กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
การตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้คําปรึกษาอย่างเป็น
อิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้
องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ ซึ่งต้องมีการกําหนดด้วยกฎ
บัตรการตรวจสอบภายใน
กฎบั ตรนี้จัดทํ าขึ้นเพื่ อให้ผู้ปฏิบัติงานทุ กระดับและผู้ที่ เกี่ยวข้องมีค วามเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วัตถุประสงค์
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย
๑. เพื่อให้ความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของหน่วยงานทุกระดับต่อฝ่ายบริหาร
๒. เพื่อให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือ
ได้ของข้อมูลตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนราชการบรรลุ
ถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้

สายการบังคับบัญชา
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เป็นหน่วยงานอิสระ มีสายการบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่ออธิการบดี ประกอบด้วย
๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีสายการบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
๒. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่จัดวางระบบการตรวจสอบ
ภายในและดําเนินการร่วมกับหน่วยรับตรวจ เพื่อกําหนดมาตรฐานการป้องกันความผิดพลาดและควบคุมความ

-๒เสี่ยงต่าง ๆ และวางระบบควบคุมการปฏิบัติงานให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีสายการ
บังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
๓. คณะทํางานตรวจสอบภายใน ระดับคณะ ศูนย์ สํานัก สถาบัน มีหน้าที่เข้าตรวจสอบและ
ประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ คณะ ศูนย์ สํานัก ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดทํารายงานการตรวจสอบภายในตามที่ระเบียบกําหนดไว้ มีสายการ
บังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร

สายการรายงาน
๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกําแพงเพชร
๒. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และคณะทํางานตรวจสอบภายใน
ระดับคณะ ศูนย์ สํานัก สถาบัน รายงานผลการตรวจสอบตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฎกําแพงเพชร

อํานาจหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร อย่างมีมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน โดยมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
๑. ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่มีอํานาจสั่งการหรือมีอํานาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ
2. ผู้ตรวจสอบภายในมีอํานาจในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยรับตรวจภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3. ผู้ตรวจสอบภายในมีอํานาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน ที่เกีย่ วข้องกับงาน
ตรวจสอบของทุกหน่วยรับตรวจ
4. จัดทําแผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกําแพงเพชร
5. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และ
กํากับติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
6. รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่
สําคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได้
7. ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของ
หน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผล การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
8. ติดตามผลการตรวจสอบ และให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
9. ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและระบบ
การควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คําปรึกษาแนะนําตามเรื่องดังกล่าว

กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-๓-

ความรับผิดชอบ
1. ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียหรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ในกิจกรรม
ที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มกี ารปรับปรุงกระบวนการ
กํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึ้น
3. หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยรายงานผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ
4. งานบริการให้ความเชื่อมั่น ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ
ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจ
5. วางแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่หน่วยตรวจสอบ
ภายในได้เสนอแนะ
7. งานบริการด้านคําปรึกษา ให้คําแนะนําและบริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ รวมทัง้ การบริหารด้านอื่น ๆ
มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยรับตรวจให้ดีขึ้น ก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
8. ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้
ข้อมูลการปฏิบัติงาน ในการที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีดังนี้
1. ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบการดําเนินงาน ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของ
แผนงานและโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กําหนด
โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม
3. ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบ
ที่กําหนด โดยคํานึงถึงความเพียงพอและประสิทธิผล ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอแนะ
มาตรการการควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสม
4. ตรวจสอบกรณีพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ นอกเหนือจากแผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี
5. พัฒนาการดําเนินงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-๔-

กรอบความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจากบุคคล
ทั่ ว ไป รวมทั้ งให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ ต รวจสอบภายในจึ งต้ อ ง
พึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะนํามาซึ่งหลักประกันความเชื่อมั่นที่เที่ยงธรรม
และที่ปรึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

แนวปฏิบตั ิ
1. หลักปฏิบัติที่กําหนดในคุณธรรม จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติ
หน้าที่ ทีผ่ ู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใช้สามัญสํานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม
2. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมนี้นอกเหนือจากการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและดํารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
๓.๑ ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity) : ความมีจุดยืนที่มนั่ คงของผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยให้เกิด
ความเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป
๓.๒ ความเที่ยงธรรม (Objectivity) : ผู้ตรวจสอบภายในต้องรวบรวมข้อมูล ประเมินผลและ
รายงานผลการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องทําหน้าที่ประเมินอย่างเป็นธรรม
ในทุกๆ สถานการณ์และไม่ปล่อยให้ความรูส้ ึกส่วนตัว หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือ
การประเมินนั้น
๓.๓ การปกปิดความลับ (Confidentiality) : ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเคารพต่อค่าและสิทธิแห่ง
ข้อมูลที่ตนได้รบั ทราบจากการปฏิบัติงานและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอํานาจหน้าที่
โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น
๓.๔ ความสามารถในหน้าที่ (Competency) : ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องใฝ่ศึกษาหาความรู้และ
ทักษะที่ทันสมัย และนําความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจสอบภายในอย่าง
เต็มที่

หลักปฏิบตั ิงาน
๑. ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity)
๑.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีความ
รับผิดชอบ
๑.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทําใดๆ ทีข่ ัดต่อกฎหมายหรือไม่เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วน
ราชการ
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-๕๑.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ
๒. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
๒.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะนําไปสู่ความขัดแย้ง
กับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระทําการใดๆ ทีจ่ ะทําให้เกิดอคติจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
๒.๒ ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทําให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมใน
การใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
๒.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทั้งหมดที่
ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะทําให้รายงานการตรวจสอบบิดเบือน
ไปจากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระทําที่ผิดกฎหมาย
๓. การปกปิดความลับ (Confidentiality)
๓.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รบั จากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
๓.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง
และจะไม่กระทําการใด ๆ ทีข่ ัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ
๔. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)
๔.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและสร้างสมประสบการณ์ของตน
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
๔.๒ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ
๔.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
และคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง

คํานิยาม
ในกฎบัตรนี้
๑. การตรวจสอบภายใน

หมายถึง กิ จ กรรมที่ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น และการให้ คํา ปรึ ก ษาอย่ า ง
เที่ ย งธรรมและเป็ น อิ ส ระ ซึ่ ง จั ด ให้ มี ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า และ
ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการให้ ดี ขึ้ น การตรวจสอบ
ภายในจะช่ ว ยให้ ส่ ว นราชการบรรลุ ถึ ง เป้ า หมายและ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กํา หนดไว้ ด้ ว ยการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการบริ ห ารความ
เสี่ ย ง การควบคุ ม และการกํา กั บ ดู แ ลอย่ า งเป็ น ระบบ
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-๖๒. มาตรฐานและจริยธรรม
ในการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายใน

หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบของ
ส่วนราชการตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมี
ผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๓. กฎบัตร(charter)
หมายถึง เอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อกําหนด
วัตถุประสงค์ อํา นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของงาน
ตรวจสอบภายใน กฎบัตร ประกอบด้วย
- กําหนดกิจกรรมงานตรวจสอบภายในไว้ในโครงสร้าง
องค์กร
- สิทธิและอํานาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ต่าง ๆ บุคลากรและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน
๔. หน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
๕. หน่วยรับตรวจ
หมายถึง หน่วยงานระดับ คณะ ศูนย์ สํานักหรือสถาบันที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏแพงเพชร
๖. การควบคุม (control)
หมายถึง การกระทําใดๆที่อธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบและ
กลุ่มบุคคลกําหนดให้มีขึ้นในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ให้สําเร็จลุล่วง
ฝ่ายบริหารเป็นผู้วางแผนงาน จัดองค์กร และวางแนวทางในการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําให้เกิด
หลักประกันอย่างสมเหตุสมผลว่า ได้รับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กําหนดไว้
๗. การกํากับดูแล
หมายถึง กระบวนการดําเนินงาน เพื่อกํากับดูแลและควบคุมให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม
๘. ความเสี่ยง (risk)
หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทําใด ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต
และมีผลกระทบหรือทําให้การดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์
การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร
๙. การบริ ห ารความเสี่ ย ง หมายถึ ง กระบวนการดําเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึง
การบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสําคัญ
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-๗๑๐. ความเทีย่ งธรรม

๑๑. ความคุ้มค่า
๑๒. ประสิทธิภาพ
๑๓. ประสิทธิผล
๑๔. ความเชือ่ มั่น
๑๕.การให้คาํ ปรึกษา

๑๖. ความถูกต้องเชื่อได้

๑๗. ฝ่ายบริหาร

หมายถึง ทัศนคติที่ปราศจากความลําเอียงของผู้ตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเชื่อมั่นในผลงานของตน รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ
โดยไม่อยู่ภายใต้อาณัติหรือ อิทธิพลของผู้ใด
หมายถึง มีการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุรา่ ย
ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดหรือลดการใช้
ทรัพยากรต่ํากว่าที่กําหนดไว้ โดยยังได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย
หมายถึง มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากรสําหรับ
แต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลทําให้
องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า
หมายถึง มีการจัดระบบงานและวิธีปฏิบัติงานซึ่งทําให้ผลที่เกิดจาก
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายองค์กร
หมายถึง ความมั่นใจและยอมรับ การดําเนินงาน
หมายถึง การให้บริการให้คําแนะนําให้คําปรึ ก ษาและบริ ก ารอื่ น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยลัก ษณะงานและขอบเขตของงานขึ้นอยู่กับ
ผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ส่วนราชการ และปรับปรุงการ
ดําเนินงานของส่วนราชการ ให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การให้คําปรึกษา
แนะนําในเรื่องความคล่องตัวในการดําเนินงาน การออกแบบ
ระบบงานวิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม
หมายถึง ความถูกต้องของข้อมูลการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรที่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบจากการ
ดําเนินงานงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรี
หมายถึง ผู้บริหารระดับนโยบายของมหาวิทยาลันราชภัฏ
กําแพงเพชร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี

กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เป็นต้นไป
อนุมัติโดย

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วันที่ 6 กันยายน ๒๕๕9
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