กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
____________________________
เพื่ อให้ การด าเนิ น งานของหน่ว ยตรวจสอบภายใน มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริน ทร์
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวข้องตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด จึงได้จัดทากฎบัตรฉบับนี้ขึ้น
เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับทราบและมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ
นิยาม วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
หน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้
1. คานิยาม
(1) การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษา
อย่ างเที่ย งธรรมและเป็น อิส ระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่ ว น
ราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่
กาหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
(2) หน่วยตรวจสอบภายใน หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
(3) ผู้ ต รวจสอบภายใน หมายถึ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากหั ว หน้ า ส่ ว นราชการให้
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
(4) หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานที่เป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง และประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงหน่วยงานในกากับ และหน่ว ยงานที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับของ
สภามหาวิทยาลัย
(5) มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ ผู้ตรวจสอบของส่วนราชการตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด เพื่อให้
ผู้ ตรวจสอบภายในมีผ ลการปฏิบั ติงานเป็นที่ น่าเชื่ อถือและมีคุณภาพเป็น ที่ยอมรั บจากทุ กฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยเกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดาเนินงาน ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งมั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน
และการดาเนินงานที่สาคัญ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมถึงการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็น
อิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3. ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
(1) ความเป็นอิสระ ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อ
ความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ หากมีการ
ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติแล้ว งานดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อความเป็น
อิสระ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ต้องรายงานตรงต่อผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถดาเนินไปได้อย่างเต็มที่ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย
(2) ความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในมีทัศนคติที่ปราศจากความลาเอียง ปฏิบัติ หน้าที่
ด้วยความเชื่อมั่น ในผลงาน ไม่มีการลดหย่อนคุณภาพงาน การปฏิบัติหน้าที่ไม่อยู่ภายใต้การชักนา
จากผู้ อื่ น มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี จ ริ ย ธรรม และต้ อ งหลี ก เลี่ ย งในเรื่ อ งของความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
4. สายการบังคับบัญชา
หน่ ว ยตรวจสอบภายในมี บุ ค ลากรประจ าตามโครงสร้ า งที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห้
ความเห็นชอบ และมีการบริหารงาน ดังนี้
(1) หน่วยตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี
(2) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน
(3) แผนการตรวจสอบภายในประจาปี ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในนาเสนอ
อธิการบดี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(4) หั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่ อ
อธิการบดี
5. อานาจหน้าที่
(1) หน่ว ยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยรับตรวจ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมีอานาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน และการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการสอบถาม การขอคาชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
(2) หน่วยตรวจสอบภายใน ไม่มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน หรือ
การแก้ไขการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษา แนะนา
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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(3) ขอบเขตของการตรวจสอบภายในครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ,
การปฏิบัติตามกฎหมาย, ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การสอบทานและการประเมินผลความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้งการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานที่มีความสาคัญต่อผลสาเร็จ
ของนโยบาย หรือที่มีความเสี่ยงสูง
(4) ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงาน การรายงาน และการเสนอ
ความเห็นในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
(5) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ในเรื่องของการ
กาหนดขอบเขต การปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(6) ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย
นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้ว ตามควรแก่กรณี
6. ความรับผิดชอบ
(1) ด้านการตรวจสอบ
- หน่ ว ยตรวจสอบภายใน มี ห น้ าที่ ใ นการตรวจสอบ ติด ตาม และประเมิ น ผลการ
ปฏิบั ติงานของทุกหน่ วยรั บตรวจ โดยรายงานผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางในการปรั บ ปรุ งแก้ไขที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต่ออธิการบดี และหัวหน้าหน่วยรับตรวจ
- วิเคราะห์ สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน
ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
- วางแผนการตรวจสอบและแผนปฏิ บั ติ ง าน ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
- ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อให้ได้รับข้อมูลการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
(2) ด้านการให้ คาปรึ กษา ให้ คาแนะนาและให้ ความเห็ นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ แนวปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงต่อหน่วยรับตรวจ ตามประเภทงานตรวจสอบทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการเงิน,
การปฏิบัติงาน, การดาเนินงาน, การบริหาร, การปฏิบัติตามข้อกาหนด และระบบงานสารสนเทศ
(3) ด้านการพัฒนาระบบ พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน สนับสนุนการบริหารและ
การดาเนินงานของส่วนราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่โดยบูรณาการ
งานตรวจสอบภายใน พัฒนาบุคลากร และประสานแผนการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ขอบเขตการปฏิบัติงาน
(1) สอบทานระบบงานและปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ที่ทางราชการกาหนด
เพื่อให้ มั่น ใจว่าสามารถน าไปสู่ การปฏิบัติ ที่ตรงตามวั ตถุประสงค์ และสอดคล้ องกับ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
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(3) สอบทานความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
ของหน่วยรับตรวจ
(4) ประเมิน ความเพีย งพอและประสิ ทธิผ ลของระบบการบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในตลอดจนข้อเสนอแนะ และให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
ของหน่วยรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
8. มาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในจะดารงตน ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นในมาตรฐานการตรวจสอบและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพตรวจสอบภายในตามที่ส่วนราชการกาหนด เอกสารและข้อมูลใด ๆ ที่ได้มาหรือ
รับรู้จากการตรวจสอบจะถู กรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้มีอานาจที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่หรือตามกฎหมายที่มีบังคับไว้
9. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
(1) อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน เมื่อมีการร้องขอความ
ร่วมมือ
(2) จัดระบบเอกสารต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบ
(3) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ต้องชี้แจงและตอบข้อซักถาม พร้อมให้
ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(4) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่หัวหน้า ส่วน
ราชการพิจารณาและสั่งการให้ปฏิบัติ
กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทาการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ตาม (1) – (4) ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี
10. การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ด้วยมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ รหัส 1312 กาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้องได้รับการประเมินผล
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
กรมบั ญชีกลาง ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้กากับดูแล และกาหนดเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐเพื่อการประเมินและรับรองคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต้องปฏิบัติงานตามเกณฑ์เพื่อ จักได้ผ่าน
การรับรองการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ดังกล่าว
กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เป็นต้นไป

อนุมัตโิ ดย ..................................................................
(รองศาสตราจารย์วิภาภรณ์ บุญยงค์)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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