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                 ชื่อท้องถ่ิน: แคฝรั่ง 

                     ชื่อสามัญ:  Quick Stick 

                        ชื่อวทิยาศาสตร์: Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. 

                           ชื่อวงศ์:  LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 

                              (ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้, 2544) 

เหตุผลท่ีเลอืกเป็นพรรณไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม:  

คณะกรรมการที่มาดูพื้นที่เพ่ือกอ่สร้างวทิยาลัยครูจันทรเกษม พบแคฝรั่งก าลังออกดอกงามสะพรั่ง (อนงคณ์, 2546) 

เอกสารอ้างอิง 

อนงคณ์ หัมพานนท์. 2546. แคฝร่ัง. ใน พรรณไม้ประจ าสถาบันราชภัฏ. ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏและสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ. 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: ธรรมชาติแห่งชีวิต” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 48 พรรษา. หน้า 5-6.  

พรรณไม้ประจ ามหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

“จุลสารตรวจสอบภายใน” จัดท าขึน้เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบภายใน มจษ. ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานของส านกังานตรวจสอบ

ภายในในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน 

หากท่านมขี้อติชมหรอืตอ้งการแสดงความเห็นหรือมปีัญหาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ท่ี:  
โทร. 0-2942-6900 ต่อ 7052          E-mail:  nan_nanney@hotmail.com; sornprasert_r@hotmail.com 
ท่ีปรึกษา: อาจารย ์ดร.เอนก เทียนบูชา  บรรณาธิการ: อาจารยร์ัฐพล ศรประเสริฐ 
กองบรรณาธิการ:  ดร.กติติพล กสิภาร์  ดร.อาภาภรณ์ เมนะคงคา  ดร.สุกานดา ไชยยง  นางสาวรัชฎาภรณ์ สนเนตร์    
    นางสาวชยาภา อัตชู   และนางสาวเทยีมตา พรหมสิทธิ์ 
      

ส านักงานตรวจสอบภายใน  

จุลสารตรวจสอบภายใน 

ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555 

สวัสดีค่ะ / ครับ ทา่นผู้อ่านทุกทา่น จุลสารตรวจสอบภายในนี้เปน็ฉบับปฐมฤกษ์ ที่

ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดท าขึ้นเพื่อเปน็ช่องทาง

สื่อสารงานตรวจสอบภายใน ให้กับบุคลากร และหนว่ยรับตรวจของมหาวทิยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม อันจะส่งผลดีต่อความส าเร็จในการบรหิารราชการในปัจจุบัน……  

1. สร้างระบบและกลไกงานตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การตรวจสอบภายใน 

2. เพิ่มคุณค่าและพัฒนาประสทิธิภาพขององค์กรเพื่อสร้างความเชื่อม่ันในการ

ปฏบัิตงิานของมหาวิทยาลัย 

3. สร้างความเชื่อม่ันและการใหค้ าปรึกษาแก่หนว่ยรับตรวจและผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเท่ียง

ธรรมและเป็นอิสระ 

4. เตรียมความพร้อมเพือ่รองรับการประเมนิการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในจาก

ภายนอก 

ปรัชญา  

“สร้างความเชื่อม่ัน มีมาตรฐานแบบมอือาชพี เพื่อรักษาประโยชน์ขององคก์ร” 

มรีะบบ และกลไก การตรวจสอบภายใน โดยยึดหลักธรรมาภบิาล สู่มาตรฐาน  

วสิัยทัศน์  

พันธกิจ 

ส านักงานตรวจสอบภายใน  
www.chandra.ac.th 
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ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ส านักงานตรวจสอบภายใน  

      เปรียบเทียบความเชื่อมโยง และสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม กับยุทธศาสตร์ของส านักงานตรวจสอบภายใน  

ยุทธศาสตร์ มจษ. 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการ

ตรวจสอบภายในที่เป็นไปตาม

มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจาก

หน่วยรับตรวจ 

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบและ

กลไกการตรวจสอบภายใน 

1.2 กลยุทธก์ารพัฒนาระบบการให้

ค าปรกึษาแก่หน่วยรับตรวจและผูท้ี่

เกี่ยวข้อง 

1.3 กลยุทธ์การสรา้งความเขา้ใจ

โดยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน

ตรวจสอบภายใน 

2. ส่งเสรมิและพฒันาระบบการ

บรหิารของมหาวิทยาลัยตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์การพัฒนาระบบและกลไก

การติดตามและประเมินผลตาม

เกณฑ์มาตรฐานของ

กรมบัญชีกลาง 
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ปฏิทินการเข้าตรวจสอบภายใน ของ 31 หน่วยรับตรวจ ประจ าปีงบประมาณ 2556 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56) 

 ประเภท ล าดับ หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
55 

พ.ย.
55 

ธ.ค.
55 

ม.ค.
56 

ก.พ.
56 

ม.ีค.
56 

เม.ย
.56 

พ.ค.
56 

ม.ิย.
56 

ก.ค.
56 

  

คณะ/
ศูนย์ 

1 คณะเกษตรและชีวภาพ     ü       r           

2 คณะวทิยาศาสตร ์     ü       r           

3 คณะศึกษาศาสตร ์   O ü       r           

4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   O ü       r           

5 คณะวทิยาการจดัการ     ü       r           

6 บัณฑิตวิทยาลัย   O ü       r           

7 ศูนยก์ารศึกษา มจษ.-ชัยนาท     ü       r           

8 ศูนยก์ารเรียนรู้ มจษ.-สหะพาณิชย ์       ü       r         

9 ศูนยก์ารเรียนรู้ มจษ.-เศรษฐบตุร       ü       r         

 สถาบัน/
ส านัก/ 
ศูนย์ 

10 งานสารบรรณ       ü       r         

11 งานประชาสัมพันธ ์       ü       r         

12 งานอาคารสถานที ่   O   ü       r         

13 กองคลงั   O   ü       r         

14 กองนโยบายและแผน       ü       r         

15 กองบรหิารงานบุคคล   O   ü       r         

16 กองพัฒนานกัศกึษา   O     ü       r       

17 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   O     ü       r       

18 ส านักวทิยบริการและเทคโนฯ   O     ü       r       

19 ส านักศลิปะและวัฒนธรรม   O     ü       r       

20 สถาบันวจิัยและพัฒนา   O     ü       r       

21 ส านักประกันคณุภาพการศกึษา   O     ü       r       

22 ศูนยภ์าษา   O     ü       r       

23 วเิทศสัมพันธ ์   O       ü       r     

24 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย           ü       r     

25 ศูนยฯ์การศกึษาทั่วไป           ü       r     

26 สภาคณาจารย์และขา้ราชการ           ü       r     

 เงิน 
 รับฝาก 

27 คลินิกแพทย์จนี*     O       ü       r     

28 ศูนยฝึ์กฯ (จันทรเกษมปาร์ค)           ü       r     

29 โรงพยาบาลสตัว ์จนัทรเกษม           ü       r     

30 สระวา่ยน้ าและศนูยส์ุขภาพ   O       ü       r     

31 สิทธปิระโยชน ์           ü       r     

ที่มา: งบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ 2555 คณะ ส านักงาน ส านัก สถาบัน ศูนย์ เงินรับฝาก โดยกองนโยบายและแผน มจษ.   

* คอื การเขา้ตรวจตามค าสั่งที่ 1171/2550    O คอื การติดตามการตรวจสอบคร้ังก่อน (ขอ้ตรวจพบ/ขอ้เสนอแนะ) ประจ าปีงบประมาณ 
2554                  
ü คอื 1. ตรวจตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมายจากโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2555   2. ตรวจวัสดุ - ครุภัณฑ์     

เป้าหมาย 
      1. มรีะบบและกลไกการตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

การตรวจสอบภายใน 

      2. เป็นองค์กรที่มหาวทิยาลัยและหนว่ยรับตรวจมีความเชื่อมั่น 

      3. เป็นองค์กรทีส่รา้งความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการปฏบิตังิานของมหาวิทยาลัย 

      4. มคีวามพร้อมเพื่อรบัการประเมินการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในจาก

ภายนอก 

ส านักงานตรวจสอบภายใน  



บทบาทของงานตรวจสอบภายใน 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง (2555) 

 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานดา้นคณุสมบัต ิ มาตรฐานดา้นการปฏิบัตงิาน 

วัตถุประสงค์ 

อ านาจหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบ 

ความเป็นอิสระและ

ความเท่ียงธรรม 

ความเชี่ยวชาญและ

ความระมัดระวัง 

การประกันและการ

ปรับปรุงคุณภาพงาน 

 การตรวจสอบภายใน  
คือ การให้ความเชื่อมัน่และการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอสิระเพื่อเพิ่มคณุค่า 

และปรบัปรุงการด าเนินงานขององค์กร ช่วยให้องค์กรบรรลุเปา้หมาย ดว้ยการประเมนิ

และปรบัปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบรหิารจัดการความเสี่ยง การควบคุม และการ

ก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเปน็ระเบียบ (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย) 

คือ กจิกรรมการให้ความเชื่อม่ันและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอสิระ ซึ่ง
จัดให้มขีึน้เพื่อเพิ่มคุณคา่และปรับปรุงการปฏิบัติงานของสว่นราชการให้ดีข้ึน ช่วยให้สว่น

ราชการบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไว้ดว้ยการประเมินและปรับปรุง

ประสทิธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดแูล

อย่างเปน็ระบบ  (กรมบัญชกีลาง) 
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ส านักงานตรวจสอบภายใน  
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หลักปฏิบัต ิ

        1. ความซ่ือสัตย ์(Integrity) 

              1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบตัิหน้าที่ของตนด้วยความซ่ือสัตย ์ขยันหมัน่เพยีรและมีความรับผิดชอบ 

               1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามวชิาชีพที่ก าหนด 

               1.3 ผู้ตรวจสอบภายในตอ้งไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้งในการกระท าใด ๆ ทีข่ดัตอ่กฎหมายหรอืไม่เขา้ไปมีสว่นรว่มในการกระท าทีอ่าจน าความเสือ่มเสยีมาสูว่ชิาชีพการ

ตรวจสอบภายใน หรอืสรา้งความเสียหายต่อส่วนราชการ 

               1.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ 

         2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 

              2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ทีจ่ะน าไปสู่ความขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องทางราชการ รวมทัง้กระท าการใด  ๆทีจ่ะ

ท าใหเ้กดิอคต ิล าเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัตงิานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อยา่งเที่ยงธรรม 

             2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิง่ของใด ๆ ที่จะท าให้เกดิ หรือก่อใหเ้กดิความไม่เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพพงึปฏิบตั ิ

        2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานขอ้เทจ็จริงอันเปน็สาระส าคัญทั้งหมดทีต่รวจพบ ซ่ึงหากละเวน้ไม่เปดิเผยหรือไม่รายงานขอ้เท็จจริง

ดังกล่าวแล้ว อาจจะท าให้รายงานบิดเบือนไปจากขอ้เทจ็จริง หรือเป็นการปิดบงัการกระท าที่ผิดกฎหมาย 

        3. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 

                 3.1 ผู้ตรวจสอบภายในตอ้งมีความรอบคอบในการใช้และรกัษาขอ้มูลตา่ง ๆ ทีไ่ดร้บัจากการปฏิบัติงาน 

                3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าขอ้มูลต่าง ๆ ที่ไดร้ับจากการปฏิบตัิงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย 

และประโยชน์ของทางราชการ 

       4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
          4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะในส่วนทีต่นมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิงานเท่านัน้ 

           4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัตหิน้าที่โดยยดึหลกัมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

           4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศกัยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของการให้บรกิารอยา่งสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

  กฎบัตรฉบับนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่  วันท่ี  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2555  จนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง 

 

     อนุมัติโดย   รองศาสตราจารยส์ุมาลี  ไชยศุภรากลุ  

                                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

กฎบัตร (ต่อ) 

ความส าคัญของงานตรวจสอบภายใน 

   เป็นเครื่องมือ ท่ีส าคัญของฝ่ายบริหาร ในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการ

ด าเนนิงานภายใน มจษ. เพื่อให้ผลการด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการ

ควบคุมของส่วนราชการท่ีเหมาะสมและมปีระสิทธิผล 

2. ส่งเสริมให้การปฏบัิตงิานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรของส่วนราชการเป็นไปอยา่งคุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์

แก่สว่นรวม 

ส านักงานตรวจสอบภายใน  



หน้า 3 

      ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2556  ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม จึงจัดท าโครงการเตรยีมความพร้อมการประกันคุณภาพ

งานตรวจสอบภายในภาครัฐ ในปี พ.ศ.2558 อันส่งผลให้งานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นไปตามมาตรฐาน หรอืดีกว่ามาตรฐาน แต่

ทั้งนีจ้ะประสบความส าเร็จหรอืไม่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร และหนว่ยรับตรวจทกุ

ฝา่ย ต้องเห็นความส าคัญ และใหค้วามรว่มมอืซึ่งกันและกัน 

หน้า 6 

การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2555 

    ด้วยในปี พ.ศ.2558 งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะ

เข้ารับการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อทราบถึงผลการปฏบัิตงิาน 

ตรวจสอบภายในวา่มีความสอดคล้องกับกฎบัตรการตรวจสอบภายในและความคาดหวังของ

ผู้บริหารระดับสูง เพื่อทราบความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมการตรวจสอบ

ภายใน เพื่อน าหลกัปฏิบัตท่ีิดมีาใชใ้นการปฏบัิตงิานตรวจสอบ เพื่อทราบถึงกจิกรรมการ

ตรวจสอบภายในมคีวามสอดคล้องและเป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน

และจรยิธรรมในการปฏบัิตงิานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนางานตรวจสอบ

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  

ระดับ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐาน ดีกว่ามาตรฐาน 

คะแนน 0 1 2 3 4 

ประเด็นพิจารณา 

1.  ประเด็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติ มี 6 ประเด็น 

2.  ประเด็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน มี 10 ประเด็น 
รวม 16 ประเดน็ 

ส านักงานตรวจสอบภายใน  

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม พ.ศ.2555 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุ ง

ประสิทธผิลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอยา่งเป็นระบบ 

สายการบังคับบัญชา 
    1.  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับอธิการบดี 

    2.  การเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปใีห้ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในเสนอตรงต่ออธิการบดี 

    3.  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่ออธิการบดี 

อ านาจหน้าที่ 
     1.  มีอิสระในการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 

     2.  เขา้ถึงบุคคล ขอ้มูล ระบบงาน เอกสารและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย 

     3.  เอกสารและขอ้มูลสารสนเทศทางการเงิน และการด าเนินงานที่ได้มาจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยได้รับอนุญาตจากอธิการบดี   เว้นแต่เป็นการเปิ ดเผยตาม

หน้าที่หรือตามกฎหมาย 

ความรับผิดชอบ 
     1. ส านักงานตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค ์ขอบเขต และรวมถึงการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์แห่งนโยบายของฝ่ายบริหารโดยให้รายงาน

ผลการตรวจสอบ และการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ขอ้เสนอแนะ ค าปรึกษา ตามแนวทางปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพพึงถือปฏิบัติ หรือตามมาตรฐานการ

ตรวจสอบภายในก าหนดไว้ 

     2. ส านักงานตรวจสอบภายใน ควรประสานงานกับหน่วยรับตรวจ  เพื่อผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมสี่วนร่วมในการให้ข้อมูลและขอ้เสนอแนะในอันที่จะท าให้ผล

การตรวจสอบมีประโยชน์ สามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพย่ิงขึ้น 

     3. ส านักงานตรวจสอบภายใน ต้องประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อเกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 

     4. ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้ความระมัดระวัง มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการหรือ

ฝ่ายบริหารองคก์ร 

     5. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบ หรือแผนงานปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเยี่ยงผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพพึงปฏิบัติ  โดยยึดถือจริ ยธรรมของ

ผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ได้แก่ ความมีจิตส านึก ความเที่ยงธรรม การรักษาความลับ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเป็นหลักประกันความม่ันใจ

ในความเที่ยงธรรม และการให้ค าแนะน า ปรึกษาที่มีคุณภาพ 

จรยิธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของสว่นราชการ 

วัตถุประสงค ์

          เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวชิาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกยอ่ง และยอมรับจากบคุคลทัว่ไป รวมทัง้การปฏิบตัหินา้ทีต่รวจสอบภายในเปน็ไปอยา่ง

มีประสทิธภิาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพงึประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะน ามาซ่ึงความเช่ือม่ันและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็น

อิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 

 แนวปฏิบัติ 

        1. หลักปฏิบัติทีก่ าหนดในจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพืน้ฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพงึปฏิบตัิ โดยใช้สามัญส านกึ

และวจิารณญาณอนัเหมาะสม 

        2. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี ้นอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขา้ราชการและกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

        3. ผู้ตรวจสอบภายในพงึยดึถือและด ารงไวซ่ึ้งหลกัปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้

            3.1 ความซ่ือสตัย ์(Integrity) : ความซ่ือสตัยข์องผู้ตรวจสอบภายในจะสรา้งใหเ้กดิความไวว้างใจและท าให้ดลุยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเช่ือถือและ

ยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
           3.2 ความเทีย่งธรรม (Objectivity) : ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเทีย่งธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพในการรวบรวมขอ้มูล ประเมินผลและรายงานด้วยความไม่

ล าเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าหน้าที่อยา่งเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณแ์ละไม่ปล่อยให้ความรู้สกึส่วนตัว หรือความรู้สึกนึกคดิของบุคคลอ่ืนเขา้มามีอิทธพิล

เหนือการปฏิบัติงาน 
          3.3 การปกปิดความลับ (Confidentiality) : ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคณุค่าและสิทธขิองผู้เป็นเจา้ของขอ้มูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบตัิงานและไม่

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเวน้ในกรณีที่มีพันธะในแงข่องงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเทา่นั้น 

           3.4 ความสามารถในหน้าที่ (Competency) : ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้ ทกัษะและประสบการณม์าใช้ในการปฏิบัตงิานอยา่งเต็มที่ 

ส านักงานตรวจสอบภายใน  
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