
ประมวลจรรยาบรรณ 

(Code of Ethics) 

บทน า 

จุดประสงค์ของ ประมวลจรรยาบรรณ 

คือเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมของจรรยาบรรณในวิชาชีพการตรวจสอบภา

ยใน 

การตรวจสอบภายใน คือ 

การใหค้วามเชือ่มัน่และการใหค้ าปรกึษา 

อยา่งเที่ยงธรรมและเปน็อิสระ 

เพื่อเพิม่คุณคา่และปรบัปรงุการด าเนนิงานขององคก์ร   

การตรวจสอบภายในช่วยให้องคก์รบรรลเุปา้หมาย 

ดว้ยการประเมนิและปรบัปรงุประสิทธผิลของกระบวนการบรหิารค

วามเสีย่ง การควบคมุ และการก ากบัดแูล อยา่งเปน็ระบบ 

และเปน็ระเบยีบ 

ประมวลจรรยาบรรณจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและเหมาะสมต่อวิชาชีพการตรวจ

สอบภายในซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความเชื่อม่ันอย่า

งเที่ยงธรรมใน การก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม  

ประมวลจรรยาบรรณ 

ครอบคลุมค าจ ากัดความของการตรวจสอบภายในโดยผนวกสาระส าคั

ญอีกสองประการคือ 

1. หลักการ (Principles) 

ท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

2. หลักปฏิบัติ (Rules of Conduct) 

คือส่ิงท่ีผู้ตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติ 

หลักปฏิบัติเป็นสิ่งหนึ่งท่ีช่วยในการตีความและประยุกต์หลักการไ
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ปใช้จริงและพึงใช้เป็นแนวทางในการประพฤติตนอย่างมีจรรยาบ

รรณของผู้ตรวจสอบภายใน 

“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายถึง สมาชิกของ IIA และ 

สตท.ท่ีได้รับหรืออยู่ระหว่างขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก IIA และ 

สตท. 

และผู้ท่ีให้บริการตรวจสอบภายในตามค าจ ากัดความของการตรวจสอ

บภายใน 

การน าไปปฏิบตัิและบงัคบัใช้ 

ประมวลจรรยาบรรณ 

สามารถน าไปปฏิบัติได้ท้ังในระดับบุคคลและหน่วยงานท่ีให้บริการตรว

จสอบภายใน   

สมาชิกของ IIA และ สตท 

และผู้ท่ีได้รับหรืออยู่ระหว่างขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพของ IIA และ 

สตทท่ีฝ่าฝืน ประมวลจรรยาบรรณ 

จะต้องถูกตรวจสอบและด าเนินการตามกฎระเบียบและแนวทางการบริ

หารของ IIA และ สตท  การกระท าใด ๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในหลักปฏิบัติ 

(Rules of Conduct) 

ไม่ได้หมายความว่าเป็นที่ยอมรับหรือท าให้สมาชิกและผู้ท่ีได้รับหรืออยู่

ระหว่างขอรับประกาศนียบัตรพ้นจากความรับผิดทางวินัยได้ 

หลักการ (Principles) 

ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักการต่อไปนี้ : 

1. ความซือ่สตัย ์(Integrity) 

ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและ

ท าให้วิจารณญาณของ                   

ผู้ตรวจสอบภายในเป็นที่น่าเชื่อถือ 
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2. ความเทีย่งธรรม (Objectivity) 

ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเท่ียงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชี

พในการรวบรวม ประเมิน 

และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นกล

างไม่ล าเอียง 

และไม่ปล่อยให้อคติหรือบุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการประเมิน 

3. การรกัษาความลบั (Confidentiality) 

ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของใน

ข้อมูลท่ีตนได้รับและไม่เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอ านาจหน้าที่

ท่ีเหมาะสม  

เว้นแต่เมื่อกฎหมายหรือวิชาชีพก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

4. ความสามารถในหนา้ที ่(Competency) 

ผู้ตรวจสอบภายในจะใช้ความรู้ ทักษะ 

และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 

หลักปฏิบตั ิ(Rules of Conduct) 

1. ความซือ่สตัย ์(Integrity) 

ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง : 

1.1  ปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร 

และมีส านึกรับผิดชอบ 

1.2  

ปฏิบติัตามกฎหมายและเปิดเผยข้อมูลตามท่ีกฎหมายและวิช

าชีพก าหนด 
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1.3  

ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมท่ีขัดต่อกฎหมายหรือกา

รกระท าท่ีอาจเส่ือมเสีย 

      ต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือองค์กร 

1.4  

เคารพและสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและ

หลักจริยธรรมของ 

      องค์กร 

2. ความเทีย่งธรรม (Objectivity) 

ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง : 

2.1   

ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหรืออา

จบั่นทอนการประเมินอย่าง 

       เป็นกลาง ไม่ล าเอียง ของตน ท้ังนี้ 

รวมไปถึงการกระท าหรือความสัมพันธ์ท่ีขัดต่อ  

       ผลประโยชน์ขององค์กรด้วย 

2.2   ไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ 

ท่ีบั่นทอนหรืออาจบั่นทอนวิจารณญาณของผู้ประกอบวิชา

ชีพ 

2.3   เปิดเผยความจริงทั้งหมดท่ีทราบ 

ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้วอาจท าให้รายงานผลการ 

                 ตรวจสอบบิดเบือนไป 

3. การรกัษาความลบั  (Confidentiality)  

ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง : 

3.1  รอบคอบในการใช้ 

และปกป้องข้อมูลท่ีได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 

3.2  ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้มาเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือการใด 

ท่ีขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อ 
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วัตถุประสงค์ท่ีถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมขององค์กร 

4. ความสามารถในหนา้ที ่(Competency) 

ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง : 

4.1  ปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะในงานส่วนท่ีตนมีความรู้ ทักษะ 

และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับ   

                งานส่วนนั้นเท่านั้น 

4.2  

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยยึดมาตรฐานสากลการปฏิบั

ติงานวิชาชีพการตรวจสอบ 

      ภายใน (International Standards for the Professional 

Practice of Internal Auditing)  

                เป็นหลัก 

4.3 พัฒนาความช านาญ ประสิทธิผล 

และคุณภาพของบริการอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการน า 

ประมวลจรรยาบรรณไปปฏบิัติ 

กรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ตรวจสอบภายในที่เป็นสากล 
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ประมวลจรรยาบรรณของ IIA หลักการข้อที่ 1: คุณธรรม 

คณุธรรมของผู้ตรวจสอบภายในจะก่อให้เกิดความไว้วางใจอนัเป็นรากฐานที่จะก่อให้เกิดความ
เชื่อมัน่ในการใช้วิจารณญาณของผู้ตรวจสอบ 

หลักความประพฤต ิ
ผู้ตรวจสอบภายใน 

1.1 จะปฏิบติังานด้วยความซื่อสตัย์ ขยนัหมัน่เพียร และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
1.2 จะปฏิบติัตามกฎหมาย และเปิดเผยสิ่งที่ควรจะเปิดเผยตามกฎหมายหรือโดยทาง

วิชาชีพ 
1.3 จะไม่ร่วมหรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าหรือกิจกรรมใดๆ อนัจะน าไปสู่ความ

เสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียงแห่งวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือแห่งองค์กรที่ตน
สงักดัอยู่ 

1.4 จะเคารพ และเชิดช ูวตัถปุระสงค์ อนัถกูต้องตามท านองคลองธรรมขององค์กร 

 

จุดตัง้ต้น 
มาตรฐานสากลส าหรับการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายในก าหนดให้มีการปฏิบติัให้สอดคล้องกบั
ประมวลจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบไปด้วยหลกัการ 4 ข้อ แต่ละหลกัการก็จะมีหลกัความประพฤติประกอบ
ก ากบัอยู่ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะต้องน าไปปฏิบติัเพื่อแสดงออกถึงหลกัการอย่างเหมาะสม แนวทางการ
น าไปปฏิบัติ (implementation guide) ฉบับนี  ้มุ่งที่จะแสดงให้เห็นว่า ผู้ ตรวจสอบภายในจะสามารถ
ประพฤติตนได้สอดคล้องกบัหลกัการในเร่ืองคณุธรรมได้อย่างไร  

คณุธรรม คือ พืน้ฐานของหลกัการอ่ืนๆ ที่บญัญัติไว้ในในประมวลจรรยาบรรณของ IIA อนัได้แก่ ความเที่ยง
ธรรม การรักษาความลบั และความสามารถในหน้าที่ ทุกๆ ข้อเหล่านีข้ึน้อยู่กบัคณุธรรมทัง้สิน้  นอกจากนี ้
คณุธรรมยงัเป็นเคร่ืองค า้จุนมาตรฐานอีกด้วย หลกัความประพฤติที่เก่ียวเนื่องกบัแต่ละหลกัการจะช่วยให้ผู้
ตรวจสอบภายในแปลงหลกัการไปสูบ่รรทดัฐานของความประพฤติที่สามารถปฏิบติัได้จริง  
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ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE) อาจพบว่า จะได้ประโยชน์จากการ
ทบทวน IPPF อย่างสม ่าเสมอ เพื่อท าความเข้าใจถึงความคาดหวงัของค าว่า "ความขยนั" กบั "ภาระหน้าที่" 
ดังที่ได้ระบุไว้ในหลักความประพฤติข้อ 1.1 มาตรฐานหลายๆ มาตรฐาน และ แนวทางการน าไปปฏิบัติ 
(implementation guides) หลายๆ ฉบบัได้อธิบายถึงแนวคิดและข้อก าหนดไว้แล้ว  

ในการน าหลกัความประพฤติข้อที่ 1.2 และ 1.3 ไปใช้ปฏิบติันัน้ ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าความคุ้นเคยกบั
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทางการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมและในประเทศที่องค์กรของตนประกอบ
กิจการอยู่ ส าหรับการน าเอาหลกัความประพฤติข้อที่ 1.4 ไปใช้ปฏิบติันัน้ ผู้ตรวจสอบภายในควรเร่ิมจาก
การระบุถึง พนัธกิจ วตัถุประสงค์ และคณุค่าทางจริยธรรมขององค์กรให้ได้ก่อน ซึ่งโดยปกติแล้ว จะพบได้
ในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ประจ าปี คู่มือพนกังาน และ/หรือคู่มือนโยบายอ่ืนๆ 

ส าหรับสมาชิก IIA และ ผู้ ได้รับวฒุิบตัร หรือผู้ที่ก าลงัจะสอบรับวฒุิบตัรในทางวิชาชีพของ IIA  การฝ่าฝืน

ประมวลจรรยาบรรณจะถูกประเมินและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ IIA กระบวนการจดัการการ

ฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ และกระบวนการจัดการการฝ่าฝืนข้อก าหนดเก่ียวกับวุฒิบตัร  ความจริงที่ว่า 

ความประพฤติบางอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกระบุไว้ในหลกัความประพฤติก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

ความประพฤตินัน้จะเป็นที่ยอมรับหรือน่าเชื่อถือ และดังนัน้ สมาชิก ผู้ ถือวฒุิบตัร หรือผู้สมคัรสอบเพื่อรับ

วฒุิบตัร อาจถกูลงโทษทางวินยัได้ 

ข้อพจิารณาในการน าไปใช้ปฏิบัติ 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตามมาตรฐาน 2000 – การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน  CAE จะต้องแน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในบรรลเุจตจ านงและปฏิบติัภาระหน้าที่ตามที่ระบไุว้ในกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้เสร็จ
สมบูรณ์ รวมทัง้มัน่ใจได้ว่าสมาชิกในหน่วยงานแต่ละคนปฏิบติัตนสอดคล้องกบัประมวลจรรยาบรรณและ
มาตรฐาน ในฐานะที่เป็นผู้น าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE ก็ควรต้องปลกูฝังวฒันธรรมของความมี
คณุธรรมโดยการประพฤติตนที่แสดงออกถึงความมีคณุธรรม และยดึมัน่ในประมวลจรรยาบรรณ  

นอกจากนี ้CAE ยังต้องก าหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน  2040  เมื่อมีการน านโยบายและวิธีการปฏิบัติงานไปลงมือปฏิบัติจริง 
หน่วยงานตรวจสอบภายในก็จะสามารถแสดงออกถึงความขยันและภาระหน้าที่  (responsibility) ได้   
CAE อาจก่อให้เกิดความตระหนักรู้และความรับผิดชอบในผลของงาน (accountability) ได้ด้วยการ
ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าพวกเขาได้อ่านทวนนโยบายและ
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เข้าใจในนโยบายและวิธีปฏิบติังานเหล่านัน้แล้ว ซึ่งโดยปกติ องค์กรมกัจะเก็บเอกสารที่พนกังานทุกคนได้
ลงนามรับทราบประมวลความประพฤติและนโยบายที่เก่ียวกับจริยธรรมขององค์กร  และ CAE อาจจะ
ก าหนดให้ผู้ ตรวจสอบภายในลงนามรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณของ IIA 
รวมทัง้นโยบายอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับจริยธรรมโดยเฉพาะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เช่น การเปิดเผยเร่ือง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น  องค์กรและ CAE อาจจะเน้นย า้ความส าคัญของคณุธรรมด้วยการ
จดัให้มีการฝึกอบรมซึ่งแสดงถึงคณุธรรมและหลกัการที่เก่ียวกบัจริยธรรมอื่นในการปฏิบติัจริง ตวัอย่างเช่น 
การหารือถึงสถานการณ์ที่ต้องมีการตดัสินใจเลือกทางเลือกที่เก่ียวข้องกบัจริยธรรม 

การที่จะบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผลนัน้ จะต้องมีการควบคมุดแูลการปฏิบติังานใน
แต่ละงาน รวมทัง้การทบทวนผลการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นระยะ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้มีการ
พูดจาหารือว่า มีปัญหาเก่ียวกับคุณธรรมอย่างไร และจะน าคุณธรรมไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
อย่างไร ตวัอย่างเช่น การควบคมุดแูลการปฏิบติังานจะหมายรวมถึง การอนุมติัแนวการปฏิบติังานก่อนเร่ิม
ลงมือปฏิบติังานภาคสนาม และการสอบทานกระดาษท าการและผลการตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งจะเป็นโอกาสให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานได้พูดคุยรวมทัง้ให้แนวทางแก่ผู้ ตรวจสอบภายในถึงสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีท าให้มีค าถามเก่ียวกับจริยธรรมเกิดขึน้ นอกจากนีแ้ล้ว CAE ควรต้องรักษาสภาพแวดล้อมการ
ท างานซึ่งผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้สึกว่าได้รับการสนบัสนุนเมื่อเอ่ยถึงหลกัฐานที่ถูกต้อง ข้อสงัเกตที่อิง
จากหลกัฐาน ข้อสรุป และความเห็น ถึงแม้ว่ามนัจะไม่เป็นที่ถกูใจก็ตาม 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

คุณธรรมอาจถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลเบือ้งต้นของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน    ท าให้ยากแก่ 
การวดั บงัคบัให้มี หรือรับประกนัได้ พดูง่ายๆ ก็คือ ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการคาดหวงัว่าจะพดูแต่ความ
จริง และท าแต่สิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าจะรู้สึกไม่สะดวกใจหรือยากที่จะกระท าก็ตาม และการหลีกเลี่ยงที่จะไม่
กระท าก็ดเูหมือนจะง่ายกว่า (เช่น ปกปิด หรือไม่ใส่ข้อสงัเกตจาการตรวจสอบไว้ในรายงานการตรวจสอบที่
ได้รับมอบหมาย) ความพยายามที่ดีที่สดุในการระบแุละวดัคณุธรรมน่าจะเก่ียวข้องกบัการตระหนกัรู้ที่ชาญ
ฉลาดและความเข้าใจหลกัความประพฤติที่เก่ียวกับคุณธรรมในประมวลจรรยาบรรณ แนวทางที่เป็นภาค
บงัคบัของ IPPF รวมทัง้แนวปฏิบติัอ่ืนๆ ที่ออกมาสนบัสนนุ  

เก่ียวกบัหลกัความประพฤติที่ 1.1 ผู้ตรวจสอบภายใน ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเก่ียวกับความขยนัและ
ภาระหน้าที่ ตามที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐาน 1200 - เร่ือง ความเชี่ยวชาญและการใช้ความระมดัระวงัในการ
ประกอบวิชาชีพ มาตรฐาน 1220 - เร่ือง ความระมดัระวงัในทางวิชาชีพ รวมทัง้มาตรฐานด้านการน าไปใช้
ปฏิบติั (implementation standards) และแนวทางการน าไปปฏิบติั (implementation guides) ที่เก่ียวข้อง
กัน  หลักความประพฤติที่ 1.2 ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และต้องเปิดเผยสิ่งที่ควร
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เปิดเผยตามกฎหมายและตามที่ก าหนดในทางวิชาชีพ หลกัความประพฤติที่ 1.3 เรียกร้องไว้อย่างชดัเจน 
โดยห้ามผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยรู้เท่าทนั หลกัความประพฤติ
ข้อนีย้งัขยายความกว้างออกไป กลา่วคือ นอกจากแค่การกระท าที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังรวมถึง "การกระท าที่
ถือว่าท าให้วิชาชีพตรวจสอบภายในหรือองค์กรเสื่อมความน่าเชื่อถือ" 

ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน พฤติกรรมที่อาจไม่ผิดกฎหมาย แต่เป็นพฤติกรรมที่ท าให้เสื่อมความน่าเชื่อถือ
ได้ ได้แก่: 

• พฤติกรรมที่กลัน่แกล้ง ระราน เหยียดหยามผู้ อ่ืน 

• ไม่ยอมรับผิด เมื่อท าผิด 

• ออกรายงานแบบผิดๆ หรือ อนญุาตให้ผู้ อ่ืนออกรายงานที่ผิด 

• พดูโกหก 

• อวดอ้างว่าเชี่ยวชาญในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งในลกัษณะหลอกลวง หรือจอมปลอม หรือชีน้ าไปในทางที่
ผิด 

• แสดงความเห็นที่ดหูมิ่นเหยียดหยามองค์กร เพื่อนร่วมงาน หรือผู้มีสว่นได้เสีย ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือ
ผ่านสื่อ (เช่นการตีพิมพ์ หรือ สื่อสงัคมออนไลน์) 

• ลดหรือปกปิด หรือไม่ให้ข้อสงัเกตหรือข้อสรุปในทางไม่ดีและการจดัอนัดบัที่ไม่ดีในรายงานหรือใน
การประเมินผลโดยรวม 

• ไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานหรือแนวทางต่างๆ ในสว่นที่เป็นภาคบงัคบัของ IPPF 
o ให้บริการตรวจสอบภายในในสว่นที่ตนไม่เชี่ยวชาญ 
o ให้บริการตรวจสอบภายในโดยที่ไม่ได้แถลงถึงอุปสรรคที่มีต่อความเป็นอิสระและความ

เที่ยงธรรม   
o ร้องขอหรือเปิดเผยข้อมลูลบัโดยไม่ได้รับอนมุติัอย่างเหมาะสม 
o ใช้ข้อความที่ว่า “หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบติังานสอดคล้องกับมาตรฐาน” โดย

ไม่มีผลจากโครงการประกนัคณุภาพและปรับปรุงงานมาสนบัสนุน (ดมูาตรฐาน 1321)1 

• มองข้ามการกระท าที่ผิดกฎหมายซึง่องค์กรอาจจะยอมทน หรือไม่เอาผิด 

• ใช้/อ้างอิง วฒุิบตัร CIA หรือวฒุิบตัรอ่ืนใดหลงัจากท่ีได้หมดสภาพ หรือถกูถอดถอนไปแล้ว 

 

___________________________ 
1 ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติม ดแูนวทางการน าไปใช้ปฏบิตัิ 1321 – การใช้ข้อความ "สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลส าหรับการปฏิบติังานวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายใน" 
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ความคาดหวงัเก่ียวกบัความประพฤติบางอย่างอาจถูกบรรจุไว้ในนโยบายของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
และ/หรือขององค์กร (เช่น นโยบายทรัพยากรบคุคล นโยบายที่เก่ียวกบักฎหมาย) นอกจากจะต้องปฏิบติัให้
สอดคล้องกับประมวลจรรยาบรรณ และแนวทางที่เป็นภาคบังคับอ่ืนใน IPPF ของ IIA แล้ว ผู้ตรวจสอบ
ภายในยงัต้องยึดถือนโยบายเก่ียวกบัจริยธรรม แนวทางความประพฤติ ข้อความที่กล่าวถึงคณุค่า /ค่านิยม
ขององค์กร รวมทัง้นโยบายและวิธีปฏิบัติงานซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและองค์กรด้วย  
นอกจากนัน้แล้ว ผู้ตรวจสอบภายในยังต้องปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคับในทางอตุสาหกรรม
และในดินแดนที่องค์กรประกอบกิจการอยู่ CAE และผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติตนในลกัษณะที่ไม่ให้
ใครมาต าหนิได้ 

ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการคาดหวังว่าจะเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร และความคาดหวังนี ไ้ด้ถูกบรรจุไว้ใน
หลักความประพฤติข้อที่ 1.4 ที่ว่า  ผู้ ตรวจสอบภายในจะเคารพ และเชิดชู วัตถุประสงค์ อันถูกต้องตาม
ท านองคลองธรรมขององค์กร คุณธรรมในแง่มุมนี  ้ได้ถูกเน้นย า้ในพันธกิจของงานตรวจสอบภายใน 
(Mission of Internal Audit) และใน IPPF โดยตลอด ตวัอย่างเช่น ผู้ตรวจสอบควรพิจารณาว่ากลยุทธ์และ
วตัถุประสงค์สอดคล้องกบัพนัธกิจและคณุค่าขององค์กรอย่างไร และควรระบุโอกาสที่จะสามารถปรับปรุง
กระบวนการก ากบัดแูล การบริหารความเสี่ยง และการควบคมุได้อย่างมีนยัส าคญั  

ผู้ตรวจสอบภายในอาจจะส่งเสริมความเข้าใจในประมวลจรรยาบรรณและความสามารถในการปฏิบติัให้
สอดคล้องกับหลกัการต่างๆ ด้วยการเข้าร่วมการแสวงหาความรู้/การพัฒนาในทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(CPE/CPD) ที่มุ่งเน้นเร่ืองจรรยาบรรณโดยเฉพาะ  ทาง IIA ได้ก าหนดให้ผู้ที่ถือวุฒิบตัรและคุณวุฒิต่างๆ 
จะต้องได้รับการอบรมและยืนยนัว่าได้ปฏิบติัสอดคล้องกบัประมวลจรรยาบรรณในช่วงระยะเวลาของการ
รายงาน  ดังนัน้ เหล่ามืออาชีพทัง้หลายควรต้องคอยติดตามรับทราบถึงข้อก าหนดที่เก่ียวกับวฒุิบตัรของ
ตน เนื่องจากหากไม่สามารถปฏิบติัตามได้ครบถ้วนแล้ว อาจท าให้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้วฒุิบตัรของตนใน
การอ้างอิงได้จนกว่าความบกพร่องดงักล่าวจะได้รับการแก้ไข 

ส าหรับสมาชิก IIA และ ผู้ ได้รับวฒุิบตัร หรือผู้ที่ก าลงัจะสอบรับวฒุิบตัรในทางวิชาชีพของ IIA  การฝ่าฝืน

ประมวลจรรยาบรรณจะถูกประเมินและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ IIA กระบวนการจดัการการ

ฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ และกระบวนการจัดการการฝ่าฝืนข้อก าหนดเก่ียวกับวุฒิบตัร  ความจริงที่ว่า 

ความประพฤติบางอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกระบุไว้ในหลกัความประพฤติก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

ความประพฤตินัน้จะเป็นที่ยอมรับหรือน่าเชื่อถือ และดังนัน้ สมาชิก ผู้ ถือวฒุิบตัร หรือผู้สมคัรสอบเพื่อรับ

วฒุิบตัร อาจถกูลงโทษทางวินยัได้ 
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ข้อพจิารณาในการแสดงออกถึงการสอดคล้องกับมาตรฐาน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงไว้ซึ่งคุณธรรม CAE ควรรักษาไว้ซึ่งโครงการคุณภาพและปรับปรุงงาน และ
ควรรายงานผลของโครงการ ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องไปยังผู้ บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการ  โดยเป็นไปตามมาตรฐานชุดที่ 1300 หลกัฐานชิน้นีพ้ร้อมทัง้นโยบายและวิธีการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ยังแสดงให้เห็นได้ว่า การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในของ CAE 
ส่งเสริมเร่ืองคณุธรรม  ส าหรับการปฏิบติัสอดคล้องกบัหลกัการและหลกัความประพฤติเร่ืองคณุธรรมของ 
CAE นัน้ อาจจะได้รับการพิสจูน์ยืนยนัตลอดโครงการประกนัคณุภาพและปรับปรุงงาน 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายในแสดงออกถึงคณุธรรมได้ด้วยการยึดมัน่ในกระบวนการ
ที่สนับสนุนความสอดคล้องกับหลกัการรวมทัง้หลกัความประพฤติเร่ืองคุณธรรม  และด้วยการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานเฉพาะบางมาตรฐานที่ได้กล่าวไว้ในแนวปฏิบติัฉบบันี ้การ
ปฏิบติัไม่สอดคล้องอาจชีใ้ห้เห็นถึงการไร้ซึง่คณุธรรม 

แบบฟอร์มที่ลงนามรับทราบโดยผู้ตรวจสอบภายใน จะแสดงว่าผู้ตรวจสอบภายในได้สญัญาว่าจะปฏิบติั
ตามนโยบายเก่ียวกับจริยธรรม หรือประมวลความประพฤติขององค์กร กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้ประมวลจรรยาบรรณ ของ IIA รวมทัง้แนวทางภาคบงัคับอ่ืนๆ ใน IPPF นอกจากนีแ้ล้ว 
CAE อาจมีบนัทึกถึงการมีส่วนร่วมของผู้ตรวจสอบภายในในการฝึกปฏิบัติ สัมมนาทางเวบ (webinars) 
หรือการประชุมอ่ืนใดที่มีการพูดคุยถึงเร่ืองจรรยาบรรณ  ชั่วโมง CPE/CPD ก็ใช้เป็นหลักฐานสนับสนุน
ความมุ่งมัน่ของแต่ละบคุคลในการรักษาและปรับปรุงความตระหนกัรู้เก่ียวกบัจรรยาบรรณได้  

หน่วยงานตรวจสอบภายในโดยรวมจะแสดงให้เห็นถึงคณุธรรมได้ด้วยการหมัน่ควบคมุดแูลการปฏิบติังาน
ที่ได้รับมอบหมาย และการท าการประเมินตนเองซึ่งก าหนดโดยมาตรฐาน  เอกสารที่บนัทึกการวางแผนแต่
ละงาน กระดาษท าการ และผลการท าส ารวจหลงัเสร็จการปฏิบติังาน ซึ่งขอความเห็นของฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการอาจชีใ้ห้เห็นว่า ข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จดัหามาให้นัน้ มีประโยชน์และช่วยให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ และการสื่อสารนัน้เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์หรือไม่  เกณฑ์การวัดผลการ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมบางตัวอาจชีใ้ห้เห็นได้ว่า ได้มีการท างานกันอย่างขยันขันแข็งและเป็นไปตาม
ภาระหน้าทีแ่ล้วหรือไม่ 
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การน าไปใช้และการบังคับใช้ประมวลจรรยาบรรณ  

ประมวลจรรยาบรรณนี ้น าไปใช้กบักิจการและตวับคุคลที่ให้บริการงานตรวจสอบภายใน  

ส าหรับสมาชิก IIA และ ผู้ ได้รับวฒุิบตัร หรือผู้ที่ก าลงัจะสอบรับวฒุิบตัรในทางวิชาชีพของ IIA  การฝ่าฝืน
ประมวลจรรยาบรรณจะถูกประเมินและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ IIA กระบวนการจดัการการ
ฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ และกระบวนการจัดการการฝ่าฝืนข้อก าหนดเก่ียวกับวุฒิบตัร  ความจริงที่ว่า 
ความประพฤติบางอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกระบุไว้ในหลกัความประพฤติก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ความประพฤตินัน้จะเป็นที่ยอมรับหรือน่าเชื่อถือ และดังนัน้ สมาชิก ผู้ ถือวฒุิบตัร หรือผู้สมคัรสอบเพื่อรับ
วฒุิบตัร อาจถกูลงโทษทางวินยัได้ 
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ประมวลจรรยาบรรณของ IIA หลักการข้อที่ 2: ความเที่ยงธรรม 

ผู้ ตรวจสอบภายใน จะต้องแสดงออกถึงความเที่ยงธรรมแห่งวิชาชีพในระดับที่สูงสุด ในการ
รวบรวม ประเมิน และสื่อสารข้อมลู เก่ียวกบักิจกรรม หรือขัน้ตอนการด าเนินงานที่ก าลงัได้รับการ
ตรวจอยู่ ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องท าการประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกด้านให้เท่า
เทียมกนั และไม่ยอมให้อิทธิพลใดๆ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากผลประโยชน์ของตนเอง หรือของผู้ อ่ืนมา
มีผลต่อการตดัสินใจหรือการใช้วิจารณญาณ 
 

หลักความประพฤต ิ

ผู้ตรวจสอบภายใน 

2.1 จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือความสมัพนัธ์ใดๆ อนัจะท าให้ หรือคาดว่าจะ
ท าให้การใช้ดุลยพินิจอย่างเที่ยงธรรมเสื่อมเสียได้การเข้าไปมีส่วนร่วมนี ้หมายถึง 
กิจกรรมหรือความสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ (Conflict of 
Interests) ขององค์กรได้ 

2.2 จะไม่รับสิ่งของใดๆ ซึ่งอาจท าให้ หรือท าให้มีผลเสียต่อการใช้วิจารณญาณในทาง
วิชาชีพได้ 

2.3 จะรายงานข้อเท็จจริงที่มีนัยส าคัญที่ได้รับทราบมา หากการไม่เปิดเผยรายงาน
ข้อมลูนี ้จะท าให้ผลการตรวจสอบบิดเบือนไป 

 

จุดตัง้ต้น 
มาตรฐานสากลส าหรับการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ก าหนดให้มีการปฏิบติัให้สอดคล้องกบั
ประมวลจรรยาบรรณซึ่งประกอบด้วยหลกัการสี่ข้อ หลกัการแต่ละข้อก็จะมีหลกัความประพฤติก ากบัอยู่ซึ่ง
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องน าไปปฏิบติัเพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการได้อย่างเหมาะสม แนวทางการน าไป
ปฏิบติัฉบบันีมุ้่งที่จะแสดงให้เห็นว่าจะสามารถบรรลหุลกัการของความเที่ยงธรรมได้อย่างไร  
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ความเที่ยงธรรมเป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับอาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการกล่าวถึงอยู่ในแต่ละ
องค์ประกอบของแนวทางภาคบังคับของ IPPF รวมทัง้มีอยู่ในพันธกิจของงานตรวจสอบภายในด้วย 
เพื่อที่จะน าประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐาน ไปใช้ปฏิบติั ผู้ตรวจสอบภายในต้องเข้าใจความหมายของ
ค าว่า "เที่ยงธรรม" ตามที่ได้บญัญัติไว้ในภาคอภิธานศพัท์ของ IPPF ดงันี:้ 

"ทศันคติที่ไม่มีความล าเอียงอยู่ภายในจิตใจ ซึ่งจะท าให้ผู้ตรวจสอบปฏิบติังานที่ได้รับมอบหมายโดยมี
ความเชื่อในผลงานของตนและไม่มีการลดหย่อนผ่อนผันในด้านคุณภาพ  ความเที่ยงธรรมก าหนดให้ผู้
ตรวจสอบภายในต้องไม่ยอมให้ดลุพินิจของตนเก่ียวกบัประเด็นที่ตรวจสอบนัน้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
ผู้ อ่ืน" 

หลกัการเร่ืองความเที่ยงธรรมและหลกัความประพฤติที่เก่ียวเนื่องได้สะท้อนและขยายความไว้ในค าจ ากัด
ความของความเที่ยงธรรมที่มีอยู่ใน IPPF เมื่อมาวิเคราะห์ถึงค าต่างๆ ที่มีในหลกัการ ได้เผยให้เห็นว่าการ
แสดงออกซึ่งความเที่ยงธรรมในทางวิชาชีพนัน้จะเก่ียวข้องกับการรวบรวม ประเมินผล และสื่อสารข้อมูล
เก่ียวกบับริเวณ/ประเด็น หรือกระบวนการที่ก าลงัได้รับการตรวจสอบอยู่ในลกัษณะที่จะช่วยสง่เสริมให้เกิด
การประเมินสถานการณ์ที่เก่ียวข้องทกุด้านอย่างเท่าเทียม หลกัความประพฤติและมาตรฐานที่เก่ียวข้องกบั
ความเที่ยงธรรม ได้บรรยายถึงการกระท าบางอย่างที่ผู้ตรวจสอบภายในควรกระท าเพื่อน าเอาหลกัการข้อนี ้
ไปใช้ปฏิบติั 

ส าหรับสมาชิก IIA และ ผู้ ได้รับวฒุิบตัร หรือผู้ที่ก าลงัจะสอบรับวฒุิบตัรในทางวิชาชีพของ IIA  การฝ่าฝืน

ประมวลจรรยาบรรณจะถูกประเมินและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ IIA กระบวนการจดัการการ

ฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ และกระบวนการจัดการการฝ่าฝืนข้อก าหนดเก่ียวกับวุฒิบตัร  ความจริงที่ว่า 

ความประพฤติบางอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกระบุไว้ในหลกัความประพฤติก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

ความประพฤตินัน้จะเป็นที่ยอมรับหรือน่าเชื่อถือ และดังนัน้ สมาชิก ผู้ ถือวฒุิบตัร หรือผู้สมคัรสอบเพื่อรับ

วฒุิบตัร อาจถกูลงโทษทางวินยัได้ 

ข้อพจิารณาในการน าไปใช้ปฏิบัติ 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ขณะที่ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนมีหน้าที่จะต้องประพฤติตนให้สอดคล้องกับประมวลจรรยาบรรณ แต่
ส าหรับ CAE ผู้ที่เป็นผู้น าของหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้ว อาจจะเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่ต้องเชิดชูและยึด
มัน่ในหลกัการและหลกัความประพฤติในประมวลจรรยาบรรณ  ซึ่งจะเป็นการสร้างทศันคติในเร่ืองคณุค่า
ของจริยธรรมให้เกิดในหมู่สมาชิกของหน่วยงานได้ 
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เพื่อช่วยในการบริหารจดัการภยัหรืออปุสรรคต่อความเที่ยงธรรม ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 1100 - เร่ือง 
ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม2 CAE อาจก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัที่เก่ียวข้อง ได้แก่ นโยบาย
เก่ียวกับการที่ผู้ ตรวจสอบภายในจะรับของขวัญ ความสนับสนุน และของรางวัล  ยิ่งไปกว่านัน้ CAE 
อาจจะก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในกรอกแบบฟอร์มที่เปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์และอปุสรรค
ต่อความเที่ยงธรรมที่อาจเกิดขึน้ได้ และควรค านึงถึงข้อมูลที่เปิดเผยมาเหล่านี ด้้วยเมื่อท าการมอบหมาย
ผู้ตรวจสอบภายในให้ปฏิบติังานแต่ละงาน  นอกจากนี ้ในการก าหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติงาน CAE ควร
พิจารณาโดยรอบคอบว่าเกณฑ์ที่ใช้วดัผลการปฏิบติังานและระบบค่าตอบแทนอาจจะมีอิทธิพลต่อความ
เที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในในการรายงานข้อสงัเกตและข้อสรุปได้อย่างไร  การอบรมเก่ียวกับว่าผู้
ตรวจสอบจะด าเนินการจดัการกบัอปุสรรคต่อความเที่ยงธรรมอย่างไร ก็อาจจะเป็นประโยชน์ 

หาก CAE มีหน้าที่รับผิดชอบในหน้าที่งานอ่ืนที่นอกเหนือจากหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้ว งานการให้
ความเชื่อมั่นในหน้าที่งานเหล่านัน้จะต้องได้รับการควบคุมดูแลโดยกลุ่มคนที่อยู่ภายนอกหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน (มาตรฐาน 1130.A2)  หากมีการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกให้มาปฏิบติังานการให้ความ
เชื่อมัน่หรืองานให้ค าปรึกษาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่ว่าจะเป็นงานที่ปฏิบติัโดยบุคคลภายนอก
ทัง้หมด (outsourced) หรือเป็นงานที่ต้องปฏิบัติร่วมกันกับพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(cosourced) ก็ตาม CAE ก็ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องบงัคับใช้แนวทางภาคบงัคับของ IPPF ซึ่งรวมถึง การที่
ผู้ ตรวจสอบต้องมีความเที่ยงธรรมและจะต้องเปิดเผยถึงความเสื่อมในความเที่ยงธรรมที่อาจเกิดขึน้ได้  
CAE อาจจะระบุข้อก าหนดดงักล่าวไว้ในสญัญาการว่าจ้างผู้ ให้บริการซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่สาม และอาจจะ
ต้องท าการค้นคว้าวิจัยถึงความสัมพันธ์ในทางธุรกิจของผู้ ให้บริการ และตัดสินว่ามีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อยู่หรือไม่ 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

2มาตรฐานที่ 1100 ชีใ้ห้เห็นว่า สิ่งที่เป็นอปุสรรคต่อความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นระดบับคุคล ระดบังาน ระดบัหน้าที่ และระดบั

องค์กรจะต้องได้รับการจดัการ แนวทางการน าไปปฏิบตัิ 1100 และแนวปฏิบตัิเร่ือง "ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม" ได้ให้เคล็ดลบัเฉพาะ
ในการจดัการอปุสรรคต่อความเที่ยงธรรม ณ ที่แต่ละระดบั 
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ผู้ตรวจสอบภายใน 

การประเมินอย่างเท่าเทียม  

มาตรฐานได้ให้แนวทางการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีระเบียบ ส าหรับการรวบรวม ประเมินและ
สื่อสารข้อมูลเก่ียวกับบริเวณหรือกระบวนการที่ก าลังสอบทาน เท่าท่ีต้องการ  มาตรฐานชุด 2300 
ก าหนดให้ผู้ ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในลักษณะที่ยังผลให้เกิดการประเมิน
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องทกุด้านอย่างเท่าเทียม ดงัเช่นที่ได้กลา่วไว้ในหลกัการของประมวลจรรยาบรรณ  

ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน 2310 – การระบุข้อมูล มาตรฐาน 2320 – การวิเคราะห์และประเมินผล และ
มาตรฐาน 2330 – การจัดท าเอกสารข้อมูล ได้บรรยายถึงข้อก าหนดต่างๆ ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน ใน
การรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผล และจดัท าเอกสารข้อมลูที่พอเพียง เชื่อถือได้ เก่ียวข้อง และมีประโยชน์ 
และเป็นข้อมูลที่ใช้สนบัสนุนผลการตรวจสอบและข้อสรุปจากการปฏิบติังานได้ แนวทางการน าไปปฏิบติั 
(implementation guides) ที่ออกมาสนับสนุนมาตรฐานแต่ละมาตรฐานก็ได้ให้รายละเอียดหนทางที่จะ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์เหล่านี  ้ ข้อมูลเหล่านีจ้ะช่วยให้ผู้ ที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย CAE ผู้สอบบญัชี หรือผู้ตรวจสอบแต่ละคนที่ได้รับทราบ (ซึ่งก็คือ ผู้ที่ได้รับข้อมลูที่เพียงพอ และ
มีความรู้และคณุสมบติัที่เหมาะสม) ก็จะได้ข้อสรุปเช่นเดียวกบัผู้ตรวจสอบภายใน  เมื่อบุคคลอ่ืนสามารถ
สอบทานกระดาษท าการและได้ข้อสรุปเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในผู้ซึ่งได้ปฏิบติังานนัน้แล้ว ก็จะเป็น
เคร่ืองยืนยนัได้ว่า ได้มีการสอบทานสถานการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องแล้วอย่างเท่าเทียม 

การน ามาตรฐานหลายๆ มาตรฐานไปปฏิบติัได้ส าเร็จ โดยทัว่ไปจะก่อให้เกิดการปฏิบติัที่สอดคล้องกบัหลกั
ความประพฤติในประมวลจรรยาบรรณที่เก่ียวกบัความเที่ยงธรรม  มาตรฐานเหล่านีไ้ด้แก่ มาตรฐาน 1100 
- เร่ือง ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม   มาตรฐาน 1120 เร่ือง ความเที่ยงธรรมของผู้ ตรวจสอบ  
มาตรฐาน 1130 เร่ือง การเสื่อมเสียความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม  และ มาตรฐานด้านการน าไปใช้
ปฏิบติั (Implementation Standards) ที่เก่ียวข้อง แนวทางการน าไปปฏิบติั (Implementation Guides) ท่ี
ควบคู่มากับมาตรฐาน รวมทัง้แนวทางเสริมต่างๆ (Supplemental Guidance) และหนังสือแสดงจุดยืน 
ของ IIA ได้ให้ค าอธิบายและตวัอย่างไว้โดยตลอดซึ่งอาจจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในท าการตดัสินใจได้ดี
ในสถานการณ์ที่อุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมอาจเกิดขึน้  รวมทัง้บทบาทและกิจกรรมที่เหมาะสมในการ
คงไว้ซึง่ความเที่ยงธรรม การสอบทานทรัพยากรที่เก่ียวข้องอาจช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายรับทราบ เข้าใจ และ
เอาชนะความอคติรวมทัง้อตัวิสยัที่มีอยู่ตามธรรมชาติชองคนได้ดีขึน้ ประเด็นหลกัๆ หลายประเด็นได้มีการ
ชีใ้ห้เห็นชดัขึน้ ดงัต่อไปนี ้
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ไม่ยอมให้อิทธิพลใดๆ มีผลต่อการตัดสินใจหรือการใช้วิจารณญาณ 

ในส่วนที่สองของหลกัการที่เก่ียวกบัความเที่ยงธรรม ได้เน้นย า้ประโยคที่สองของค าจ ากดัความเร่ืองความ
เที่ยงธรรมที่มีอยู่ใน IPPF ที่ว่า ผู้ตรวจสอบไม่ควรให้ผู้ อ่ืนมามีอิทธิพลเหนือตนหรือยอมให้ดลุพินิจของตน
เก่ียวกับประเด็นที่ตรวจสอบนัน้เป็นรองผู้ อ่ืนอย่างไม่เหมาะสม  หลักความประพฤติที่ควบคู่มากับเร่ือง
ความเที่ยงธรรม ได้อธิบายถึงการกระท าบางอย่างที่ผู้ตรวจสอบภายในควรกระท า เพื่อส่งเสริมการรักษา
ทศันคติที่ไม่มีความล าเอียงอยู่ในใจ และปฏิบติังานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีการลดหย่อนผ่อนผนัในเร่ือง
คณุภาพ  

หลักความประพฤติข้อที่  2.1 ระบุว่า ผู้ ตรวจสอบภายในจะไม่ เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ
ความสมัพนัธ์ใดๆ อนัจะท าให้ หรือคาดว่าจะท าให้การใช้ดลุยพินิจอย่างเที่ยงธรรมเสื่อมเสียได้ การเข้าไปมี
ส่วนร่วมนี  ้หมายถึง กิจกรรมหรือความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ (Conflict of 
Interests) ขององค์กรได้  มาตรฐาน 1120 ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า "ความขัดแย้งทางผลประโยชน์" 
ว่า "สถานการณ์ที่ผู้ตรวจสอบภายในซึง่อยู่ในฐานะอนัเป็นที่ไว้วางใจ ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ในทาง
อาชีพและผลประโยชน์สว่นตวั ผลประโยชน์ที่ขดักนัดงักล่าวอาจท าให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบติัหน้าที่
ให้ส าเร็จอย่างไม่ล าเอียงได้" ตัวอย่างได้แก่ ความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวนอกงานกบัพนักงาน ผู้บริหาร
ขององค์กรผู้ ค้าส่งที่เป็นกลุ่มบุคคลที่สาม และผู้ขาย ที่มากเกินไป  ผู้ตรวจสอบภายในควรจะต้องหลีกเลี่ยง
ความสมัพนัธ์ที่ใกล้ชิด รวมทัง้ความสมัพนัธ์ที่โยงใยทางการเงิน เป็นต้นว่า การลงทุน ซึ่งอาจจะแสดงว่ามี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นที่เข้าใจว่ามี  หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
ก็ควรต้องเปิดเผยถึงความเสื่อมความเที่ยงธรรมที่อาจเกิดขึน้ได้ดงักลา่ว 

หลกัความประพฤติข้อ 2.2 ได้เพิ่มเติมว่า ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่รับสิ่งของใดๆ ซึ่งอาจท าให้ หรือท าให้มี
ผลเสียต่อการใช้วิจารณญาณในทางวิชาชีพได้ ตัวอย่างได้แก่ การรับของขวัญ การรับเลีย้งอาหาร การ
เดินทาง และการบ ารุงบ าเรออย่างพิเศษที่เกินกว่าที่นโยบายก าหนดไว้ หรือที่ไม่ได้เปิดเผยและได้รับการ
อนมุติั  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความเสื่อมเสีย  

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึน้ได้ แม้ว่าจะไม่มีการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณหรือการกระท าที่ไม่
เหมาะสมส่งผลให้เกิดก็ตาม  เพราะความขดัแย้งทางผลประโยชน์เองก็อาจสร้างภาพของความไม่ถูกต้อง
ให้ปรากฏขึน้ได้ และบ่อนท าลายความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในตัวผู้ ตรวจสอบภายในแต่ละคน 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และวิชาชีพได้ ตามที่กลา่วไว้ในมาตรฐาน 1120 
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มาตรฐาน 1130 ขยายความแนวคิดของความเสื่อมเสีย โดยย า้ว่า ความเสื่อมเสียอาจจะมีอยู่ ทัง้ที่เป็น
ข้อเท็จจริงหรือที่ได้พบเห็น และได้เพิ่มเติมรายละเอียดเก่ียวกบัว่า กลุม่บุคคลใดที่จะต้องเปิดเผยเร่ืองความ
เสื่อมเสียให้รับทราบ  ตวัอย่างเช่น ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ให้ความเชื่อมั่นในบริเวณหรือกระบวนการที่
เขาเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาภายใน 12 เดือนก่อนหน้าที่จะท าการตรวจสอบ เนื่องจากถือว่า ความเที่ยง
ธรรมของเขาเหล่านัน้ได้เสื่อมลง (มาตรฐาน 1130.A1) ในสถานการณ์เช่นนี ้งานด้านการให้ค าปรึกษา
สามารถกระท าได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนจะรับงาน ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเปิดเผยถึงความเสื่อมเสียที่อาจ
เกิดขึน้ได้ให้แก่ลกูค้าที่จะรับบริการให้ค าปรึกษา   

ไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่มาตรฐานจะครอบคลมุได้อย่างชดัเจน ดงันัน้ การมองการณ์ไกลอย่างระมดัระวงัจะ
เป็นสิ่งส าคญั  ตวัอย่างเช่น ผู้ตรวจสอบภายในผู้หนึ่งก าลงัอยากที่จะโอนย้ายไปในต าแหน่งที่อีกหน่วยงาน
หนึ่งประกาศรับสมัครอยู่ อาจจะเลือกที่จะไม่เข้าร่วมในการปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นในหน่วยงานนัน้ 
เนื่องจากการประเมินที่ออกมาในทางที่ดีอาจท าให้ดเูหมือนว่าผู้ตรวจสอบภายในผู้ซึ่งต้องการได้ต าแหน่งที่
เปิดรับสมคัรอยู่นัน้มีความล าเอียง อย่างน้อยที่สดุ ผู้ตรวจสอบภายในควรเปิดเผยถึงความเสื่อมเสียที่อาจ
เกิดขึน้ได้กบั CAE และหารือถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดได้  

หลกัความประพฤติ 2.3 ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานข้อเท็จจริงที่มี "นยัส าคญั" เก่ียวกบักิจกรรมที่
ก าลังสอบทานอยู่ โดยเฉพาะถ้าหากการไม่เปิดเผยรายงานข้อมูลนี ้จะท าให้รายงานผลการตรวจสอบ
บิดเบือนไป ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องไม่เก็บง าการรายงานข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกบัผลและข้อสรุปของการ
ปฏิบติังานที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้รับทราบมา ถึงแม้ว่าข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบ หรือข้อสรุป อาจท า
ความไม่พอใจให้แก่ผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการได้ 

การสื่อสารของตรวจสอบภายในควรต้อง ชัดเจน เป็นความจริง และเที่ยงธรรม หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่
สามารถลด ซ่อนเร้นสิ่งที่ตรวจพบ หรือพดูถึงสิ่งที่ตรวจพบอย่างเกินจริงได้ ตวัอย่างเช่น หากวิธีการควบคมุ
ในงานบญัชีเจ้าหนี ้ได้รับการประเมินในการตรวจสอบครัง้ที่แล้วว่าไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ การที่รายงานว่า 
วิธีการควบคมุมีประสิทธิผลเช่นเดียวกบัที่ได้ประเมินในครัง้ที่แล้ว (หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงในประสิทธิผล
ของการควบคมุ) จะไม่เพียงพอ  อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบควรรายงานว่า ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงได้
มีการน าไปลงมือปฏิบัตินับตัง้แต่การประเมินครัง้ก่อนหรือไม่ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ท าให้
สถานการณ์ที่ไม่เป็นที่พงึพอใจกลายเป็นสถานะที่น่าพงึพอใจหรือไม่    
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ข้อพจิารณาในการแสดงออกถึงการสอดคล้องกับมาตรฐาน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมในหลักความประพฤติซึ่งเก่ียวกับหลักการเร่ืองความเที่ย งธรรม CAE 
อาจจะให้หลกัฐานของนโยบายและวิธีปฏิบติังานส าหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน การก าหนดให้ผู้ตรวจ
สอบภายในเข้าร่วมประชุมหรือการฝึกอบรม เก่ียวกบัความเที่ยงธรรม รวมทัง้บนัทึกเอกสารต่างๆ ที่แสดง
เหตผุลในการจดัสรรทรัพยากรต่างๆ ให้แก่แผนการตรวจสอบภายใน ซึง่รวมถึงการค านึงถึงความเสื่อมเสีย
ที่อาจเกิดขึน้ได้ เพื่อป้องกนัการฝ่าฝืนหลกัการและหลกัความประพฤติในเร่ืองความเที่ยงธรรม CAE มกัจะ
เก็บรักษาแบบฟอร์มที่ลงนามโดยผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ ให้บริการจากภายนอกและผู้ ให้บริการร่วมจาก
ภายนอก เพื่อบันทึกข้อพิจารณาและการเปิดเผยถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความเสื่อมเสีย
ความเที่ยงธรรมที่อาจเกิดขึน้ได้  หลักฐานอ่ืน อาจได้แก่เอกสารที่บนัทึกการค้นคว้าถึงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมของผู้ให้บริการจากภายนอกและผู้ ให้บริการร่วมจากภายนอก ซึง่ CAE 
มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ รวมทัง้สญัญาและเอกสารที่บนัทึกถึงบริการที่ได้รับ พร้อมทัง้เหตผุลและหลกัฐานที่
สนบัสนนุผลการตรวจสอบ ข้อสงัเกต และข้อสรุป 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

หลกัฐานที่แสดงว่าผู้ตรวจสอบภายในปฏิบติัสอดคล้องกบัหลกัการและหลกัความประพฤติเร่ืองความเที่ยง
ธรรม และปฏิบติัตามนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวกับความเที่ยงธรรม ได้แก่ การที่ผู้ตรวจสอบภายในเก็บรักษา
เอกสารที่ตนลงนามแสดงการเปิดเผยถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์และความเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
ให้เป็นปัจจุบัน ในเวลาที่เหมาะสม  กระดาษท าการของงานที่ได้รับมอบหมายซึ่ง CAE หรือผู้ ได้รับ
มอบหมาย ได้อนุมติัแล้วอาจเป็นหลกัฐานว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการประเมินสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง
อย่างเท่าเทียม  ความเห็นตอบกลบัจากแบบสอบถามภายหลงัการปฏิบติังานเสร็จ และการสอบทานจากผู้
ควบคุมงานอาจให้หลกัฐานเพิ่มเติมได้ว่า ผู้ตรวจสอบภายในน่าจะได้ปฏิบติังานอย่างเที่ยงธรรมแล้ว การ
ประเมินที่เป็นสว่นหนึ่งของโครงการประกนัคณุภาพและปรับปรุงงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ก็เป็น
สิ่งสนับสนุนว่า ได้มีการใช้ความเที่ยงธรรมอย่างเหมาะสมในการได้มาซึ่งข้อสรุปและความเห็ นของ
ตรวจสอบภายในแล้ว  

การน าไปใช้และการบังคับใช้ประมวลจรรยาบรรณ  
ประมวลจรรยาบรรณนี ้น าไปใช้กบักิจการและตวับคุคลที่ให้บริการงานตรวจสอบภายใน 

ส าหรับสมาชิก IIA และ ผู้ ได้รับวฒุิบตัร หรือผู้ที่ก าลงัจะสอบรับวฒุิบตัรในทางวิชาชีพของ IIA  การฝ่าฝืน
ประมวลจรรยาบรรณจะถูกประเมินและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ IIA กระบวนการจดัการการ
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ฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ และกระบวนการจัดการการฝ่าฝืนข้อก าหนดเก่ียวกับวุฒิบตัร  ความจริงที่ ว่า 
ความประพฤติบางอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกระบุไว้ในหลกัความประพฤติก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ความประพฤตินัน้จะเป็นที่ยอมรับหรือน่าเชื่อถือ และดังนัน้ สมาชิก ผู้ ถือวฒุิบตัร หรือผู้สมคัรสอบเพื่อรับ
วฒุิบตัร อาจถกูลงโทษทางวินยัได้ 
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ประมวลจรรยาบรรณของ IIA หลักการข้อที่ 3: การรักษาความลับ 

ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง เคารพในคุณค่าและความเป็นเจ้าของของข้อมูลซึ่งผู้ ตรวจสอบได้รับมา 
และไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านัน้ โดยไม่ได้รับการอนุญาตที่ถูกต้อง นอกเสียจากมีความจ าเป็นทาง
กฎหมาย หรือภาระผกูพนัในทางวิชาชีพที่ท าให้จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูนัน้ 

หลักความประพฤติ 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

3.1 จะใช้และปกปอ้งข้อมลูที่ได้จากการตรวจสอบอย่างระมดัระวงัรอบคอบ 
3.2 จะไม่ใช้ข้อมลูที่ได้จากการตรวจสอบไปแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน หรือในลกัษณะ

ใดๆ อนัเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อวตัถุประสงค์อันดีงาม
ขององค์กร 

จุดตัง้ต้น 
มาตรฐานสากลส าหรับการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ก าหนดให้มีการปฏิบติัให้สอดคล้องกบั
ประมวลจรรยาบรรณซึ่งประกอบด้วยหลกัการสี่ข้อ หลกัการแต่ละข้อก็จะมีหลกัความประพฤติก ากบัอยู่ซึ่ง
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องน าไปปฏิบติัเพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการได้อย่างเหมาะสม แนวทางการน าไป
ปฏิบติัฉบบันีมุ้่งที่จะแสดงให้เห็นว่าจะสามารถบรรลหุลกัการของการรักษาความลบัได้อย่างไร 

ผู้ตรวจสอบภายในควรเร่ิมต้นด้วยความเข้าใจอย่างดีถึงข้อผูกผนัในทางวิชาชีพ ตามที่ได้กล่าวไว้ใน IPPF 
รวมทัง้มาตรฐานในทางวิชาชีพและแนวปฏิบติัที่เก่ียวข้องกบัองค์กรและอตุสาหกรรมที่องค์กรด าเนินธุรกิจ
อยู่ การเป็นสมาชิกในองค์กรทางวิชาชีพอาจช่วยให้ผู้ตรวจสอบตามทนัข้อผกูพนัในทางวิชาชีพได้  

ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลในรูปแบบที่จับต้องได้เช่นเอกสารที่ตีพิมพ์ และในรูปที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์  เช่น 
ข้อมูลที่เป็นเสียง วีดีทัศน์ และข้อมูลที่เข้ารหัส การรักษาความลบัเก่ียวข้องกับการปกป้องข้อมูลไม่ให้ถูก
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เปิดเผยไปยงับคุคลและหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนญุาต ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ผู้ตรวจสอบภายในควร
ท าความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวกบัการรักษาความลบัและความมัน่คงปลอดภยัของ
ข้อมูลที่ใช้บังคับในขอบเขตทางกฎหมายของประเทศที่ตนด าเนินกิจการอยู่ รวมทัง้ทราบถึงนโยบาย ท่ี
เก่ียวข้องโดยเฉพาะกับองค์กรและหน่วยงานตรวจสอบภายในด้วย นโยบายดังกล่าว อาจจะระบุถึง 
ตวัอย่างเช่น ประเภทของข้อมลูที่อาจเปิดเผยได้ กลุ่มผู้มีอ านาจซึ่งต้องอนุมติัการเปิดเผยนัน้ และวิธีการที่
ต้องปฏิบติัตาม 

ถึงแม้ว่า เร่ืองการรักษาความลบัจะไม่ได้พูดถึงไว้ในมาตรฐานอย่างชัดเจนก็ตาม ข้อก าหนดเก่ียวกับการ
จ ากัดการเผยแพ ร่ผลการปฏิบั ติ งานก็ ได้มี การกล่า วไว้ในมาตรฐานด้านการน าไปใช้ปฏิบั ติ 
(implementation standards)  ที่  2201.A1 2330.A1 2330.C1 2410.A3 แล ะ  2440.A2 ผู้ ต รวจ สอบ
ภายในควรทนทวนมาตรฐานเหล่านัน้ แนวทางการน ามาตรฐานเหล่านัน้ไปใช้ปฏิบัติ (implementation 
guides) รวมทัง้แนวทางเสริมต่างๆ (supplemental guidance) ที่เก่ียวข้องซึง่ออกโดย IIA 

ส าหรับสมาชิก IIA และ ผู้ ได้รับวฒุิบตัร หรือผู้ที่ก าลงัจะสอบรับวฒุิบตัรในทางวิชาชีพของ IIA  การฝ่าฝืน

ประมวลจรรยาบรรณจะถูกประเมินและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ IIA กระบวนการจัดการการ

ฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ และกระบวนการจัดการการฝ่าฝืนข้อก าหนดเก่ียวกับวุฒิบตัร  ความจริงที่ว่า 

ความประพฤติบางอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกระบุไว้ในหลกัความประพฤติก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

ความประพฤตินัน้จะเป็นที่ยอมรับหรือน่าเชื่อถือ และดังนัน้ สมาชิก ผู้ ถือวฒุิบตัร หรือผู้สมคัรสอบเพื่อรับ

วฒุิบตัร อาจถกูลงโทษทางวินยัได้ 

ข้อพจิารณาในการน าไปใช้ปฏิบัต ิ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน 
องค์กรต่างๆ มกัจะออกนโยบายเก่ียวกับความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศเพื่อปกป้องข้อมลูที่ตนได้รับ 
ใช้ และผลิต และเพื่อให้เชื่อมัน่ได้ถึงการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัซึ่งเก่ียวกับอุสาหกรรม
และขอบเขตของกฎหมายของประเทศที่ตนประกอบกิจการอยู่ (เช่น กฎข้อบงัคบัเก่ียวกบัการปกป้องข้อมลู
ส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) หรือ กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตวัในการโอนข้อมูล
ระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-U.S. Privacy Shield Framework) เป็นต้น)  นโยบายเหล่านี ้
จะถูกน ามาใช้ปฏิบัติโดยผ่านทางวิธีการที่ชัดเจนและวิธีการควบคุมอ่ืนๆ และมักจะครอบคลุมถึงเร่ือง 
ข้อมลูส่วนบุคคล การจดัเก็บบนัทึกต่างๆ และความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูทัง้ที่อยู่ในรูปแบบที่จบัต้องได้ 
หรือแบบดิจิทลัไม่ว่าจะภายในหรือภายนอก 
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เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบจากข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรการป้องกนั (เช่น  สิทธิทางกฎหมาย หรือ 
เอกสิทธ์ิทางความลับระหว่างทนายกับลูกความ (attorney-client privilege) เป็นต้น) หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน (CAE) ควรหารือกับที่ปรึกษากฎหมาย นโยบายและวิธีปฏิบัติงานขององค์กรอาจจะ
ก าหนดให้ผู้มีอ านาจเฉพาะท าการสอบทานและอนมุติัข้อมลูทางธุรกิจก่อนปล่อยออกสูภ่ายนอก 

CAE อาจจะเพิ่มเติมและน าเอานโยบายกระบวนการ และ/หรือวิธีการ อ่ืนๆ มาใช้ปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและที่ปรึกษาภายนอกต้องปฏิบติัตาม โดยนโยบายเหล่านีม้กัจะสอดคล้องเป็นอย่างมาก
กับส่วนที่เป็นภาคบัคับของ IPPF (IPPF’s Mandatory Guidance) ผู้ ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติตาม
นโยบายและวิธีการปฏิบัติที่ก าหนดโดยองค์กรและ  CAE รวมทัง้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 

เพื่อปกป้อง ข้อมูลลับที่มีเจ้าของ (proprietary information) นโยบายและวิธีการปฏิบัติอาจก าหนดให้ผู้
ตรวจสอบภายในใช้ความระมดัระวงัดงัต่อไปนี ้แม้ว่าในขณะที่ก าลงัจดัการกบัข้อมลูเป็นการภายในก็ตาม: 

• เก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และใช้ข้อมูลนีเ้ฉพาะ
เพื่อให้การปฏิบติังานบรรลเุปา้หมายที่ตัง้ใจไว้เท่านัน้ 

• ปกป้องข้อมูลจากการเปิดเผย ไม่ว่าจะโดยตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจก็ตาม โดยใช้วิธีการควบคุมต่างๆ 
เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การก าหนดข้อจ ากัดในการกระจายข้อมูลทางอีเมล์  และการจ ากัดการ
เข้าถึงข้อมลูโดยทางกายภาพ  

• ท าลายส าเนาของข้อมลูหรือสิทธิการเข้าถึงข้อมลูเมื่อไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป 

ตวัอย่างหนึ่งของข้อมลูที่มักจะได้รับการปกป้องจากการปิดเผยเป็นการภายใน ได้แก่ข้อมลูทางทรัพยากร
บุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ตัวอย่าเช่น เงินเดือนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ประวัติหนังสือเตือน หรือ 
ปัญหาส่วนตวัที่พนกังานได้พดูคยุกบัผู้บงัคบับญัชาหรือบคุลากรจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) การเข้าถึง
ข้อมูลเช่นนี  ้อาจจะต้องถูกจ ากัดหรือมีการเฝ้าติดตามดูโดยใช้วิธีการควบคุมทางกายภาพ  (physical 
controls) เป็นต้นว่าล็อคกุญแจตู้ เก็บแฟ้ม และโดยใช้วิธีการควบคมุระบบสารสนเทศซึ่งรวมถึง การปอ้งกนั
โดยการใช้รหัสผ่านและการเข้ารหัสข้อมูล  CAE ควรท าการประเมินและยืนยันถึงความจ าเป็นที่ผู้ ตรวจ
สอบภายในต้องเข้าไปในบริเวณและแหลง่เก็บข้อมลูซึง่เก็บข้อมลูที่เป็นความลบัเป็นระยะๆ และควรยืนยนั
ด้วยว่า วิธีการควบคมุการเข้าถึงยงัคงท างานอยู่อย่างมีประสิทธิผล   

มาตรฐานด้านการน าไปใช้ปฏิบัติ (Implementation Standards) ที่ตามติดมาตรฐาน 2330 - เร่ือง การ
จัดท าเอกสารข้อมูล ก าหนดให้ CAE ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
ด้วยการจดัท าข้อก าหนดในการเก็บรักษาข้อมลูจากการปฏิบติังาน ไม่ว่าบนัทึกข้อมลูจะถูกเก็บรักษาอยู่ใน
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สื่อรูปแบบใดก็ตาม ข้อก าหนดในการเก็บรักษาบนัทึกข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับแนวทางขององค์กรและ
ทางการที่เก่ียวข้องกนัหรือข้อก าหนดอ่ืนๆ  

นอกจากนัน้แล้ว มาตรฐาน 2440.A2 ยงัได้ก าหนดให้ CAE ต้องประเมินความเสี่ยงของการเผยแพร่ผลการ
ปฏิบติังานให้ความเชื่อมัน่ที่อาจเกิดขึน้ได้ ยกเว้นกรณีที่เป็นข้อก าหนดตามกฎหมายระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ    
รายงานการปฏิบติังานมักจะใส่รายชื่อผู้ที่จะได้รับรายงานที่ได้รับการอนุมัติจากความเห็นชอบของ CAE 
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการร่วมกัน มาตรฐานซึ่งได้บรรจุเร่ืองข้อก าหนดของกฎหมายระเบียบ
ข้อบงัคับจะท าให้มั่นใจได้ว่า CAE และผู้ตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบติัตามค าร้องขอของหน่วยงาน
ก ากบัดแูลของทางราชการและตามกฎหมายเก่ียวกบัความโปร่งใสในองค์กรภาครัฐได้ 

การฝึกอบรม 

ในระหว่างการประชุมหรือการฝึกอบรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE อาจพูดคุยถึงเร่ืองหลกัการ 
(principles) หลกัความประพฤติ (rules) นโยบาย และความคาดหวังเก่ียวกับเร่ืองการรักษาความลบั ผู้
ผู้ตรวจสอบภายในอาจใช้โอกาสนีใ้นการระดมสมองและหารือถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการแชร์/สง่ต่อ
ข้อมูลเก่ียวกบัองค์กรที่เป็นความลบัประเภทต่างๆ  CAE อาจจะก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องลงนาม
รับรองว่าพวกเขาได้เข้าร่วมในการประชุมหรือฝึกอบรมดังกล่าวและเข้าใจในนโยบายวิธีการและความ
คาดหวังที่เก่ียวข้อง  มันส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ CAE ในฐานะที่เป็นผู้น าของหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ี
จะต้องสื่อถึงทศันคติเก่ียวกบัคณุค่าของจรรยาบรรณภายในทีม ด้วยการค า้จนุสนบัสนุนหลกัการและหลกั
ความประพฤติของประมวลจรรยาบรรณ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ท้ายที่สุดแล้ว ผู้ ตรวจสอบภายในแต่ละคนมีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับประมวล
จรรยาบรรณ ซึ่งบางที สิ่งนีอ้าจเห็นได้ชัดเจนในตอนที่ปฏิบติังานตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง
ผู้ ตรวจสอบอาจจะได้รับข้อมูลท่ีเป็นความลับ มีลิขสิทธ์ิ และ/หรือข้อมูลท่ีระบุตัวบุคคลได้ ผู้ ตรวจสอบ
ภายในอาจจะต้องดแูลข้อมลูเหล่านัน้ไปตลอดการปฏิบติังาน (เช่น ในขณะที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูของ
หน่วยงานที่ก าลงัได้รับการสอบทาน และในระหว่างท าการทดสอบ เป็นต้น) 

ตามมาตรฐาน 2330 - เร่ือง การจัดท าเอกสารข้อมูล ระบุว่า ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าและรวบรวม
ข้อมูลที่พอเพียง เชื่อถือได้ เก่ียวข้องและมีประโยชน์ เพื่อสนับสนุนผลการตรวจสอบและข้อสรุปจากการ
ปฏิบติังาน ผู้ตรวจสอบภายในควรค านึงถึงการรักษาความลับของข้อมูลในขณะที่จัดท าบันทึกงาน และ
ข้อสงัเกตต่างๆ จากการตรวจสอบในกระดาษท าการและในรายงาน  แนวการปฏิบัติงานหรือในแม่แบบ
ของกระดาษท าการ (workpaper templates) อาจจะใส่ค าเตือนเก่ียวกับการรักษาความลับ หากเป็นใน
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รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อาจจะใสว่ิธีการควบคมุโดยอตัโนมติัซึ่งก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องรับทราบค า
เตือนนัน้ก่อนที่จะสามารถเข้าไปในกระดาษท าการและท าการบนัทกึกระดาษท าการให้เสร็จเรียบร้อยได้  

ยังมีบางมาตรฐานที่เก่ียวกับการวางแผนและการปฏิบติังานที่ได้รับมอบหมายซึ่งได้กล่าวถึงการใช้และ
ปกป้องข้อมลูอย่างรอบคอบระมดัระวงัโดยเฉพาะ เหมือนดงัเช่นที่ได้บรรยายไว้ในหลกัความประพฤติข้อที่  
3.1. การวางแผนส าหรับการปฏิบติังานให้ความเชื่อมัน่ของผู้ตรวจสอบภายในซึง่เก่ียวข้องกบักลุ่มบุคคลที่
สามนัน้ จ าต้องมีการจัดท าความเข้าใจที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการเผยแพร่ผลการปฏิบติังานและ
การเข้าดบูนัทึกข้อมลูที่ได้จากการปฏิบติังาน (มาตรฐาน  2201.A1) เมื่อจะเผยแพร่ผลของการปฏิบติังาน
ให้ความเชื่อมั่น ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดข้อจ ากดัเก่ียวกบัว่า ผลงานอาจจะถูกเผยแพร่ได้ด้วยวิธีใด
และถกูน าไปใช้อย่างไร (มาตรฐาน 2410.A3) 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัความประพฤติที่เก่ียวเนื่องกบัหลกัการในข้อการรักษาความลบั ผู้ตรวจสอบภายใน
จะต้องปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในเร่ืองของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับผู้มีอ านาจที่
ถกูต้องในการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมลูได้ ผู้ตรวจสอบภายในอาจท าการขออนุญาตและได้รับอนุญาตเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และเก็บหลกัฐานการอนญุาตไว้ในกระดาษท าการ   

สุดท้ายแล้ว หลักความประพฤติข้อ 3.2 ได้ย า้ว่า ผู้ ตรวจสอบภายใน จะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ตัวอย่างเช่น ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ใช้ข้อมูลทางการเงิน  
กลยุทธ์ หรือความรู้ด้านการด าเนินงานขององค์กรเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ในทางการเงินด้วยการซือ้หรือ
ขายหุ้นในองค์กร  อีกตัวอย่างหนึ่งได้แก่ การปล่อยข้อมูลความรู้ภายในต่อนักข่าว หรือสื่ออ่ืนโดยไม่ได้รับ
อนุญาตอย่างเหมาะสม การใช้ข้อมลูภายในเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์มาแข่ง หรือขายข้อมลูที่มีลิขสิทธ์ให้แก่คู่
แข่งขนัก็ถือว่าฝ่าฝืนหลกัความประพฤติเร่ืองการรักษาความลบันีเ้ช่นกนั  ยิ่งไปกว่านัน้ ผู้ตรวจสอบภายใน
ไม่ควรใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมลูของตนในทางมิชอบ เป็นต้นว่า ใช้สิทธิเข้าดูข้อมลูของลกูค้าเพื่อดูการซือ้
สินค้าของเพื่อนบ้านเมื่อเร็วๆ นี ้ หรือเพื่อดขู้อมลูเก่ียวกบัสขุภาพของคนดงัในสงัคม 

ส าหรับสมาชิก IIA และ ผู้ ได้รับวฒุิบตัร หรือผู้ที่ก าลงัจะสอบรับวฒุิบตัรในทางวิชาชีพของ IIA  การฝ่าฝืน

ประมวลจรรยาบรรณจะถูกประเมินและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ IIA กระบวนการจดัการการ

ฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ และกระบวนการจัดการการฝ่าฝืนข้อก าหนดเก่ียวกับวุฒิบตัร  ความจริงที่ ว่า 

ความประพฤติบางอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกระบุไว้ในหลกัความประพฤติก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

ความประพฤตินัน้จะเป็นที่ยอมรับหรือน่าเชื่อถือ และดังนัน้ สมาชิก ผู้ ถือวฒุิบตัร หรือผู้สมคัรสอบเพื่อรับ

วฒุิบตัร อาจถกูลงโทษทางวินยัได้ 

 



 Implementation Guide: Code of Ethics | Confidentiality 

21 
The Institute of Internal Auditors | Global  www.globaliia.org | www.theiia.org 

ข้อพจิารณาในการแสดงออกถึงการสอดคล้องกับมาตรฐาน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

CAE อาจแสดงออกถึงการสนับสนุนในเร่ืองการรักษาความลบัของหน่วยงานตววจสอบภายในโดยผ่าน
ทางหลกัฐานของนโยบาย กระบวนการ และวิธีปฏิบติังาน รวมทัง้เอกสารจากการฝึกอบรมที่น าไปใช้ปฏิบติั
เพื่อครอบคลุมถึงเร่ืองการรักษาความลับซึ่งต้องประยุกต์ใช้ในหน่วยงานตรวจสอบภายในและองค์กร 
รายงานจากการประชุมและ/หรือการฝึกอบรมที่ได้มีการพูดคุยถึงเร่ืองการรักษาความลบักับพนักงานใน
หน่วยงานตรวจสอบยงัใช้เป็นหลกัฐานของการที่ CAE สนบัสนนุการปฏิบติัให้สอดคล้องได้ 

ในส่วนที่เก่ียวกับการเผยแพร่ผลการปฏิบติังาน รายงาน หรือข้อมูลที่เก่ียวข้องนัน้  CAE สามารถแสดงถึง
การปฏิบติัให้สอดคล้องกบัหลกัการรักษาความลบัและหลกัความประพฤติได้ด้วยการจดัท าบนัทึกเอกสาร
ที่เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลซึ่งอนุมัติโดยที่ปรึกษากฎหมาย ถ้าเป็นไปได้ และโดยผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการ และเก็บรักษาบนัทกึนัน้ไว้  CAE จะให้หลกัฐานของการควบคมุสิทธิการเข้าถึงบนัทึกข้อมลู
ด้วยการจัดท าเอกสารและสื่อสารถึงนโยบายและวิธีปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และด้วย
การน าเอากลไกต่างๆ ที่จ ากดัการเข้าถึงและบรรเทาความเสี่ยงจากการหลบเลี่ยงหรือฝ่าฝืนวิธีการควบคมุ
เหลา่นีไ้ปใช้ปฏิบติั  

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ควรเก็บรักษาบันทึกของการเข้ารับการฝึกอบรมในเร่ืองการรักษาความลับพร้อมทัง้มีลายเซ็นของผู้
ตรวจสอบภายในแสดงถึงการรับทราบและมีความเข้าใจเก่ียวกับการรักษาความลับ และนโยบาย วิธี
ปฏิบัติงาน กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ของพวกเขา ในการสอบทานผลการปฏิบัติงาน
อาจจะรวมถึงข้อเสนอแนะที่ตอบกลับมาเก่ียวกับว่าผู้ ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามนโยบายและวิธี
ปฏิบติังานที่เก่ียวกบัการรักษาความลบัรวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูแล้วหรือไม่  

ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงถึงหลกัฐานของการปฏิบติัสอดคล้องในเร่ืองการรักษาความลบัข้อมลูจากการ
ปฏิบติังานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยการจดัท าเอกสารข้อจ ากดัของการเผยแพร่เอกสารไว้ในกระดาษท าการ
และรายงาน และด้วยการเก็บเอกสารที่อนมุติัการเปิดเผยทัง้หลายและรายชื่อผู้ที่เผยแพร่ให้ได้ซึง่ได้รับการ
อนมุติั เอกสารที่เซ็นยืนยนัว่าข้อมลูที่เก่ียวข้องกับการปฏิบติังานได้มีการเก็บเป็นความลบันัน้ อาจเก็บไว้ใน
แนวการปฏิบติังาน (work program) ได้   

หากไม่มีการรายงานหรือการสอบสวนว่ามีผู้ ตรวจสอบคนใดฝ่าฝืนนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน รวมทัง้หลัก
ความประพฤติในเร่ืองการรักษาความลบัแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยรวมแล้ว ได้
ปฏิบติัสอดคล้องกบัหลกัการในประมวลจรรยาบรรณ 
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การน าไปใช้และการบังคับใช้ประมวลจรรยาบรรณ  
ประมวลจรรยาบรรณนี ้น าไปใช้กบักิจการและตวับคุคลที่ให้บริการงานตรวจสอบภายใน 

ส าหรับสมาชิก IIA และ ผู้ ได้รับวฒุิบตัร หรือผู้ที่ก าลงัจะสอบรับวฒุิบตัรในทางวิชาชีพของ IIA  การฝ่าฝืน

ประมวลจรรยาบรรณจะถูกประเมินและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ IIA กระบวนการจดัการการ

ฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ และกระบวนการจัดการการฝ่าฝืนข้อก าหนดเก่ียวกับวุฒิบตัร  ความจริงที่ ว่า 

ความประพฤติบางอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกระบุไว้ในหลกัความประพฤติก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

ความประพฤตินัน้จะเป็นที่ยอมรับหรือน่าเชื่อถือ และดังนัน้ สมาชิก ผู้ ถือวฒุิบตัร หรือผู้สมคัรสอบเพื่อรับ

วฒุิบตัร อาจถกูลงโทษทางวินยัได้ 
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ประมวลจรรยาบรรณของ IIA หลักการข้อที่ 4: ความสามารถในหน้าที่ 

ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบติังานการตรวจสอบ
ภายใน 

หลักความประพฤติ 
ผู้ตรวจสอบภายใน: 

4.1 จะรับท างานเฉพาะงานที่ตนเห็นว่า ตนมีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ที่จ าเป็นใน
อนัที่จะปฏิบติังานได้ 

4.2 จะให้บริการงานตรวจสอบภายในโดยเป็นไปตามมาตรฐานสากลส าหรับการ
ป ฏิบั ติ งาน วิชา ชีพ การตรวจสอบภายใน  (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing) 

4.3 จะมุ่งมัน่ที่จะปรับปรุงความสามารถของตน รวมทัง้ประสิทธิผล และคณุภาพของงาน
ที่ตนให้บริการอยู่เป็นเนืองนิตย์ 

 

จุดตัง้ต้น 

มาตรฐานสากลส าหรับการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ก าหนดให้มีการปฏิบติัให้สอดคล้องกบั
ประมวลจรรยาบรรณซึ่งประกอบด้วยหลกัการสี่ข้อ หลกัการแต่ละข้อก็จะมีหลกัความประพฤติก ากบัอยู่ซึ่ง
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องน าไปปฏิบติัเพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการได้อย่างเหมาะสม แนวทางการน าไป
ปฏิบติัฉบบันีมุ้่งที่จะแสดงให้เห็นว่าจะสามารถบรรลหุลกัการของความสามารถในหน้าที่ได้อย่างไร 

IPPF ได้ให้แนวทางที่เป็นภาคบังคับและแนวทางที่แนะน าเพื่อสนับสนุนการน าเอาประมวลจรรยาบรรณ
ไปฏิบติั หลกัฐานที่แสดงถึงความส าคญัของหลกัการในเร่ืองความสามารถ ไม่เพียงแต่เห็นได้จากการรวม
ใส่ไว้ในประมวลจรรยาบรรณ แต่ยงัได้รวมใส่ไว้ในหลกัการพืน้ฐานที่ส าคัญส าหรับการปฏิบติังานวิชาชีพ
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ตรวจสอบ (Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing) และในมาตรฐานตลอด
ทัง้ฉบบั  

ประมวลจรรยาบรรณนี ้น าไปใช้กับกิจการและตัวบุคคลที่ให้บริการงานตรวจสอบภายใน ข้อความนี ้
เก่ียวข้องโดยตรงกับหลักการเร่ืองความสามารถในหน้าที่และหลักความประพฤติภายใต้หลักการนี ้ 
ตัวอย่างเช่น หลักความประพฤติ  4.2 ระบุว่า จะต้องให้บริการงานตรวจสอบภายในโดยเป็นไปตาม
มาตรฐาน  มาตรฐานหลายๆ มาตรฐานใช้กบัผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนโดยเฉพาะ แต่บางมาตรฐานก็ใช้
กบัหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยรวม หรืออธิบายถึงภาระหน้าที่ของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
(CAE) ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบติัให้สอดคล้องกบัหลกัการในเร่ืองความสามารถ 
หลกัความประพฤติ และมาตรฐานที่เก่ียวข้องด้วยตนเอง และมีหน้าที่ที่จะต้องแสวงหาความรู้ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบติัหน้าที่ และเพื่อที่จะปรับปรุงความสามารถและคณุภาพของบริการของ
ตนอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตาม CAE มีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นในความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในโดยรวม 

ส าหรับสมาชิก IIA และ ผู้ ได้รับวฒุิบตัร หรือผู้ที่ก าลงัจะสอบรับวฒุิบตัรในทางวิชาชีพของ IIA  การฝ่าฝืน

ประมวลจรรยาบรรณจะถูกประเมินและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ IIA กระบวนการจดัการการ

ฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ และกระบวนการจัดการการฝ่าฝืนข้อก าหนดเก่ียวกับวุฒิบตัร  ความจริงที่ว่า 

ความประพฤติบางอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกระบุไว้ในหลกัความประพฤติก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

ความประพฤตินัน้จะเป็นที่ยอมรับหรือน่าเชื่อถือ และดังนัน้ สมาชิก ผู้ ถือวฒุิบตัร หรือผู้สมคัรสอบเพื่อรับ

วฒุิบตัร อาจถกูลงโทษทางวินยัได้ 

ข้อพจิารณาในการน าไปใช้ปฏิบัติ 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ภาระหน้าที่ของ CAE ที่เก่ียวกบัความสามารถในหน้าที่ของตรวจสอบภายใน ได้มีการกล่าวถึงโดยละเอียด
แล้วในมาตรฐาน 1210 - เร่ือง ความเชี่ยวชาญ มาตรฐาน  1210.A1 มาตรฐาน 2030 เร่ือง การบริหาร
ทรัพยากร มาตรฐาน 2050 - เร่ือง การประสานงานและการพึ่งพาผลงานของผู้ อ่ืน  เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดที่ได้บรรยายไว้ในมาตรฐานเหล่านัน้  CAE ควรพัฒนากลยุทธ์ท่ีเก่ียวกับพนักงาน ซึ่งรวมถึง
เคร่ืองมือและกระบวนการในการประเมินความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในโดยรวมอย่างสม ่าเสมอ  รวมทัง้ผู้ ให้บริการให้ความเชื่อมัน่และให้ค าปรึกษาจากภายนอก
ผู้ซึง่หน่วยงานตรวจสอบภายในพึง่พาอยู่  
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CAE ควรท าทะเบียนรายการทกัษะและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน จดัการให้สอดคล้อง
กบัความสามารถที่จ าเป็นในอนัที่จะท าให้แผนการตรวจสอบประสบความส าเร็จได้ และระบถุึงช่องว่างใน
ความครอบคลมุ CAE อาจจะจดัการกบัข้อบกพร่องด้วยการให้การฝึกอบรมและเป็นพี่เลีย้งสอนงาน การ
หมนุเวียนพนกังาน การเชิญผู้ตรวจสอบภายในรับเชิญ และ/หรือว่าจ้างผู้ให้บริการจากภายนอก 

เพื่อส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนให้สามารถปฏิบัติตามหลกัความประพฤติที่ 4.3 - เร่ือง ของการ
ปรับปรุงความสามารถและคุณภาพของการให้บริการของเขาเหล่านัน้อย่างต่อเนื่องได้ส าเร็จ  CAE ควร
ก าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานซึ่งรวมถึงการสอบทานผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนอย่าง
สม ่าเสมอ (เช่น รายปี หรือ ทุกคร่ึงปี) ซึ่งอาจเก่ียวกบัการใช้เกณฑ์เปรียบเทียบ (benchmarking) และ/หรือ
สอบทานดชันีชีว้ดัที่ส าคญั (key performance indicators)  CAE ยงัควรสง่เสริมให้พนกังานได้มีโอกาสหา
ความรู้และเข้ารับการฝึกอบรมเท่าที่จะเป็นไปได้ (เช่น การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาชีพ และการสมัมนา
ต่างๆ และการแสวงหาวฒุิบตัรทางวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น) 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยรวม  CAE ควรจัดให้มี
และด าเนินการโครงการประกนัคณุภาพและปรับปรุงงาน ซึ่งได้มีการกล่าวถึงไว้แล้วในชุดมาตรฐาน 1300  
นอกจากนัน้แล้ว CAE อาจใช้กรอบความสามารถในหน้าที่ของ IIA (IIA’s Competency Framework) เพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบวฒุิภาวะ/ความสมบูรณ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และด าเนินการเพื่อให้
ก้าวหน้าขึน้ได้ตลอดเวลา  องค์ประกอบเหล่านีจ้ะท างานร่วมกันเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในในการน าเอาประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานของ IIA มาใช้ปฏิบติั   

ส าหรับสมาชิก IIA และ ผู้ ได้รับวฒุิบตัร หรือผู้ที่ก าลงัจะสอบรับวฒุิบตัรในทางวิชาชีพของ IIA  การฝ่าฝืน

ประมวลจรรยาบรรณจะถูกประเมินและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ IIA กระบวนการจดัการการ

ฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ และกระบวนการจัดการการฝ่าฝืนข้อก าหนดเก่ียวกับวุฒิบตัร  ความจริงที่ว่า 

ความประพฤติบางอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกระบุไว้ในหลกัความประพฤติก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

ความประพฤตินัน้จะเป็นที่ยอมรับหรือน่าเชื่อถือ และดังนัน้ สมาชิก ผู้ ถือวฒุิบตัร หรือผู้สมคัรสอบเพื่อรับ

วฒุิบตัร อาจถกูลงโทษทางวินยัได้ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

การปฏิบติัตามหลกัความประพฤติข้อที่ 4.1 ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรับท างานได้เฉพาะบริการที่ตนมี
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นใช้ในงานนัน้ มาตรฐาน 1210 - เร่ือง ความเชี่ยวชาญ  รวมทัง้
แนวทางการน ามาตรฐานนีไ้ปใช้ปฏิบติั ได้อธิบายถึงคุณสมบติัเหล่านีแ้ละอธิบายว่าผู้ตรวจสอบจะสร้าง
และรักษาคุณสมบัติเหล่านีไ้ด้อย่างไร  มาตรฐาน  1210.A3 ได้ชีใ้ห้เห็นถึงความสามารถของผู้ตรวจสอบ



 Implementation Guide: Code of Ethics | Competency 

26 
The Institute of Internal Auditors | Global  www.globaliia.org | www.theiia.org 

ภายในที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงและวิธีการควบคุมหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้เทคนิคการ
ตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ด้วย 

เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึง้ถึงระดับของความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสิทธิผล  รวมทัง้ค้นหาสิ่งที่
สามารถพฒันาให้เติบโตได้ ผู้ตรวจสอบภายในควรประเมินตนเองอย่างสม ่าเสมอ  กรอบความสามารถใน
หน้าที่ของ IIA (The IIA’s Competency Framework) อาจเป็นเคร่ืองมือเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบที่มี
ประโยชน์ส าหรับวัตถุประสงค์นีไ้ด้  นอกจากนี ้ผู้ ตรวจสอบภายในควรขอข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์จาก
เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบญัชา และ ข้อเสนอแนะนีอ้าจได้มาในช่วงการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย การ
สอบทานกระดาษท าการของหวัหน้าผู้ ควบคมุงาน และ/หรือหลงัจากปิดงานแล้ว และอาจเก่ียวข้องกบัการ
ผสมผสานระหว่างกระบวนการสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งก าหนดขึน้โดย CAE  ผลการ
ปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนอาจได้รับการสอบทานในช่วงเวลาตามปกติ เป็นต้นว่า ประจ า
ทกุปี หรือ ทกุๆ คร่ึงปี)  

ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่วางแผนการปฏิบติังานแต่ละงาน ต้องตดัสินใจถึงความ
เชี่ยวชาญที่ต้องการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมายได้ (มาตรฐาน 2230 - เร่ือง การ
จดัสรรทรัพยากรส าหรับงานที่ได้รับมอบหมาย)  ในกระดาษท าการ ผู้ตรวจสอบภายในผู้ที่ก าลงัปฏิบติังาน
อาจบันทึกเอกสารที่แสดงถึงเหตุผลส าหรับการจัดสรรทรัพยากร หากไม่มีทรัพยากรที่เหมาะสมและ
พอเพียง ผู้ตรวจสอบภายในควรหารือกบั CAE และบนัทึกถึงผลจากการหารือ  อาจมีความจ าเป็นที่จะต้อง
มองหาทรัพยากรมาเพิ่มเติมจากภายนอกหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในแนวทางการน ามาตรฐานไปใช้
ปฏิบติั (Implementation Guide) ท่ี1210 - เร่ือง ความเชี่ยวชาญ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้แล้ว  

ผู้ตรวจสอบภายในอาจจะสร้างเสริมความสามารถของตนได้โดยการแสวงหาโอกาสทางการศึกษาหรือการ
เป็นพี่เลีย้งสอนงาน และประสบการณ์จากการควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะสามารถช่วยให้
พวกเขาสามารถขยายทักษะของพวกตนให้กว้างขึน้ได้ การควบคุมดูแลงานตรวจสอบภายในที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเหมาะสมจะมีบทบาทมากในการช่วยพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในเนื่องมาจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในสว่นใหญ่มีทรัพยากรจ ากดั 

ตัวอย่างเช่น ผู้ตรวจสอบภายในคนหนึ่ง อาจมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเร่ืองความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง วิธีการควบคุม และกระบวนวิธีทางการตรวจสอบทั ง้หลาย แต่อาจขาดความเชี่ยวชาญใน
ประเด็นหรือกระบวนการพิเศษที่ก าลังจะท าการประเมิน  ในกรณีเช่นนัน้ ผู้ ตรวจสอบภายในอาจท างาน
ร่วมกับผู้ เชี่ยวชาญที่ช านาญในเร่ืองดังกล่าว เพื่อที่จะได้เข้าใจบริเวณหรือกระบวนการนัน้ดีขึน้ และเพื่อ
สะสมความเฉียบแหลมในทางธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
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แต่ในอีกสถานการณ์หนึ่ง บุคคลพิเศษที่ได้รับการว่าจ้างมาเพราะมีความเชี่ยวชาญบางอย่างเป็นพิเศษ
อย่างลึกซึง้ในบริเวณหรือกระบวนการบางอย่าง อาจจะขาดทกัษะในการตรวจสอบภายในอย่างเชี่ยวชาญ 
ในสถานการณ์หลงันี ้ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์คนหนึ่ง (เช่น ผู้ควบคมุดแูลการปฏิบติังาน)  ควร
จะท างานร่วมกบักับบุคลากรพิเศษอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า ได้มีการปฏิบติังานที่ได้รับมอบหมาย
โดยใช้ความสามารถในการตรวจสอบอย่างพอเพียงแล้ว  แนวทางทัง้สองนีจ้ะช่วยเพิ่มพูนความรู้ในทาง
ธุรกิจและในทางองค์กรในหมู่ผู้ตรวจสอบภายใน และจะน าไปสู่การขยายความเฉียบแหลมในทางธุรกิจ
และความลกึซึง้ในกลยทุธ์ของหน่วยงานตรวจสอบให้กว้างขึน้ด้วย 

หลกัความประพฤติข้อที่ 4.3 ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมุ่งมัน่ที่จะปรับปรุงความสามารถของตน รวมทัง้
ประสิทธิผล และคุณภาพของงานที่ตนให้บริการอยู่เป็นเนืองนิตย์   ข้อก าหนดนีไ้ด้มีการเน้นย า้อยู่ใน
มาตรฐาน 1230 เร่ือง การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้ทางเลือกในการปฏิบติัให้บรรลุตาม
ข้อก าหนดนีไ้ว้ในแนวการน ามาตรฐานนีไ้ปใช้ไปฏิบติั  ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน มีภาระหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อให้ได้ รับจ านวนชั่วโมงความรู้และการพัฒนาในทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(CPE/CPD) ตามที่เขาอาจจ าเป็นต้องมี  เพื่อติดตามความคืบหน้า ผู้ตรวจสอบภายในอาจจะสร้างแผน
และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนส าหรับการพฒันาในทางวิชาชีพของตน 

เหล่ามืออาชีพทัง้หลายควรตระหนกัในข้อก าหนดในปัจจุบนัเก่ียวกบัการรักษาสถานะของวฒุิบตัรที่ตนถือ
อยู่ให้เป็นสถานะแอคทีฟ (active status) เนื่องจากหากไม่สามารถปฏิบติัตามข้อก าหนดดังกล่าวได้แล้ว 
อาจท าให้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้วฒุิบตัรเหล่านัน้ได้ จนกว่าจะได้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง วฒุิบตัรและ
ประกาศนียบัตร (เหมือนดังเช่นของ IIA) ส่วนใหญ่มี ข้อก าหนดให้มีการเข้ารับการอบรมเก่ียวกับ
จ รรย าบ รรณ แล ะค วาม รู้ /ก า รพัฒ น าท างวิ ช าชี พ อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง  (continuing professional 
education/development) 

ส าหรับสมาชิก IIA และ ผู้ ได้รับวฒุิบตัร หรือผู้ที่ก าลงัจะสอบรับวฒุิบตัรในทางวิชาชีพของ IIA  การฝ่าฝืน

ประมวลจรรยาบรรณจะถูกประเมินและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ IIA กระบวนการจดัการการ

ฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ และกระบวนการจัดการการฝ่าฝืนข้อก าหนดเก่ียวกับวุฒิบตัร  ความจริงที่ว่า 

ความประพฤติบางอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกระบุไว้ในหลกัความประพฤติก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

ความประพฤตินัน้จะเป็นที่ยอมรับหรือน่าเชื่อถือ และดังนัน้ สมาชิก ผู้ ถือวฒุิบตัร หรือผู้สมคัรสอบเพื่อรับ

วฒุิบตัร อาจถกูลงโทษทางวินยัได้ 
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ข้อพจิารณาในการแสดงออกถึงการสอดคล้องกับมาตรฐาน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

CAE อาจแสดงออกถึงการสอดคล้องกบัหลกัการในประมวลจรรยาบรรณเร่ืองความสามารถในหน้าที่ โดย
ผ่านทางเอกสารการประเมินความสามารถในหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ให้บริการให้ความเชื่อมัน่
และให้ค าปรึกษาอ่ืนที่หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องพึง่พาผลงาน  หลกัฐานของการปฏิบติัสอดคล้อง
อาจได้มาจากแผนการตรวจสอบที่ได้จดัท าเป็นเอกสาร รายการทะเบียนความสามารถที่จ าเป็นในการท า
ให้ได้ตามแผน รวมทัง้การวิเคราะห์ช่องว่างที่เก่ียวโยงกนั  CAE อาจจะแสดงออกถึงวฒันธรรมที่สนบัสนนุ
ความสามารถและสง่เสริมการปรับปรุงความสามารถ ประสิทธิผล และคณุภาพ โดยผ่านทางหลกัฐานซึง่
แสดงว่า: 

• มีการจดัทรัพยากรให้แก่งานที่ได้รับมอบหมายและมีการควบคมุดแูลงานอย่างเหมาะสม 

• มีการขอข้อเสนอแนะจากผู้มีสว่นได้เสียของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และข้อเสนอแนะ
เหลา่นัน้ได้รับการพิจารณาอย่างเพียงพอ 

• มีการสอบทานผลการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ 

• มีการให้โอกาสในการฝึกอบรม การเป็นพี่เลีย้งสอนงาน และการให้การศึกษาวิชาความรู้ในทาง
วิชาชีพ  

• มีโครงการประกนัคณุภาพและปรับปรุงงานที่ยงัด าเนินการอยู่ตามปกติ  

• บริการของตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบติัสอดคล้องกบัแนวทางภาคบงัคบัของ IPPF (IPPF’s 
Mandatory Guidance) 

• ส าหรับสมาชิก IIA และ ผู้ ได้รับวฒุิบตัร หรือผู้ที่ก าลงัจะสอบรับวฒุิบตัรในทางวิชาชีพของ IIA  

การฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณจะถกูประเมินและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ IIA 

กระบวนการจดัการการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ และกระบวนการจดัการการฝ่าฝืนข้อก าหนด

เก่ียวกบัวฒุิบตัร  ความจริงที่ว่า ความประพฤติบางอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถกูระบไุว้ในหลกัความ

ประพฤติก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความประพฤตินัน้จะเป็นที่ยอมรับหรือน่าเชื่อถือ และ

ดงันัน้ สมาชิก ผู้ ถือวฒุิบตัร หรือผู้สมคัรสอบเพื่อรับวฒุิบตัร อาจถกูลงโทษทางวินยัได้ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

หลักฐานบางส่วนของความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน  ได้มาจากการมีคุณวุฒิ
รับรอง เช่นปริญญาบตัรจากมหาวิทยาลยัและวุฒิบตัร รวมทัง้ประวติัการท างานที่เก่ียวข้องตามที่ได้ระบุ
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รายละเอียดไว้ในประวัติย่อ (resume) ของผู้ ตรวจสอบภายในเวลาสมัครงาน ซึ่ง  CAE และ/หรือฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลควรมีอยู่ในไฟล์  นอกจากนี ้ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท าเอกสารของการประเมินทักษะ
ด้วยตนเอง แผนส าหรับการพัฒนาในทางวิชาชีพ และการจบหลกัสูตรหรือการฝึกอบรมเพื่อความรู้/การ
พฒันาในทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ตรวจสอบภายในอาจให้หลกัฐานของประสบการณ์ที่ได้รับเพื่อขยายขีดความสามารถของตน (เป็นต้นว่า 
งานที่มอบหมายมาเป็นพิเศษ (เช่น การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ) หรือการเป็นอาสาสมัครในองค์กรทาง
วิชาชีพ)  การแสวงหาหรือจบการศึกษาในทางวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการมีวุฒิบตัรใหม่ หรือการหาความรู้
ในทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจะเป็นหลกัฐานเพิ่มเติมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้ตรวจสอบภายในในอันที่
จะปรับปรุงความสามารถของตนและประสิทธิผลและคณุภาพของบริการที่ตนได้ให้แก่ลกูค้า  

 
การน าไปใช้และการบังคับใช้ประมวลจรรยาบรรณ  
ประมวลจรรยาบรรณนี ้น าไปใช้กบักิจการและตวับคุคลที่ให้บริการงานตรวจสอบภายใน  

ส าหรับสมาชิก IIA และ ผู้ ได้รับวฒุิบตัร หรือผู้ที่ก าลงัจะสอบรับวฒุิบตัรในทางวิชาชีพของ IIA  การฝ่าฝืน
ประมวลจรรยาบรรณจะถูกประเมินและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ IIA กระบวนการจดัการการ
ฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ และกระบวนการจัดการการฝ่าฝืนข้อก าหนดเก่ียวกับวุฒิบตัร  ความจริงที่ ว่า 
ความประพฤติบางอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกระบุไว้ในหลกัความประพฤติก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ความประพฤตินัน้จะเป็นที่ยอมรับหรือน่าเชื่อถือ และดังนัน้ สมาชิก ผู้ ถือวฒุิบตัร หรือผู้สมคัรสอบเพื่อรับ
วฒุิบตัร อาจถกูลงโทษทางวินยัได้ 
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เกี่ยวกับสมาคม 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (IIA) เป็นหน่วยงานด้านการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการเป็นผู้ ให้การสนบัสนุน 

ผู้ให้ความรู้ และผู้ก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิต่างๆ และวฒิุบตัรรับรองคุณวฒิุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพตรวจสอบภายใน สมาคม

ก่อตัง้ขึน้ในปีพ.ศ. 2484 ในปัจจุบัน IIA ได้ให้บริการสมาชิกมากกว่า 190,000 คน จาก 170 ประเทศและดินแดน ส านักงานใหญ่ของ

สมาคมตัง้อยู่ที่เลคแมร่ี (Lake Mary) มลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมโปรดเยี่ยมชม www.globaliia.org 

เกี่ยวกับแนวทางการน าไปปฏิบัติ (Implementation Guidance) 
แนวทางการน าไปปฏิบตัิโดยที่เป็นสว่นหนึง่ของกรอบการปฏิบตัิงานวชิาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากล® (IPPF®) ของ IIA ได้ให้แนวทาง

ที่แนะน า (ไม่บังคับ) ส าหรับอาชีพงานตรวจสอบภายใน ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยทัง้ผู้ ตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเพ่ือยกระดบัความสามารถในการปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลส าหรับการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

แนวทางการน าไปปฏิบตัิได้บรรยายถึงข้อพิจารณาทัง้หลายซึง่สามารถน าไปประยกุต์ใช้และอาจน าไปด าเนินการในการน าเอาแนวทางของ 

IIA ในส่วนที่เป็นภาคบงัคบัไปปฏิบตัิ แนวทางการน าไปปฏิบตัิไม่ได้ให้รายละเอียดของโครงการ กระบวนการ วิธีปฏิบตัิงาน หรือเคร่ืองมือ  

ส าหรับเอกสารแนะน าแนวทางอ่ืนๆ ที่จัดท าและรับรองโดยสมาคมผู้ ตรวจสอบภายใน ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่  

www.globaliia.org/standards-guidance 

เกี่ยวกับประมวลจรรยาบรรณของ IIA (The IIA’s Code of Ethics) 
ประมวลจรรยาบรรณของ IIA มีส่วนประกอบที่ส าคญั  2 ประการ คือ:  

•    หลกัการ (Principles) ที่เกี่ยวข้องกบัอาชีพและการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายใน 

•    หลกัความประพฤติ (Rules of Conduct) ซึง่จะบรรยายถึงความประพฤติที่เป็นแบบอย่าง (Norms) ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงมี 

จดุมุ่งหมายของประมวลจรรยาบรรณของ IIA ก็คือ เพ่ือส่งเสริมวฒันธรรมที่มีจริยธรรมในอาชีพตรวจสอบภายใน 

ประมวลจรรยาบรรณฉบบัสมบรูณ์สามารถดไูด้ที่  

https://globaliia.org/standards-guidance/mandatoryguidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx. 

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ 

IIA ตีพิมพ์เอกสารนีเ้พ่ือจดุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพ่ือการศกึษาเท่านัน้ เอกสารแนวทางนีไ้ม่ได้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ค าตอบที่

ชัดเจนที่สุดส าหรับสถานการณ์เฉพาะแต่ละสถานการณ์ ดงันัน้ IIA จึงใคร่แนะน าให้ท่านขอค าปรึกษาจากผู้ เชี่ยวชาญอิสระซึ่งมี

ความรู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานการณ์เฉพาะนัน้ๆ IIA จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการที่ผู้ ใดก็ตามเชื่อและอาศยัค าแนะน านีแ้ต่เพียง

อย่างเดียว 
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