
 
  
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นเพ่ือบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance 
Service) ให้กับส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ประกอบด้วยด้านการปฏิบัติงาน 
(Operating Audit) การตรวจสอบด้านผลการด าเนินงาน (Performance Audit) การตรวจสอบด้านการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Audit) การตรวจสอบด้านการด าเนินงานด้านการเงินและ
บัญชี (Financial Audit) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Audit)    
การตรวจสอบด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal 
Control Audit) และรวมถึงการบริการให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting Services) 
 ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงอาศัยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบั ติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่ วยงานของรัฐ พ .ศ. 2561 และหลักเกณ ฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  โดยก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทิศทาง และภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้
บุคลากรทุกระดับทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนของหน่วยรับตรวจสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     
มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ค านิยาม 
 การตรวจสอบภายใน กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค า ปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็น
อิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้
หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เอกสารทางการที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ 
อ านาจหน้าที่ (Charter) และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน ซึ่งกฎบัตรการตรวจสอบภายในต้อง
ประกอบด้วย สถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สายการรายงาน ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 
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การก ากับดูแล (Governance) กระบวนการด าเนินงาน เพ่ือก ากับดูแลและควบคุมให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความ
โปร่งใส และเป็นธรรม 

 

การก ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Governance) กระบวนการ
ที่สร้างความมั่นใจว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐได้มีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์และ  
กลยุทธ์ของ หน่วยงานของรัฐ 

การควบคุม (Control) การกระท าใด ๆ ก็ตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และกลุ่ม
บุคคลก าหนดให้มีขึ้นในการจัดการความเสี่ยง โดยการวางแผนงาน จัดองค์กรและก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานสามารถ
บรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้มาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ ๓๗ 

การควบคุมพื้ นฐานด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Controls)        
การควบคุมที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการก ากับดูแล โดยจัดให้มีระบบการควบคุมในส่วนโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบงานข้อมูล ระบบเครือข่าย และบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยการ
ควบคุมแบบทั่วไป (General Controls) และแบบเฉพาะทาง(Technical Controls) 

การทุจริต (Fraud) การกระท าที่กฎหมายระบุว่า เป็นการฉ้อฉล หลอกลวง ปกปิด หรือละเมิด
อ านาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และเป็นการกระท า ที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการข่มขู่ บังคับ หรือมีเหตุบีบ
คั้นจากผู้อ่ืน การทุจริต คือ การกระท าของบุคคลหรือองค์กร เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน เงินทองหรือบริการ
พิเศษ โดยไม่ต้องจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนใดๆ หรือ เป็นการกระท าเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจอ่ืน 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) กระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าหน่วยงาน
ของรัฐสามารถบรรลุเป้าหมาย 

การสร้างคุณค่าเพิ่ม (Add Value) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเที่ยงธรรม ในอันที่จะ
เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับหน่วยงานของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยท าให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งอาจด าเนินการในรูปแบบของการให้
ค าปรึกษาแนะน าหรือการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออ่ืนๆ ที่เห็นสมควร เพ่ือให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ คณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน
ต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยจะท าหน้าที่ก ากับดูแลให้หน่วยงานของรัฐมีระบบการตรวจสอบภายในที่
มีประสิทธิภาพมีมาตรการการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่รัดกุมเพ่ือให้การบริหารงาน
หน่วยงานของรัฐโดยรวมเป็นไปอย่างโปร่งใสมีการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชน  

  งานบริการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Services)  การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการก ากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ เช่น  การตรวจสอบงบการเงิน ผลการด าเนินงาน    
การปฏิบัติตามกฎ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบ  ความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น 

งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services)  การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า และบริการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดท า ข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุง กระบวนการการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน า ในเรื่องความคล่องตัวในการ
ด าเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม เป็นต้น 

แนวทางการปฏิบัติงาน การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายซึ่ง
ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทีมงาน
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลา
ใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด จึงจะช่วยให้การรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือการให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ ของ
บุคคลอ่ืนที่นอกเหนือจากผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  เช่น รายงานผลการตรวจสอบของ         
ผู้ตรวจสอบภายนอก รายงานของที่ปรึกษาโครงการของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

แผนการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นไว้ล่วงหน้า
เกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบใน          
การตรวจสอบ รวมทั้ งงบประมาณที่ ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ ในการสอบทาน
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 

แผนการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดท าไว้
ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้
เท่าใดจึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 

ผู้รับบริการ ผู้ร้องขอรับการบริการหรือหน่วยรับตรวจ 
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ฝ่ายบริหาร ผู้ท าหน้าที่บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งรองจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เกินสามล าดับ 

ภารกิจงานตรวจสอบภายใน งานของผู้ตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและ 
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐ เลือกใช้
บริการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดูแลเรื่องของสัญญาว่าจ้าง และคุณภาพความน่าเชื่อถือของผลงาน รวมทั้งรายงานให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและติดตามผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม โดยเพ่ิมมูลค่า
ในกระบวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและกิจกรรม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สอดคล้องกันนโยบาย 
แผนงาน ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า มีการก าหนดและประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่ส าคัญ
น าไปสู่ระบบการควบคุมภายในที่ดี ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 3. เพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน  และการด าเนินการที่
ส าคัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา 
 

สายการบังคับบัญชา 
 1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรง
  ต่ออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 2. การเสนอแผนงานตรวจสอบประจ าปี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอต่ออธิการบดีและ 
                คณะกรรมการตรวจสอบประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 3. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบตรงต่ออธิการบดีและคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบประจ าเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑. ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรัฐคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันโดยค านึงถึงการก ากับ
ดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในของ
หน่วยงานของรัฐด้วย 
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๒. ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมี การสอบทานความ
เหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

3. จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่
หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้น ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 

4. ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (3) 
5. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไข

ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
6. ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและ

รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้างรวมทั้ง
ข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

7. ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
8. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงาน

เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม 
เรื่องท่ีส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 

ขอบเขตงานตรวจสอบภายใน 
 ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในได้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ 

3. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความ

เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
 5. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
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หน้าที่รับผดิชอบของหน่วยรับตรวจ 
 1. อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

2. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินงานรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน สมบูรณ์ 

พร้อมที่จะตรวจสอบได ้

3. จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 

4. จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 

5. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

6. ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ ที่หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐสั่งให้ปฏิบัติ 

กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทาการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตาม

วรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 

การพัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในในมีความรู้ ความช านาญในด้านวิชาชีพอย่าง
เพียงพอ รวมถึงผลักดันให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาคุณภาพการให้บริการความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา
แนะน า ด้วยรูปแบบวิธีการที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้บริหาร ผู้รับตรวจและ
ผู้รับบริการ รวมทั้งมีการปรับปรุงงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง  
 

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
แนวปฏิบัติ 
 1. หลักปฏิบัติที่ก าหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติ
หน้าที่ ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญส านึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 
 2. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 3. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความ
ไว้วางใจและท าให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
  3.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องท า
หน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่น
เข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 
  3.3 การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและ
สิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับ
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อนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของอาชีพและเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายเท่านั้น 
  3.4 ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

หลักปฏิบัติ 
 ๑. ความซ่ือสัตย์ (Integrity)  
  ๑ .๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และ
มีความรับผิดชอบ  
  ๑.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเปิดเผย
ข้อมูลตามวิชาชีพที่ก าหนด  
  ๑.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย 
หรือไม่เข้าไป มีส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้าง
ความเสียหาย ต่อหน่วยงานของรัฐ  
  ๑.๔ ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ  
 ๒. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)  
  ๒.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะน าไปสู่
ความขัดแย้ง กับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดอคติ  ล าเอียงจน
เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม  
  ๒.๒ ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะท าให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยง
ธรรม  ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ  
  ๒.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญทั้งหมด 
ที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะท า ให้รายงานบิดเบือนไป
จากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย  
 ๓. การปกปิดความลับ (Confidentiality)  
  ๓.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ
จากการปฏิบัติงาน  
  ๓.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเอง และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  
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 ๔. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)  
  ๔.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น  
  ๔.๒ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
   ๔.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และ
คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
   

 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
  
     อนุมัติโดย 
 
 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                  1  กันยายน  ๒๕63 


