
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  

หน่วยตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
การตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ค าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ  

ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น  การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุ
ถึงเป้าหมายที่วางไว้  ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคมุและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ ซึ่งต้องมีการก าหนดด้วยกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

กฎบัตรนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและผู้ที่ เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์                  
อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
 
วัตถุประสงค ์ 
 

หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 
๑. เพ่ือให้ความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของหน่วยงานทุกระดับต่อฝ่ายบริหาร                
๒. เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
๓. เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือ

ได้ของข้อมูลตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง   
๔. เพื่อเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนราชการบรรลุ

ถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้   
 
สายการบังคับบัญชา 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เป็นหน่วยงานอิสระ มีสายการบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่ออธิการบดี ประกอบด้วย  

๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีสายการบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

๒.  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่จัดวางระบบการตรวจสอบ
ภายในและด าเนินการร่วมกับหน่วยรับตรวจ  เพื่อก าหนดมาตรฐานการป้องกันความผิดพลาดและควบคุมความ
เสี่ยงต่าง ๆ  และวางระบบควบคุมการปฏิบัติงานให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  มีสายการ
บังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 



-๒- 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

๓. คณะท างานตรวจสอบภายใน ระดับคณะ ศูนย์ ส านัก สถาบัน มีหน้าที่เข้าตรวจสอบและ
ประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ คณะ ศูนย์ ส านัก ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดท ารายงานการตรวจสอบภายในตามที่ระเบียบก าหนดไว้  มีสายการ
บังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
 
สายการรายงาน 
 

๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย    
ราชภัฎก าแพงเพชร 

๒. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  และคณะท างานตรวจสอบภายใน
ระดับคณะ ศูนย์ ส านัก สถาบัน รายงานผลการตรวจสอบตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฎก าแพงเพชร 
 
อ านาจหน้าที่  

หนว่ยตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร อย่างมีมาตรฐาน                      
การตรวจสอบภายใน โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

อ านาจ   

๑. หนว่ยตรวจสอบภายในมีอ านาจในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยรับตรวจภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

๒. หน่วยตรวจสอบภายในมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน ที่เก่ียวข้องกับงาน
ตรวจสอบของทุกหน่วยรับตรวจ  

หน้าที ่
๑.  จัดท าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ

ก าแพงเพชร 
  ๒.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และ
ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

๓. รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารของหน่วยรบัตรวจ  ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่
ส าคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

๔.  ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของ
หน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผล การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

๕. ติดตามผลการตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน          
     ๖. หนว่ยตรวจสอบภายใน  ไม่มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและระบบ                
การควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร               
ที่เก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าตามเรื่องดังกล่าว     
 
 
 
 



-๓- 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
 

 ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  มีดังนี้ 
๑. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ                      

ทางการเงิน บัญชี  และรายงานทางการเงิน  
  ๒. ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
  ๓. ตรวจสอบการด าเนินงาน ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  และความคุ้มค่าของ
แผนงานและโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่ก าหนด โดยมี
ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม 
  ๔. ตรวจสอบและประเมินผลระบบงานสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ
ระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข 
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางด้านการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 

๕. ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบ             
ทีก่ าหนด  โดยค านึงถึงความเพียงพอและประสิทธิผล ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือเสนอแนะ
มาตรการการควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสม  

๖. ตรวจสอบกรณีพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ นอกเหนือจากแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 

๗. พัฒนาการด าเนินงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
มาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

วัตถุประสงค ์
 
 เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจากบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึง
ประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะน ามาซึ่ งหลักประกันความเชื่อมั่นที่เที่ยงธรรม
และท่ีปรึกษาท่ีเปี่ยมด้วยคุณภาพ  
 
แนวปฏิบัต ิ
 

1. หลักปฏิบัติที่ก าหนดในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่                    
ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใช้สามัญส านึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 

2. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้นอกเหนือจากการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

3. ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 



-๔- 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

๓.๑ ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity) : ความมีจุดยืนที่มั่นคงของผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยให้เกิด
ความเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

๓.๒ ความเที่ยงธรรม (Objectivity) : ผู้ตรวจสอบภายในต้องรวบรวมข้อมูล ประเมินผลและ
รายงานผลการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าหน้าที่ประเมินอย่างเป็นธรรม               
ในทุกๆ สถานการณ์และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัว หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเข้ามามีอิทธิพลเหนือ
การประเมินนั้น 
  ๓.๓ การปกปิดความลับ (Confidentiality) : ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเคารพต่อค่าและสิทธิแห่ง
ข้อมูลที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจหน้าที่
โดยตรงเสียก่อน  ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเก่ียวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 

๓.๔ ความสามารถในหน้าที่ (Competency) : ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องใฝ่ศึกษาหาความรู้และ
ทักษะที่ทันสมัย และน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจสอบภายในอย่าง
เต็มที่ 

 
หลักปฏบิัติงาน 
  

๑. ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity) 
๑.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีความ

รับผิดชอบ 
    ๑.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เข้าไปมี

ส่วนร่วมในการกระท าท่ีอาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วน
ราชการ 
 ๑.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ 

๒. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
๒.๑ ผูต้รวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะน าไปสู่ความขัดแย้ง

กับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระท าการใดๆ ที่จะท าให้เกิดอคติจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
  ๒.๒ ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะท าให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมใน
การใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

๒.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท้ังหมดที่               
ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะท าให้รายงานการตรวจสอบบิดเบือน
ไปจากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระท าที่ผิดกฎหมาย 

๓. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
๓.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 
๓.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง     

และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ 
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๔. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
๔.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและสร้างสมประสบการณ์ของตน

ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
๔.๒ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วน

ราชการ  
๔.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล ประสิทธิภาพ

และคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
ค านิยาม   

 ในกฎบัตรนี้   
๑. การตรวจสอบภายใน  หมายถึง กิจกรรมที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่าง

เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ  

๒. มาตรฐานและจริยธรรม        หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบของ 
    ในการปฏิบัติงาน               ส่วนราชการตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมี 
    ตรวจสอบภายใน                ผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจาก           

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
๓. กฎบัตร(charter)  หมายถึง  เอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อก าหนด

วัตถุประสงค์  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของงาน
ตรวจสอบภายใน กฎบัตร  ประกอบด้วย 

-  ก าหนดกิจกรรมงานตรวจสอบภายในไว้ในโครงสร้าง
องค์กร 

- สิทธิและอ านาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
ต่าง ๆ บุคลากรและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

-  ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน 
         ๔. หน่วยงานตรวจสอบภายใน  หมายถึง หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
         ๕. หน่วยรับตรวจ  หมายถึง หน่วยงานระดับ คณะ ศูนย์ ส านักหรือสถาบันที่รับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏแพงเพชร 
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         ๖. การควบคุม (control) หมายถึง การกระท าใดๆที่อธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบและ
กลุ่มบุคคลก าหนดให้มีข้ึนในการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ให้ส าเร็จลุล่วง                
ฝ่ายบริหารเป็นผู้วางแผนงาน จัดองค์กร และวางแนวทางในการ
ด าเนินงานที่มปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะท าให้เกิด
หลักประกันอย่างสมเหตุสมผลว่า ได้รับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

          ๗. การก ากับดูแล  หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน เพื่อก ากับดูแลและควบคุมให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 

 ๘. ความเสี่ยง (risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  
 ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใด ๆ 

ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคต
และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ             
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ 
การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร         

 ๙. การบริหารความเสี่ยง  หมายถึง กระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิด            
ความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึง
การบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ  

๑๐. ความเที่ยงธรรม หมายถึง ทัศนคติที่ปราศจากความล าเอียงของผู้ตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเชื่อมั่นในผลงานของตน รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ
โดยไม่อยู่ภายใต้อาณัติหรือ อิทธิพลของผู้ใด 

๑๑. ความคุ้มค่า  หมายถึง มีการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่าย  
ฟุ่มเฟือย  ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดหรือลดการใช้
ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนดไว้  โดยยังได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย 

๑๒. ประสิทธิภาพ  หมายถึง มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากรส าหรับ           
แต่ละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลท าให้
องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

๑๓. ประสิทธิผล  หมายถึง มีการจัดระบบงานและวิธีปฏิบัติงานซึ่งท าให้ผลที่เกิดจาก
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายองค์กร 

๑๔. ความเชื่อม่ัน หมายถึง ความมั่นใจและยอมรับ การด าเนินงาน 
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๑๕.การให้ค าปรึกษา หมายถึง การให้บริการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาและบริการอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานขึ้นอยู่กบั
ผู้รับบริการ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่ส่วนราชการ และปรับปรุงการ
ด าเนินงานของส่วนราชการ ให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การให้ค าปรึกษา
แนะน าในเรื่องความคล่องตัวในการด าเนินงาน การออกแบบ
ระบบงานวิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม 

๑๖. ความถูกต้องเชื่อได้  หมายถึง ความถูกต้องของข้อมูลการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏก าแพงเพชรที่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบจากการ
ด าเนินงานงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง            
และมติคณะรัฐมนตรี 

๑๗. ฝ่ายบริหาร หมายถึง ผู้บริหารระดับนโยบายของมหาวิทยาลันราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี 

 
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 
อนุมัติโดย 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วันที่  ๒6 กันยายน  ๒๕๕๘ 

 


