ประมวลจรรยาบรรณ
(Code of Ethics)
บทนา
จุดประสงค์ของ ประมวลจรรยาบรรณ
คือเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของจรรยาบรรณในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน
คือ
การให้ความเชือ่ มันและการให้
่
คาปรึกษา
อย่างเทีย่ งธรรมและเป็ นอิ สระ เพือ่ เพิ ม่ คุณค่าและปรับปรุงการดาเนิ นงานขององค์กร
การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย
ด้วยการประเมิ นและปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของกระบวนการบริ หารความเสีย่ ง การควบคุม
และการกากับดูแล อย่างเป็ นระบบ และเป็ นระเบียบ
ประมวลจรรยาบรรณจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นและเหมาะสมต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายในซึง่ ได้รบั ความไว้วา
งใจให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ความเชื่อมันอย่
่ างเทีย่ งธรรมใน การกากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุม
ประมวลจรรยาบรรณ
ครอบคลุมคาจากัดความของการตรวจสอบภายในโดยผนวกสาระสาคัญอีกสองประการคือ
1. หลักการ (Principles) ทีเ่ กีย่ วกับวิชาชีพและการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
2. หลักปฏิบตั ิ (Rules of Conduct) คือสิง่ ทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบตั ิ
หลักปฏิบตั เิ ป็นสิง่ หนึ่งทีช่ ่วยในการตีความและประยุกต์หลักการไปใช้จริงและพึงใช้เป็นแนวทา
งในการประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบภายใน
“ผูต้ รวจสอบภายใน” หมายถึง สมาชิกของ IIA และ
สตท.ทีไ่ ด้รบั หรืออยูร่ ะหว่างขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก IIA และ สตท.
และผูท้ ใ่ี ห้บริการตรวจสอบภายในตามคาจากัดความของการตรวจสอบภายใน
การนาไปปฏิ บตั ิ และบังคับใช้
ประมวลจรรยาบรรณ
สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ทงั ้ ในระดับบุคคลและหน่วยงานทีใ่ ห้บริการตรวจสอบภายใน
สมาชิกของ IIA และ สตท และผูท้ ไ่ี ด้รบั หรืออยูร่ ะหว่างขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพของ IIA และ
สตททีฝ่ า่ ฝืน ประมวลจรรยาบรรณ

จะต้องถูกตรวจสอบและดาเนินการตามกฎระเบียบและแนวทางการบริหารของ IIA และ สตท
การกระทาใด ๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในหลักปฏิบตั ิ (Rules of Conduct)
ไม่ได้หมายความว่าเป็นทีย่ อมรับหรือทาให้สมาชิกและผูท้ ไ่ี ด้รบั หรืออยูร่ ะหว่างขอรับประกาศนียบัตรพ้
นจากความรับผิดทางวินัยได้
หลักการ (Principles)
ผูต้ รวจสอบภายในพึงยึดถือและดารงไว้ซง่ึ หลักการต่อไปนี้ :
1. ความซือ่ สัตย์ (Integrity)
ความซื่อสัตย์ของผูต้ รวจสอบภายในสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและทาให้วจิ ารณญาณของ
ผูต้ รวจสอบภายในเป็นทีน่ ่าเชื่อถือ
2. ความเทีย่ งธรรม (Objectivity)
ผูต้ รวจสอบภายในจะแสดงความเทีย่ งธรรมเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพในการรวบรวม ประเมิน
และสื่อสารข้อมูลเกีย่ วกับกิจกรรมหรือกระบวนการทีต่ รวจสอบ
ผูต้ รวจสอบภายในจะประเมินสถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องอย่างเป็นกลางไม่ลาเอียง
และไม่ปล่อยให้อคติหรือบุคคลอื่นมีอทิ ธิพลเหนือการประเมิน
3. การรักษาความลับ (Confidentiality)
ผูต้ รวจสอบภายในจะเคารพคุณค่าและสิทธิของผูเ้ ป็นเจ้าของในข้อมูลทีต่ นได้รบั และไม่เปิดเผย
ข้อมูลโดยปราศจากอานาจหน้าทีท่ เ่ี หมาะสม
เว้นแต่เมือ่ กฎหมายหรือวิชาชีพกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
4. ความสามารถในหน้ าที ่ (Competency)
ผูต้ รวจสอบภายในจะใช้ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ทจ่ี าเป็นในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน

หลักปฏิ บตั ิ (Rules of Conduct)
1. ความซือ่ สัตย์ (Integrity)
ผูต้ รวจสอบภายในจะต้อง :
1.1 ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมันเพี
่ ยร และมีสานึกรับผิดชอบ
1.2 ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและเปิดเผยข้อมูลตามทีก่ ฎหมายและวิชาชีพกาหนด
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1.3 ไม่มสี ่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมทีข่ ดั ต่อกฎหมายหรือการกระทาทีอ่ าจเสื่อมเสีย
ต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือองค์กร
1.4 เคารพและสนับสนุ นวัตถุประสงค์ทถ่ี ูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมของ
องค์กร
2. ความเทีย่ งธรรม (Objectivity)
ผูต้ รวจสอบภายในจะต้อง :
2.1 ไม่มสี ่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ทบ่ี นทอนหรื
ั่
ออาจบันทอนการประเมิ
่
นอย่าง
เป็นกลาง ไม่ลาเอียง ของตน ทัง้ นี้ รวมไปถึงการกระทาหรือความสัมพันธ์ทข่ี ดั ต่อ
ผลประโยชน์ขององค์กรด้วย
2.2 ไม่รบั สิง่ ตอบแทนใดๆ ทีบ่ นทอนหรื
ั่
ออาจบันทอนวิ
่
จารณญาณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
2.3 เปิดเผยความจริงทัง้ หมดทีท่ ราบ ซึง่ หากละเว้นไม่เปิดเผยแล้วอาจทาให้รายงานผลการ
ตรวจสอบบิดเบือนไป
3. การรักษาความลับ (Confidentiality)
ผูต้ รวจสอบภายในจะต้อง :
3.1 รอบคอบในการใช้ และปกป้องข้อมูลทีไ่ ด้มาระหว่างการปฏิบตั หิ น้าที่
3.2 ไม่ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้มาเพือ่ ผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อการใด ทีข่ ดั ต่อกฎหมายหรือขัดต่อ
วัตถุประสงค์ทถ่ี ูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมขององค์กร
4. ความสามารถในหน้ าที ่ (Competency)
ผูต้ รวจสอบภายในจะต้อง :
4.1 ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะในงานส่วนทีต่ นมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทจ่ี าเป็นสาหรับ
งานส่วนนัน้ เท่านัน้
4.2 ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในโดยยึดมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)
เป็นหลัก
4.3 พัฒนาความชานาญ ประสิทธิผล และคุณภาพของบริการอย่างต่อเนื่อง
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