กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเป็นอิสระ
และความเที่ยงธรรม โดยต้องมีทัศนคติที่ไม่ลาเอียงหรือมีอคติไปทางหนึ่งทางใด พร้อมทั้งให้หลีกเลี่ยงในเรื่ องของ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐดังกล่าว กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้กาหนดกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นกรอบให้บุคลากรของกลุ่ ม
ตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประพฤติตนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในต่อไป ดังนี้
๑. การวางตนสาหรับบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน
การวางตนสาหรับบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมได้ยึดปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) และคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑.๒ รักษาชื่อเสี ย งของตนเองและเกียรติศักดิ์ ในตาแหน่งหน้าที่ ของตนมิให้ เสื่ อมเสี ย และไม่
กระทาการใด ๆ ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักในหน้าที่ ของตน โดยยึดตามหลักกฎหมาย
และหลักจริยธรรมเหนือประโยชน์ส่วนตน ประกอบกับ การใช้ดุลยพินิจ เพื่อการตัดสินใจต้องโปร่งใส เปิดเผยได้
และอยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น ๆ
๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบและกระตือรือร้น อุทิศเวลา
ของตนให้แก่ราชการ ไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งงานในหน้าที่ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบอาชีพอื่น และกระทา
การใด ๆ ที่ ไม่ เหมาะสมหรือ เป็ น การประมาทเลิ น เล่ อ โดยค านึ งถึงประโยชน์ ของส่ วนรวมเป็ น ส าคั ญ พร้อ ม
รับผิดชอบในผลของงานที่ได้กระทาไปด้วย
๑.๕ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง ชอบธรรม เที่ยงธรรม และปราศจากความคิดอคติ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนราชการ
๑.๖ กรณีป ฏิบั ติงานภายใต้ข้อจากัด จะแจ้งให้ห น่วยรับตรวจ ผู้เกี่ยวข้อง และปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบ
๑.๗ ไม่เปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารของราชการที่เป็นความลั บ หรือโดยไม่มีอานาจหน้าที่ห รือที่ไม่
ถูกต้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด
๑.๘ ปฏิบัติหน้าที่...

-๒๑.๘ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมิตร มีไมตรี จิตช่วยเหลือ ให้เกียรติ และพูดจาสุภาพกับหน่วย
รับตรวจและผู้มาขอรับบริการ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการตามลาดับของการมารับบริการ
๑.๙ มีแผนงาน ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างชัดเจน และปฏิบัติอย่าง
ครบถ้วน
๑.๑๐ เมื่อปฏิบัติงานแล้ว พบเหตุหรือข้อจากัดที่จะทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
หรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในจะเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจากัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที
๑.๑๑ ในการปฏิบัติงานต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
เช่น การนากระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า กลับมาใช้เป็นกระดาษร่างงาน การนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
เพื่อลดการใช้กระดาษ เช่น การแจ้งเวียนหนังสือในระบบ G-Chat การส่งร่างข้อมูลงานทาง E-Mail เป็นต้น
๑.๑๒ จัดเก็บข้อมูลหลักฐานการตรวจสอบ เช่น กระดาษทาการ และรายงานผลการตรวจสอบ
เป็นต้น ไว้สาหรับหน่วยรับตรวจได้สอบถาม หากมีข้อสงสัยในภายหลัง
๑.๑๓ ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพล และยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม ตลอดจนคัดค้าน
การกระทาที่อาจเป็นความผิดของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
๑.๑๔ เผยแพร่และประกาศข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตรวจสอบภายในที่เป็นประโยชน์และเปิดเผย
ได้ให้หน่วยงานภายในทราบอย่างสม่าเสมอ
๑.๑๕ เข้ า ร่ ว มในศาสนกิ จ และท านุ บ ารุ ง ศาสนา มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี แ ละเทิ ด ทู น ในสถาบั น
พระมหากษั ต ริ ย์ เช่ น ปฏิ บั ติ ต นเป็ น พลเมื อ งดี ต ามพระบรมราโชวาท หรื อเข้ าร่ว มพิ ธีในโอกาสส าคั ญ อย่ าง
สม่าเสมอ เป็นกิจวัตรปกติ เป็นต้น
๒. การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
การปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในของกลุ่ ม ตรวจสอบภายใน
ส านั ก งานปลั ดกระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิจและสั งคมได้ยึด ปฏิ บัติ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จรรยาบรรณการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
๒.๑ ไม่ เรี ย ก รั บ หรื อยอมจะรับ ทรัพ ย์ สิ น หรือประโยชน์ อื่น ใดทั้ งทางตรงและทางอ้ อมจาก
หน่วยรับตรวจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
๒.๒ ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์โดยไม่กระทาการใดเพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
๒.๓ ต้องวางตัวเป็ น กลาง ไม่มีผ ลประโยชน์ทับซ้อน และไม่กระทาการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดอคติ
จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม หรือใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ เช่น
ไม่ตรวจหน่วยรับตรวจที่มีญาติปฏิบัติงานอยู่ ไม่ตรวจงานที่เคยปฏิบัติ งานมา ๑ ปี ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับหน่วย
รับตรวจ เป็นต้น กรณีที่มีข้อจากัดดังกล่าว หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในผู้อื่นเป็น
ผู้ตรวจสอบแทน
๒.๔ ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวในการกระทาใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทา
ที่อาจนาความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ
๒.๕ ให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ
ของทางราชการ
๒.๖ ปฏิเสธ...

-๓๒.๖ ปฏิเสธการเลี้ยงต้อนรับ หรือการเลี้ยงรับรองกรณีผู้ตรวจสอบภายในออกปฏิบัติงานในพื้นที่
ดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
๒.๗ ไม่ เข้าร่ ว มเป็ น กรรมการในคณะกรรมการชุ ดใด ๆ ที่ ป ฏิ บั ติงานภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒.๘ ไม่เข้าร่วมเป็นกรรมการทางด้านวินัยที่ให้อานาจกรรมการในการตัดสินใจว่าจะมีผู้กระทา
ความผิดหรือถูก
๒.๙ ต้องเคารพคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของในข้อมูลที่ตนได้รับจากการปฏิบัติงาน ด้วยการรักษา
ข้อมูลต่าง ๆ และไม่เปิดเผยข้อมูล โดยปราศจากอานาจหน้าที่ที่เหมาะสม รวมถึงไม่นาไปใช้แสวงหาผลประโยชน์
เพื่อตนเอง
๒.๑๐ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการทางาน และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง และพัฒนาคุณภาพของงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

ปรับปรุงเมื่อธันวาคม ๒๕๖๓

