
    
 
  

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นเพ่ือบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) 
และการบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Service) เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  และ     
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท ากฎบัตร       
การตรวจสอบภายใน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าไปปฏิบัติและก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการปฏิบัติงานให้
เป็นตามพันธกิจหรือภารกิจขององค์กร ทั้งนี้ เ พ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจใน               
การปฏิบัติงานการตรวจสอบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ พันธกิจ ภารกิจ อ านาจ สายบังคับบัญชา ขอบเขต     
การปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายในไดอ้ย่างชัดเจน 
 

องค์ประกอบของกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม โดยเพ่ิมมูลค่าใน
กระบวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและกิจกรรมต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สอดคล้องกันนโยบาย แผนงาน 
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า มีการก าหนดและประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่ส าคัญน าไป   
สู่ระบบการควบคุมภายในที่ดี ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 3. เพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน  และการด าเนินการที่ส าคัญ     
มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา 

พันธกิจ 

 งานบริการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Services) การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการก ากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการด าเนินงาน การปฏิบัติตาม
กฎ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบ ความถูกต้องและเชื่อถือได้
ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น 

งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services)  การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า และบริการอ่ืนๆ     
ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดท า ข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์ เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุง กระบวนการการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน า ในเรื่องความคล่องตัวในการด าเนินงาน การออกแบบ
ระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม เป็นต้น 
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ภารกิจ 
  ๑. ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงา นและ               
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานขององค์กร โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน หัวหน้าส่วน
ราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันโดยค านึงถึงการ
ก ากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

๒. ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

3. จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ในกรณีที่หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้น ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
แผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 

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

หน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
6. ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและ

รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้างรวมทั้ง
ข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

7. ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
8. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน 

และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม 
เรื่องท่ีส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

อ านาจ  
 หน่วยตรวจสอบภายในมีอ านาจ ดังนี้ 

1. เชิญผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานมาให้ข้อมูลด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

2. เข้าถึงข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ      
ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 

สายการบังคับบัญชา 
 1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยมีความเป็นอิสระจาก       
      ฝ่ายบริหารในการก ากับการปฏิบัติงาน และมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   
               ประจ า ทั้งนี้ ยกเว้นการบริหารงานบริหารทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่ออธิการบดี 
 2. การเสนอแผนงานตรวจสอบประจ าปี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอต่ออธิการบดีก่อน    
     เสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจ า  
 3. การรายงานผลการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อ     
     คณะกรรมการตรวจสอบประจ าเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งให้อธิการบดีพิจารณาสั่งการ 
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ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 ขอบเขตการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในได้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการ
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน   
ของรัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจเสนอแนะ
การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ 

3. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความเหมาะสม

กับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
 5. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดท าการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดย
ก าหนดให้มีกระบวนการติดตามประเมินผลในระหว่างงานที่ด าเนินไปได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการปฏิบัติงานที่ใช้
เป็นประจ า และมีการประเมินตนเองเป็นระยะ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอกเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพงานตรวจสอบให้ดีขึ้น 

หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
 1. อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

2. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินงานรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน สมบูรณ์    
พร้อมที่จะตรวจสอบได ้

3. จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
4. จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
5. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
6. ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐสั่งให้ปฏิบัติ 

กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรค
หนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
หลักปฏิบัติ 

 ๑. ความซ่ือสัตย์ (Integrity)  
 ๑.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร และมี                
ความรับผิดชอบ  
 ๑.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพ      
ที่ก าหนด  
 ๑.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมี   
ส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อ
หน่วยงานของรัฐ  



 

- ๔ - 
 

 ๑.๔ ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ
และจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ  

 ๒. ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม (Objectivity)  
 ๒.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดอคติ ล าเอียงจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม  
 ๒.๒ ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะท าให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้
วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ  
 ๒.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ       
ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะท า ให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง 
หรือเป็นการปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย  

 ๓. การปกปิดความลับ (Confidentiality)  
 ๓.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน  
 ๓.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือ
ตนเอง และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  

 ๔. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)  
 ๔.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น  
 ๔.๒ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในส า หรับ
หน่วยงานของรัฐ 
 ๔.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และคุณภาพของการ
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และในการดูแลเรื่องของสัญญาว่าจ้าง และคุณภาพความน่าเชื่อถือของ
ผลงาน รวมทั้งรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและติดตามผลของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

   กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
       
     

                (นางสาวธิดารัตน์  อุปชัย)  
        ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
 
         

  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา) 
        รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 

           (นายปัญญา  มีธรรม) 
           ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจ า 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
               


