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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
การตรวจสอบภายใน เป็ น กิจกรรมการให้ ค วามเชื่ อ มั่ น และการให้ คํ าปรึกษาอย่างเที่ ยงธรรมและ
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน
จะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ
กฎบัตรนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
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
ขึ้นตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๒. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่จัดวางระบบการตรวจสอบ
ภายในและดําเนินการร่วมกับหน่วยรับตรวจ เพื่อกําหนดมาตรฐานการป้องกันความผิดพลาดและควบคุมความ
เสี่ยงต่าง ๆ และวางระบบควบคุมการปฏิบัติงานให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีสายการ
บังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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-๒๓. คณะทํางานตรวจสอบภายใน ระดับคณะ สํานัก สถาบัน มีหน้าที่เข้าตรวจสอบและ
ประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ คณะ สํานัก สถาบัน ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดทํารายงานการตรวจสอบภายในตามที่ระเบียบกําหนดไว้ มีสายการ
บังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สายการรายงาน
การรายงานผลการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน มีลําดับการรายงาน ดังนี้
๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
๒. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และคณะทํางานตรวจสอบภายใน
ระดับคณะ สํานัก สถาบัน รายงานผลการตรวจสอบตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏกําแพงเพชร

อํานาจหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ อย่างมีมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน โดยมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
๑. ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่มีอํานาจสั่งการหรือมีอํานาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ
2. ผู้ตรวจสอบภายในมีอํานาจในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยรับตรวจภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3. ผู้ตรวจสอบภายในมีอํานาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน ที่เกีย่ วข้องกับงาน
ตรวจสอบของทุกหน่วยรับตรวจ
4. จัดทําแผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
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
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ความรับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบ ดังนี้
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. งานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่หน่วยรับตรวจ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและ
ตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจ
5. วางแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่หน่วยตรวจสอบ
ภายในได้เสนอแนะ
7. งานบริการให้คําปรึกษา 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
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-๔5. พัฒนาการดําเนินงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจากบุคคล
ทั่ วไป รวมทั้ งให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต รวจสอบภายในเป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ผู้ ต รวจสอบภายในจึ งต้ อ ง
พึ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นภายใต้ ก รอบความประพฤติ ที่ ดี งาม อั น ที่ จ ะนํ ามาซึ่ งความเชื่ อ มั่ น และให้ คํ าปรึ ก ษา
อย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระและเปี่ยมด้วยคุณภาพ
แนวปฏิบตั ิ
หน่วยตรวจสอบภายใน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. หลักปฏิบัติที่กําหนดในจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสํานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม
๒. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดํารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความ
ไว้วางใจและทําให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป
๓.๒ ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลําเอียง ผูต้ รวจสอบภายในต้องทํา
หน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่น
เข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน
๓.๓ การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของ
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มี
อํานาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น
๓.๔ ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะนําความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
หลักปฏิบตั ิ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ ดังนี้
๑. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
๑.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีความ
รับผิดชอบ
๑.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตาม
วิชาชีพที่กําหนด
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-๕๑.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทําใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เข้าไป
มีส่วนร่วมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วน
ราชการ
๑.๔ ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ
๒. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
๒.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆที่จะนําไปสูค่ วาม
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระทําการใดๆ ที่จะทําให้เกิดอคติลําเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
๒.๒ ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทําให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรม
ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
๒.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทั้งหมดที่
ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทําให้รายงานบิดเบือนไปจาก
ข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระทําผิดกฎหมาย
๓. การปกปิดความลับ (Confidentiality)
๓.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงาน
๓.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นําข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเอง และจะไม่กระทําการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของทางราชการ
๔. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)
๔.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนทีต่ นมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น
๔.๒ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ
๔.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ
ของการให้บริการอย่างสม่ําเสมอและต่อเนือ่ ง

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 ลของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม
และการกํา กั บ ดู แ ลอย่ า งเป็ น ระบบ
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-๖๒. มาตรฐานและจริยธรรม
ในการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายใน
3. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
(Charter)

๔. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
๕. หน่วยรับตรวจ
๖. การควบคุม (control)

๗. การกํากับดูแล
๘. ความเสี่ยง (risk)
๙. การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)
10. งานบริการให้ความเชือ่ มั่น
(Assurance Services)

หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบของ
ส่วนราชการตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หมายถึง เอกสารทางการที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกําหนด
วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งกฎบัตรการตรวจสอบภายในต้องประกอบด้วย
: สถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
: สายการรายงาน ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในกับหัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี)
: สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
: ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หมายถึง หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแพงเพชร
หมายถึง การกระทําใดๆ ก็ตามที่หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายบริหาร
และกลุ่มบุคคลกําหนดให้มีขนึ้ ในการจัดการความเสี่ยง โดยการ
วางแผนงาน จัดองค์กรและกําหนดแนวทางในการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิผลเพียงพอที่จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
การดําเนินงานสามารถบรรลุผลสําเร็จได้ตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
หมายถึง กระบวนการดําเนินงาน เพื่อกํากับดูแลและควบคุมให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม
หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ ความเสี่ยงสามารถวัดได้ในรูปของ
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น
หมายถึง กระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุมเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่าส่วนราชการสามารถบรรลุเป้าหมาย
หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มา
ซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
กระบวนการการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ของส่วนราชการ เช่น การตรวจ สอบงบการเงิน ผลการดําเนินงาน
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัยของ
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-๗ระบบต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล
ทางการเงินการบัญชี เป็นต้น
11. งานบริการให้คําปรึกษา หมายถึง การบริการให้คําปรึกษาแนะนํา และบริการอื่นๆ ที่
(Consulting Services) เกี่ยวข้องโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทําข้อตกลง
ร่วมกับผู้รับบริการและมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ
ส่วนราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนการการกํากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการให้ดีขึ้น เช่น การให้
คําปรึกษาแนะนํา ในเรื่องความคล่องตัวในการดําเนินงานการ
ออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม
เป็นต้น
๑2. ความเทีย่ งธรรม
หมายถึง ทัศนคติที่ปราศจากความลําเอียงของผู้ตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเชื่อมั่นในผลงานของตน รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ
โดยไม่อยู่ภายใต้อาณัติหรือ อิทธิพลของผู้ใด
๑3. ความคุ้มค่า
หมายถึง มีการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุรา่ ย
ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดหรือลดการใช้
ทรัพยากรต่ํากว่าที่กําหนดไว้ โดยยังได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย
๑4. ประสิทธิภาพ
หมายถึง มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากรสําหรับ
แต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลทําให้
องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า
๑5. ประสิทธิผล
หมายถึง มีการจัดระบบงานและวิธีปฏิบัติงานซึ่งทําให้ผลที่เกิดจาก
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายองค์กร
๑6. ความเชือ่ มั่น
หมายถึง ความมั่นใจและยอมรับ การดําเนินงาน
๑7. ความถูกต้องเชื่อได้
หมายถึง ความถูกต้องของข้อมูลการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรที่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบจากการ
ดําเนินงานงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรี
๑8. ฝ่ายบริหาร
หมายถึง ผู้บริหารระดับนโยบายของมหาวิทยาลันราชภัฏ
กําแพงเพชร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 เป็นต้นไป
อนุมัติโดย

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วันที่ 28 กันยายน ๒๕60
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ประจําปี 2561

