
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
หน่วยตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

กฎบัตรนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและผู้ ท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
 
วัตถุประสงค์  
 

  หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารในการให้
คําปรึกษาแนะนํา และทําให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและความ
คุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล ตลอดจน
การปฏิบัติตาม นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มคุณค่า
และปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้   
 
สายการบังคบับญัชา /สายการรายงาน 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีสายการบังคับ
บัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  

๒. การเสนอแผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในนําเสนอ
ขออนุมัติต่อ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 

๓. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎกําแพงเพชร  
 
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 

๑. หน่วยตรวจสอบภายใน มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และมีอํานาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับ
งานตรวจสอบ  

๒. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารของหน่วย              
รับตรวจ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่
สามารถนําไปปฏิบัติได้ 
    ๓. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ติดตามผลการตรวจสอบ และให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหาร
ของหน่วยรับตรวจ  เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผล           
การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน          
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    ๔. หน่วยตรวจสอบภายใน  ไม่มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและ
ระบบการควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คําปรึกษาแนะนําตามเรื่องดังกล่าว      
    ๕. ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําด้านมาตรฐานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
และกํากับติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
  ๖. ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน 
 
ขอบเขตการปฏบิัติงาน  
 

๑.  ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ  
ทางการเงิน  บัญชี  และรายงานทางการเงิน  
  ๒.  ตรวจสอบการดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน             
ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
  ๓.  ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงาน            
และโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่ กําหนด                 
โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวช้ีวัดที่เหมาะสม 
  ๔.  ตรวจสอบและประเมินผลระบบงานสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเชื่อถือได้
ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมท้ังระบบการเข้าถึงข้อมูลใน               
การปรับปรุงแก้ไข การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางด้านการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ               
และทรัพย์สิน 

๕.  ตรวจสอบกรณีพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ี 
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําปี 
  ๖.  ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบ           
ที่กําหนด  โดยคํานึงถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอแนะมาตรการ
การควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสม  
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นิยามศัพท ์
 
การตรวจสอบภายใน  กิจกรรมที ่ให้ความเชื ่อมั ่นและการให้คําปรึกษาอย่างเที ่ยงธรรม

และเป็นอิสระ  ซึ ่งจ ัด ให้ม ีขึ ้น เพื ่อ เพิ ่มค ุณค่าและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้
ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วย
การประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

กฎบัตร เอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ 
(Charter) อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในกฎบัตร

ควรประกอบด้วย 
- กําหนดกิจกรรมงานตรวจสอบภายในไว้ในโครงสร้างองค์กร 
- สิทธิและอํานาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ บุคลากร   

และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
- ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรมและหน่วยงานตรวจสอบ 
  ภายในระดับกระทรวงหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
หน่วยรับตรวจ  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
การควบคุม  หมายถึง การกระทําใดๆก็ตามที่หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ
(Control)       ตรวจสอบและกลุ่มบุคคลกําหนดให้มีขึ้นในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ 
  สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ให้สําเร็จลุล่วง   

ฝ่ายบริหารเป็นผู้วางแผนงาน จัดองค์กร และวางแนวทางในการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําให้ เกิดหลักประกัน                  
อย่างสมเหตุสมผลว่าได้รับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กําหนดไว้ 

การกํากับดูแล       กระบวนการดําเนินงาน เพื่อกํากับดูแลและควบคุมให้การปฏิบัติงานของ 
(Governance) หน่วยงานต่าง  ๆ ภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 

ความเสี่ยง (Risk)  สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรความเสี่ยงสามารถวัดได้ในรูปของผลที่จะเกิดขึ้นและโอกาส             
ที่จะเกิดขึ้น 

ความเที่ยงธรรม ทัศนคติที ่ปราศจากความลําเอียงของผู ้ตรวจสอบภายในในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเช่ือมั่น
ในผลงานของตน รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบโดยไม่อยู่ภายใต้
อาณัติหรือ อิทธิพลของผู้ใด 
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          หน่วยตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด และสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ให้สามารถพัฒนากระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย โดยการตรวจสอบประเมินผลอย่าง
เป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบัติงาน  

 
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้  ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

 
ให้ไว้ ณ วันที ่๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รกัการ) 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
วัตถุประสงค์ 
 
 เพื่อเป็นการยกฐานะและศักด์ิศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจาก
บุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติ
ปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะนํามาซึ่งหลักประกันความเชื่อมั่นที่เที่ยงธรรมและที่
ปรึกษาที่เป่ียมด้วยคุณภาพ  
 
แนวปฏิบตั ิ
 

1. หลักปฏิบัติที่กําหนดในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใช้สามัญสํานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 

2. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้นอกเหนือจากการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3. ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและดํารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
3.1 ความมีจุดยืนที่ม่ันคง (Integrity) : ความมีจุดยืนที่มั่นคงของผู้ตรวจสอบภายในจะช่วย

ให้เกิดความเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
3.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity) : ผู้ตรวจสอบภายในต้องรวบรวมข้อมูล ประเมินผลและ

รายงานผลการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องทําหน้าที่ประเมินอย่างเป็นธรรมใน
ทุกๆ สถานการณ์และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัว หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเข้ามามีอิทธิพลเหนือ
การประเมินนั้น 
  3.3 การปกปิดความลับ (Confidentiality) : ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเคารพต่อค่าและ
สิทธิแห่งข้อมูลที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มี
อํานาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน  ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 

3.4 ความสามารถในหน้าที่ (Competency) : ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องนําความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจสอบภายในอย่างเต็มที่ 

 
หลักปฏิบตัิงาน 
  

1. ความมีจุดยืนที่ม่ันคง (Integrity) 
1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีความ

รับผิดชอบ 
1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทําใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เข้าไป

มีส่วนร่วมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อ
ส่วนราชการ 
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 1.3 ผู ้ตรวจสอบภายในต้องให ้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย      
ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ 

2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
2.1  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะนําไปสู่ความ

ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระทําการใดๆ ที่จะทําให้เกิดอคติจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
  2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะทําให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรม
ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

2.3  ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทั้งหมดที่               
ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะทําให้รายงานการตรวจสอบ
บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระทําที่ผิดกฎหมาย 

3. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 
3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง     

และจะไม่กระทําการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ 
4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 

4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ 
4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วน

ราชการ  
4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ

ของการให้บริการอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 
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