
 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน  

------------------------------ 
 

 กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน จัดท าขึ้นตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1100 : ความเป็นอิสระและความ
เที่ยงธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สวพส. จึงได้ก าหนดกรอบคุณธรรม โดยผู้ตรวจสอบภายใน ต้องประพฤติตนด้วย
ความดีงาม ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม และต้องยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้ องประพฤติ
ปฏิบัติตนภายใต้กรอบคุณธรรม เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือคาดว่าจะ
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของ สวพส. เพ่ือให้การปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม ในอันที่จะน ามาซึ่งความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 

ค านิยาม 
"ความขัดแย้งทางผลประโยชน์" หมายถึง สถานการณ์ท่ีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ในฐานะอันเป็นที่ไว้วางใจ

และตัดสินใจเลือกระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพหรือผลประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์
ของ สวพส. โดยผลประโยชน์ส่วนตัวอาจจะมีส่วนท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์สามารถเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะไม่ส่งผลกระทบต่อจรรยาบรรณ หรือความไม่
เหมาะสมในการปฏิบัติงานแต่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ตามหลักวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน อาจบั่นทอนความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

"ความเป็นอิสระ" หมายถึง การเป็นอิสระจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจึงต้องขึ้น
ตรงต่อผู้อ านวยการสถาบัน และคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่ถูกจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ซึ่งความเป็นอิสระเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อ
ความเป็นอิสระ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและหน่วยงานต้ องได้รับการ
จัดการ 

"ความเที่ยงธรรม" หมายถึง ทัศนคติที่ปราศจากความล าเอียง เพ่ือเป็นการเอ้ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชื่อมั่นในผลงาน และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงาน ซึ่งดุลยพินิจของผู้
ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ภายใต้การชักจูงหรือชักน าจากผู้อ่ืน ทั้งนี้ สิ่งที่เป็น
อุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงาน
ต้องได้รับการจัดการ 
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แนวปฏิบัติ 
1) หลักปฏิบัติที่ก าหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีผู้ 

ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 
2) ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
3) ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

3.1)  ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจและ 
ท าให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

3.2)  ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบ 
วิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าหน้าที่อย่าง
เป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพล
เหนือการปฏิบัติงาน 

3.3)  การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของผู้เป็น 
เจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจ
หน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 

3.4)  ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้ ทักษะ และ 
ประสบการณ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
 
หลักปฏิบัติ 

1) ความซ่ือสัตย ์(Integrity) 
1.1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีความ 

รับผิดชอบ 
1.2) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตาม 

วิชาชีพที่ก าหนด 
1.3) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมี 

ส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน  หรือสร้างความเสียหายต่อ
หน่วยงานของรัฐ 

1.4) ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ 

2) ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
2.1)  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะน าไปสู่ความขัดแย้ง 

กับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกระท าการใดๆ ที่จะท าให้เกิดอคติ ล าเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 

2.2)  ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะท าให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช 
วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

2.3)  ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท้ังหมดที่ตรวจพบ ซ่ึง 
หากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะท าให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือ
เป็นการปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย 
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3) การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
3.1)  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการ 

ปฏิบัติงาน 
3.2)  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ 

เพ่ือตนเอง และจะไม่กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 
4) ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 

4.1)  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ 
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 

4.2)  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับ 
หน่วยงานของรัฐ 

4.3)  ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของ 
การให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน 
  1. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความละเอียดรอบคอบ 
และ มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงความคิดเห็นด้วยหลักสมเหตุสมผล ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และยึดมั่นใน
สิ่งที่ถูกต้อง 
  2. ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่รับเงินหรือสิ่งของใดๆ ที่จะท าให้เกิดความเสื่อมเสียซึ่งความเป็นอิสระ และความ
เที่ยงธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายใน 
  3. ผู้ตรวจสอบภายใน ควรให้ค าปรึกษา แนะน า โดยยึด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน โดยปราศจากความล าเอียง 
  4. ผู้ตรวจสอบภายใน ควรให้ความเคารพในคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการ
ปฏิบัติงานและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะใน
แง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 
  5. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่ปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริง อันจะท าให้รายงานผลการตรวจสอบภายในเกิด
ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สวพส. 
  6. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องสนับสนุนและส่งเสริมต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่ง
การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สวพส. 
  7. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่น าข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

8. ผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องไม่ประเมินงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสีย 
มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคลากรหรือกิจกรรมนั้นๆ ในฐานะที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญ
ธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรืออาจมีความสัมพันธ์ใดๆ ที่ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในขาดความ
เป็นอิสระและเที่ยงธรรม กรณีได้รับมอบหมาย ต้องแจ้งให้ทราบถึงข้อจ ากัดดังกล่าว 
  9. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานให้บริการ
ตรวจสอบภายในอย่างเต็มที่  และต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง และพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

  10. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่มีอคติกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ไม่ว่าผู้บริหารหน่วยรับตรวจจะยอมรับ
หรือไม่ยอมรับค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่ตนเคยได้เสนอไว้ครั้งก่อน 



๔ 

กรอบคุณธรรม ฉบับนี้  ให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป   
 

                                                                                              
 
                                                                                     (นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง) 
                                                                                หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน                            
           


