอบภายในตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ
ของการใหบริการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
กรอบคุณธรรมฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป
เห็นชอบ โดย
วาที่รอยตรี
(อานนท สุขภาคกิจ)
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

