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ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
13 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป ตามมาตรา 45 และ 46 ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา ก าหนดจรรยาบรรณขึ้น
ใช้บังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดท าข้อบังคับจรรยาบรรณขึ้นใช้เป็นฉบับแรก เมื่อปีพ.ศ.2549 คือ “ข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการและอาจารย์ พ.ศ.2549” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 
เมษายน 2549 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้มีจรรยาบรรณที่ดีต่อองค์กรและวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ส านักงานตรวจสอบภายใน จึงได้จัดท าจรรยาบรรณวิชาชีพตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ  

จรรยาบรรณวิชาชีพ  แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
1. คว าม มี จุ ด ยื นที่ มั่ น ค ง  / ค ว ามซื่ อ สั ต ย์ 

(Integrity) 
1. การเข้ าตรวจปฏิบัติการแต่ละหน่วยรับตรวจได้  

ก าหนดให้มกีารปฏิบัติงาน มากกว่า 1 คน 
2. การวินิจฉัยประเด็นปัญหาของผู้รับตรวจ หรือ รายงาน

ผลการตรวจสอบต้องอ้างอิงหรือยึดระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องทุกครั้ง  

3. การก าหนดสิทธิการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง
มหาวิทยาลัย (KKUFMIS) ของผู้ตรวจสอบภายใน โดย
ให้สมารถเรียกดูข้อมูลไดแ้ต่ไม่ให้แก้ไขข้อมูล  

4. รายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่ออธิการบดี
และการส่ งส า เนารายงานต่อประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง และ กระทรวงศึกษาธิการ  

2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)     1. การไม่เข้าร่วมเป็นกรรมการใดๆ ที่อาจน ามาซึ่งความ 
เสื่อมเสียต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้าง
ความเสียหายต่อส่วนราชการ 

2. มีการประชุมการปิดตรวจสอบภายในเพ่ือร่วมพิจารณา
ร่างรายงานผลการตรวจสอบกับผู้รับตรวจก่อนเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดี  

3. ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างชัดเจน 
4. ก าหนดให้มีการจัดเก็บหลักฐานเอกสารหรืออ้างอิง

ข้อมูลหลักฐานในกระดาษท าการก่อนสรุปประเด็น
ปัญหาจากผลการตรวจปฏิบัติการทุกครั้ง 

3. การปกปิดความลับ/การรักษาความลับ 
(Confidentiality) 

1. การน าเสนอข้อมูลใดๆของหน่วยรับตรวจที่ส าคัญ ต้อง
ผ่านความเห็นชอบหรือพิจารณาจากหัวหน้าหน่วยงาน

จรรยาบรรณวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
ส านักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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จรรยาบรรณวิชาชีพ  แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ก่อนทุกครั้ง  

2. การน าเสนอ หรือเผยแพร่ผลการตรวจสอบหรือประเด็น
ปัญหาเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขงาน โดยไม่ระบุชื่อ
หน่วยงาน  

4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)   1. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์  

2. ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลัก
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

3. ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
รวมทั้ ง พัฒนาประสิทธิผล และคุณภาพของการ
ให้บริการ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 

การก ากับควบคุม  

กรณีไม่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่หน่วยงานก าหนด มีโทษทางจรรยาบรรณ ดังนี้ 

ประเภทความผิด โทษทางจรรยาบรรณ 
มีความผิดไม่ร้ายแรง   ตักเตือน 
มีความผิดไม่ร้ายแรงและมีผลกระทบต่อหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย การภาคทัณฑ์ 
มีความผิดร้ายแรงและมีผลกระทบต่อหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย    การบันทึกในทะเบียนประวัติ 

  

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

"ข้อพึงปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน"  

1.  การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

2.  สร้างบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ 

3.  เป็นผู้รอบรู้ในด้านกฎระเบียบ 

4.  ไม่ใช้โทรศัพท์ในเรื่องส่วนตัวขณะปฏิบัติงาน เช่น ระหว่างการสัมภาษณ์ เป็นต้น 

5.  การพูดจาต้องสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม ถ่อมตน 

"สิ่งท่ีดีงามที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหน้าที่ หรือได้รับมอบหมาย"  

1.  จะต้องถือว่างานที่ได้รับมอบหมาย หรืองานในหน้าที่เป็นเสมือนงานของตนเอง 

2.  จะต้องเตือนตนอยู่เสมอว่า งานที่ท าเป็นงานเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยตรง  ผลส าเร็จของงาน คือ
ความก้าวหน้าของหน่วยงาน  

3.  มีความพอใจในงานที่ท า 
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4.  มีความตั้งใจที่จะท างานนั้นให้ส าเร็จด้วยดี ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง 

5.  มีการพัฒนางานที่ท าให้ดียิ่งขึ้น ศึกษาหาความรู้ในกฎระเบียบต่าง ๆ  

6.  มีการวางแผนและจัดล าดับการท างาน  

7.  ถือประโยชน์ของงานมากกว่าประโยชน์ของตน  

"สิ่งท่ีดีงามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา"  

1.  ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา  

2.  มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชา  

3.  ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ที่สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.  รีบปฏิบัติงาน ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เสร็จโดยเร็ว และงานมีประสิทธิภาพ 

5.  ท าตนเองให้เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาไว้ใจในผลงาน 

6.  การเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา ให้กระท าโดยอ่อนน้อม 

7.  ไม่นินทาผู้บังคับบัญชา  

8.  ยินดีเมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดี  
 

"สิ่งดีงามที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา"  

1.  ท างานให้เป็นที่พ่ึงของผู้ใต้บังคับบัญชาได้  

      - งาน (ศึกษาหาความรู้ กฎระเบียบ วิธีท างาน) 

      - ส่วนตัว (งานสังคม ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่) 

2.  ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอกัน ปราศจากอคติ 

3.  ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาในสิ่งที่ถูกต้อง 

4.  เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาท าสิ่งใดไม่ถูกต้อง จะต้องตักเตือน การตักเตือนควรกระท าให้เหมาะสม  
     (ไม่ตักเตือนต่อหน้าผู้อ่ืน) ไม่ซ้ าเติมผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักให้อภัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

5.  ไม่โยนความผิดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  

6.  สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาในทางท่ีดีงาม  

7.  จะต้องไตร่ตรองในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่เป็นคนหูเบา 

8.  วางตนให้เหมาะสมกับผู้ใต้บังคับบัญชา  

9.  ไม่น าผู้ใต้บังคับบัญชาไปนินทา  

10. ยินดีเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี  

11. ไม่ละเลยงานสังคมของผู้ใต้บังคับบัญชา  

"สิ่งดีงามที่จะต้องปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน" 

1.  มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน  

      - ช่วยเหลืองานของเพ่ือนเมื่อสามารถช่วยได้ 
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      - ช่วยท างานแทนเพ่ือนเมื่อเพ่ือนไม่อยู่  

2.  พูดจากับเพ่ือนด้วยวาจาอ่อนหวาน มีกิริยาที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 

3.  มีความสามัคคีกับเพ่ือนร่วมงาน 

4.  รู้จักให้อภัยกับเพ่ือนร่วมงาน  

5.  ช่วยเหลือเพ่ือนเมื่อเพ่ือนมีทุกข์  

6.  ไม่นินทาเพ่ือนร่วมงาน  

7.  ปกป้องเพ่ือนร่วมงาน เมื่อมีผู้กล่าวหาในทางที่ไม่ถูกต้อง 

8.  ปฏิบัติต่อเพ่ือนด้วยน้ าใสใจจริง  

9.  มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทุกคน  

"สิ่งดีงามที่ตัวผู้ปฏิบัติงานควรประพฤติปฏิบัต"ิ  

1.  รู้จักอดทน อดกลั้น อดออม 

2.  ประพฤติตนในทางที่ดีมีศีลธรรม  

3.  รู้จักเสียสละทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

4.  รู้จักให้อภัย  

5.  มีสติอยู่เสมอ  
 

 
ผู้จัดท า นางสาวกนกอร  สีแสง 2555 
ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 
ผู้ปรับปรุง  นางสาวสุดารัตน์  สอนศักดา 
 นางสาวกฤษณวรรณ  อาทิตย์ตั้ง 
 นางสาวนงรัตน์  ศิริค าเพ็ง 
 


