
 
  

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Charter) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วัตถุประสงค์ 
 หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือให้ความ
เช่ือมั่นและให้คําปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพ่ือสร้างคุณค่า (Value Creation) และปรับปรุง
การปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า
มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศท้ังทางการเงินและการบริหารท่ีเช่ือถือได้ มีการป้องกันและรักษาทรัพย์สิน 
ที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 
คํานิยาม 
 กฎบัตร  หมายถึง เอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการ เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่น และการให้คําปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น               
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลอย่าง
เป็นระบบ 
 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หมายถึง ตําแหน่งสูงสุดในหน่วยตรวจสอบภายในที่ทําหน้าที่
กํากับดูแลการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
 
สายการบังคับบัญชา 

- หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรง
ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

- การเสนอแผนงานตรวจสอบประจําปี ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอต่ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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- หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  รายงานผลการตรวจสอบตรงต่ออธิการบดี  เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
นโยบายการตรวจสอบ 

 ๑. หน่วยงานหลัก ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ จํานวน ๑๒ ส่วนราชการ ซึ่งได้แก่ คณะ
ครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรได้รับการตรวจสอบและให้คําปรึกษาอย่างทั่วถึง รวมถึงนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร 
 ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม 
 ๓. หน่วยตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท้ังมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของ 
ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
 ๔. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องยึดถือจริยธรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์ (Intergrity) ความเที่ยง
ธรรม (Objectivity) การปกปิดความลับ (Confidentiality) และความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
เพ่ือนํามาซึ่งหลักประกันความเช่ือมั่นที่เที่ยงธรรม และการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
อํานาจหน้าท่ี 

- หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร และมีอํานาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงานตรวจสอบ 

- หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบ          
การควบคุมภายในหรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คําปรึกษาแนะนํา 

- ขอบเขตของการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลการดําเนินงาน การตรวจสอบ
สารสนเทศ การตรวจสอบการบริหาร การดําเนินงานโครงการและกิจกรรม รวมท้ังการสอบทานและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ความรับผิดชอบ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังหน่วยตรวจสอบภายใน 
โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ คําปรึกษา            
ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกําหนดไว้ 

- งานบริการด้านคําปรึกษา เฉพาะเร่ืองการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งบประมาณ 
การเงินการบัญชี การพัสดุ และกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเบิก-จ่ายเงินทางราชการ 

- ข้อมูลเก่ียวกับความเพียงพอและประเมินผลของระบบการควบคุมภายใน ทั้งทางการเงิน            
การบัญชีและการปฏิบัติงาน 

- หน่วยตรวจสอบภายในควรประสานงานกับหน่วยรับตรวจเพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ             
มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทําให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนําไปสู่         
การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

- หน่วยตรวจสอบภายในต้องประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้เกิดผลงานร่วม
ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ 

- การจัดลําดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนตารางเวลา โดยมีการ
พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การพิจารณาลําดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาดําเนินการ ให้พิจารณาจากความเสี่ยงที่มี
สาระสําคัญ ดังน้ี 

๑. การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี 
๒. การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานและข้อกําหนด               
    ทางกฎหมาย 
๓. ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 
๔. การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน 
๕. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กําหนดไว้   

 
ความเป็นอิสระ 
 ๑. หน่วยตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติงาน โดยให้รายงานการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานการบริหารต่อผู้บริหารระดับสูง เพ่ือขอการ
สนับสนุนด้านอัตรากําลังและงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องไม่มีความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยตรงกับ
กิจกรรมที่สอบทาน รวมทั้งการไม่พัฒนาหรือติดต้ังระบบ หรือวิธีปฏิบัติงาน หรือผูกพันกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
ปกติแล้วจะต้องตรวจสอบ 
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 ๓. การแต่งต้ัง การโยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบและพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

จริยธรรมของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องพึงปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนํามาซึ่งความ
เช่ือมั่นศรัทธา การให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ และเป่ียมด้วยคุณภาพ นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งกฎหมายหรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว            
ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดํารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
      ๑.๑ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมี 
            ความรับผิดชอบ 
      ๑.๒ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตาม 
            วิชาชีพที่กําหนด 
      ๑.๓ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทําใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่ 
            เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน  
            หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ 
      ๑.๔ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
            ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ 

 ๒. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
      ๒.๑ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้อง หรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะนําไปสู่ความ
            ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระทําการใดๆ ที่จะทําให้เกิดอคติ             
            ลําเอียงจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
      ๒.๒ ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทําให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรม
            ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
      ๒.๓ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทั้งหมดที่     
            ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทําให้ 
            รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระทําผิดกฎหมาย 

 ๓. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
      ๓.๑ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการ  
                        ปฏิบัติงาน 
 



 

- ๕ - 
 

      ๓.๒ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่นําข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหา   
                        ผลประโยชน์เพ่ือตนเอง และจะไม่กระทําการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของ 
                        ทางราชการ  

 ๔. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
      ๔.๑ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ  
            และประสบการณ์ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานเท่าน้ัน 
      ๔.๒ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ  
            ส่วนราชการ 
      ๔.๓ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและ 
            คุณภาพของการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 
 
แถลงการณ์ฉบับน้ี ให้ใช้บังคับต้ังแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

 
            อนุมัติโดย 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์) 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
         ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 

 


