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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..........................................................................
สานักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในกากับ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่ อบริการให้ความ
เชื่อมั่น (Assurance Services) ให้กับส่วนราชการ และจะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน
(Operating Audit) และผลการดาเนินงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Audit) รวมถึงการตรวจสอบทางด้านการเงิน และการบัญชี
(Financial Audit) ซึ่งเป็นการตรวจสอบป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ การตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) การตรวจสอบ สอบทานควบคุมภายใน
และบริหารความสี่ยง (Risk Management and Internal Control Audit) รวมถึงการบริการให้
ค าปรึ ก ษาแนะน า (Consulting
Services) และการตรวจสอบอื่ น ๆ ตามนโยบายของรั ฐ
กระทรวงศึกษาธิการ และอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ดั ง นั้ น กฎบั ต รนี้ จึ ง ท าขึ้ น ตามนั ย ข้ อ ๑๓(๒) แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ทิศทาง และภารกิจงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรทุกระดับทั้งสายวิชาการ และ
สายสนั บ สนุ น ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ านาจหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของสานักงานตรวจสอบภายใน ดังนี้
๑. คานิยามศัพท์ของการตรวจสอบภายใน
(๑) การตรวจสอบภายใน หมายถึ ง กิ จ กรรมบริ ก ารให้ ค วามเชื่ อ มั่ น และให้
คาปรึก ษาอย่างเที่ย งธรรมเพื่อเพิ่มคุ ณค่า และปรับปรุง การปฏิบัติงานของส่วนราชการ และ
หน่ ว ยรั บ ตรวจให้ ดี ขึ้ น รวมถึ ง ช่ ว ยให้ บ รรลุ ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ ด้ ว ยการประเมิ น
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
(๒) กฎบัตร หมายถึง เอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์
อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของสานักงานตรวจสอบภายใน

๒
(๓) หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานที่เป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง และ
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงหน่วยงานในกากับทีส่ ภามหาวิทยาลัยกาหนดให้มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ศูนย์ สานัก หรือกอง ตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย
(๔) มาตรฐาน และจริ ย ธรรม หมายถึ ง มาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด เพื่อให้
ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้
มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for The Professional of Internal Auditing)
ที่กาหนด และปรับปรุงโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในของสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal
Auditors : IIA)
(๕) การควบคุ ม ภายใน หมายถึ ง การกระท าใดๆ ที่ ผู้ บ ริ ห ารส่ ว นราชการตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ (อธิการบดี) และคณะกรรมการตรวจสอบ
ของมหาวิท ยาลั ย (ถ้ ามี) หรือกลุ่มบุคคลที่ก าหนดให้มีขึ้นในการบริหารความเสี่ย ง และการ
ควบคุมภายใน
(๖) การก ากั บ ดู แ ล หมายถึ ง กระบวนการด าเนิ น งาน เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ล และการ
ควบคุ มให้ ก ารปฏิบัติ งานของหน่ว ยงานต่ างๆ ภายในส่วนราชการเป็น ไปอย่างมี ป ระสิท ธิผ ล
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม
(๗) ความเสี่ยง หมายถึง สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
เป้าหมายของส่วนราชการ ความเสี่ยงนั้นสามารถวัดได้ในรูปของผล และโอกาสที่จะเกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและอนาคต
(๘) ความเที่ยงธรรม หมายถึง ทัศนคติที่ปราศจากความลาเอียงของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชื่อมั่ นใน
ผลงานของตน รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบโดยไม่อยู่ภายใต้อาณัติ หรืออิทธิพลของผู้ใด
(๙) ความคุ้ม ค่า หมายถึง มีก ารใช้ จ่ ายอย่ า งรอบคอบ ระมั ด ระวัง ซึ่ ง ส่ง ผลให้
องค์กรสามารถประหยัด หรือลดการใช้ทรัพยากร และได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย
(๑๐) ประสิทธิผล หมายถึง มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซึ่งทาให้ผลที่เกิด
จากการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายองค์กร
(๑๑) ประสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง การจั ด ระบบงานและการปฏิ บั ติ ง านว่ า การใช้
ทรัพยากรสาหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้น ทุน อันมีผลทาให้องค์กรได้รับ
ผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า และคุ้มทุน

๓
(๑๒) การให้คาปรึกษา หมายถึง การบริการให้คาปรึกษาแนะนาและบริการอื่นๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยลั ก ษณะงานและขอบเขตของงานขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า แก่
ส่วนราชการ และปรับปรุงการดาเนินงานของส่วนราชการให้ดีขนึ้
(๑๓) บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสนับสนุน รวมถึงผู้บริหารทุกระดับ
๒. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงาน ส านั ก งานตรวจสอบภายใน บรรลุ เ ป้ า หมาย
อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ จึงได้ตรากฎบัตรขึ้น โดยกาหนดวัตถุประสงค์ สายการบังคับ
บั ญ ชา อ านาจหน้ า ที่ ขอบเขตการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน และความรั บ ผิ ด ชอบของ
หน่วยรับตรวจ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(๒) เพื่อให้ฝ่ายบริหาร เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพของ
การดาเนินงาน เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือ
ได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย คาสั่ง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. สายการบังคับบัญชา
(๑) สานักงานตรวจสอบภายใน ขึน้ ตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(๒) ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของสานักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(๓) การรายงานผลการตรวจสอบ ให้เสนอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และหัวหน้าหน่วยรับตรวจ โดยทาเป็นหนังสือ (เอกสารลับ)
(๔) การท า หรือ แก้ ไ ขปรับ ปรุ งกฎบั ตรของสานัก งานตรวจสอบภายใน ให้เ สนอ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิจารณาลงนาม
๔. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
๔.๑ อานาจหน้าที่
(๑) ความเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน การรายงาน และเสนอ
ความเห็นในการตรวจสอบ และไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และเสนอความเห็น
(๒) ผู้ตรวจสอบภายใน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เอกสารหลักฐานต่างๆ
รวมถึ งทรัพ ย์สินในการบริหารจัดการ และบุคลากรที่เกี่ย วข้องกับงานตรวจสอบภายใน ทั้ง นี้

๔
จะต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของส่วนราชการ เพื่อรับทราบข้อมูล
ที่จะเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(๓) ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุ ม ทั้ ง การตรวจสอบด้ า น
งบประมาณการเงิ น การบั ญ ชี และการตรวจสอบการด าเนิ น งาน การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(๔) ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน
และการจัดวางระบบ หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าว
อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยรั บ ตรวจหรื อ คณะกรรมการควบคุ ม ภายในของ
หน่วยรับตรวจแล้วนั้น โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ประเมิน และให้คาปรึกษา
แนะนาเท่านั้น
๔.๒ ความรับผิดชอบ
(๑) สานักงานตรวจสอบภายใน ต้องเสนอแผนการตรวจสอบประจาปีต่อ อธิการบดี
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และส่งสาเนาแผนการตรวจสอบที่อนุมัติ
ให้กรมบัญชีกลาง สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รวมถึงสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒) ส านั ก งานตรวจสอบภายใน ต้อ งประสานกั บ หน่ ว ยรั บ ตรวจเพื่อ ให้ท ราบถึ ง
วัตถุประสงค์เรื่องที่จะตรวจสอบ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
และเสนอแนะในอันที่จะทาให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(๓) ผู้ ต รวจสอบภายใน ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน และจริยธรรมวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน
(๔) การรายงานผลการตรวจสอบภายใน
๑) ต้ อ งเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ อ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม่ และหัวหน้าหน่วยรับตรวจ เพื่อปรับปรุงแก้ไข ภายใน ๓๐ วัน โดยแจ้งผลการตรวจสอบ
ให้ทราบ และให้พัฒนาปรับปรุงต่อไป
๒) ในกรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการ ต้องรีบ
รายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และหัวหน้าหน่วยรับตรวจ
รวมถึงสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยทันที

๕
(๕) การติดตามผลปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และการให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารและ
บุคลากรของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้มกี ารปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อป้องปราม
มิให้เกิดความเสียหาย หรือการรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ
(๖) ส านัก งานตรวจสอบภายใน ต้องประสานให้ความร่วมมือกั บ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ (ค.ต.ป.) ประจากระทรวงศึกษาธิการ และต้องสร้างเครือข่าย
ปฏิบัติงานตรวจสอบร่วมกับสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรมบัญชีกลาง คลังจังหวัด และ
กลุ่มผู้ตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๗) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๕. ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายใน ให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์
รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงของส่วนราชการ ซึ่งอาจจะหมายรวมถึง
(๑) ประเมินความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานในหน้าที่ของ
หน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรั บปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแล
อย่างต่อเนื่อง
(๒) สอบทานระบบการปฏิบั ติงานตามมาตรฐาน และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่งที่ทางราชการกาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
(๓) สอบทานความถู ก ต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูล สารสนเทศด้านงบประมาณ
การเงิน การคลัง รวมถึงงบดุลทางบัญชี
(๔) ตรวจสอบระบบการดู แ ลรั ก ษา และความปลอดภั ย ของทรั พ ย์ สิ น ของ
หน่วยรับตรวจให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สิน
(๕) ประเมินผลการด าเนินงานเกี่ย วกั บการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
(๖) วิเคราะห์ และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า คุ้มทุน ในการใช้
ทรัพยากรในการบริหารจัดการของหน่วยรับตรวจ และมหาวิทยาลัย โดยต้องคานึงถึงผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม

๖
๖. จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องประพฤติปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของข้าราชการและ
จริยธรรมวิชาชีพ ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหลักปฏิบัติตอ่ ไปนี้
๖.๑ ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซี่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายใน จะสร้างให้เกิดความ
ไว้วางใจ และทาให้ดุลยพินจิ ของผูต้ รวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากบุคคล
ทั่วไป มีหลักปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผู้ ต รวจสอบภายใน ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ (Honesty)
ขยันหมั่นเพียร (Diligence) และต้องมีความรับผิดชอบ (Responsibility)
(๒) ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับ และเปิดเผย
หรือไม่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามจริยธรรมวิชาชีพที่กาหนด
(๓) ผูต้ รวจสอบภายใน ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทาผิดใดๆ ที่ขัดต่อกฏหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณบุคลากรของราชการที่กาหนด
(๔) ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการที่กาหนด
๖.๒ ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ ในการรวบรวมข้อมูล และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการประเมินผลและ
รายงานโดยไม่ลาเอียง และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัว หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้า
มามีอทิ ธิพลเหนือการปฏิบัติงาน มีหลักปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผู้ ต รวจสอบภายใน ต้ อ งไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง หรื อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ใ ด ๆ
ที่จะนาไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งการกระทาใด ๆ ที่ทาให้เกิดอคติ
ลาเอียงจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
(๒) ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะทาให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมใน
การใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
(๓) ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผย หรือรายงานข้อเท็ จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
ทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงาน อาจทาให้ การรายงานบิดเบือนไป
จากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระทาผิดกฎหมาย
๖.๓ การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องเคารพต่อคุณค่า
และสิ ท ธิ เ จ้ า ของข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ทราบจากการปฏิ บั ติ ง าน และไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มอี านาจโดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพ
และในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับกฏหมายเท่านั้น มีหลักปฏิบัติ ดังนี้

๗
(๑) ผู้ ต รวจสอบภายใน ต้อ งมีค วามรอบคอบในการใช้ และรั ก ษาข้ อมู ล ต่า งๆ
ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
(๒) ผู้ ต รวจสอบภายใน ต้ อ งไม่ น าข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ จาการปฏิ บั ติ ง านไปใช้
แสวงหาผลประโยชน์ เ พื่อ ตนเองที่ ขัด ต่ อ กฎหมาย และประโยชน์ข องทางราชการ (ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑)
๖.๔ ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผูต้ รวจสอบภายใน จะนาความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีหลักปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น และจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
หลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
(๒) ผูต้ รวจสอบภายใน ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล
และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
๗. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(๑) อานวยความสะดวก และต้ องให้ ความร่วมมื อแก่ผู้ ตรวจสอบภายใน เมื่อ มีก าร
ร้องขอความร่วมมือ
(๒) ต้องจัดระบบการเก็บเอกสารให้มคี วามเหมาะสม ถูกต้องและครบถ้วน
(๓) จัดเตรียมรายละเอียดของแผน/แผนงาน และโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
(๔) จัดทาระบบบัญชี และเก็บเอกสารรายการทางบัญชี รวมทั้งจัดทารายงานการเงิน
ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบ
(๕) ผู้บริหาร และบุคลากรหน่วยรับตรวจทุกระดับต้องชี้แจง และตอบข้อซักถามต่าง ๆ
พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงต้องมีจิตบริการตามจรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่กาหนด
(๖) หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
ในเรื่องต่าง ๆ ที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งให้ปฏิบัติ และต้องรายงานให้มหาวิทยาลัย และสานักงาน
ตรวจสอบภายใน ทราบภายใน ๓๐ วัน เมื่อได้รับหนังสือ (เอกสารลับ)
ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ มีการกระทาโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลย
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตาม ข้อ ๑-๖ ดังกล่าวให้ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
รายงานต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี

๘
กฎบัตรฉบับนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
อนุมัตโิ ดย

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

