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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..........................................................................
สานักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นเพื่อบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance
Services) ให้กับส่วนราชการเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operating Audit) การตรวจสอบ
ผลการดาเนิน งาน (Performance Audit) การตรวจสอบการปฏิ บัติ ตามกฎ ระเบีย บ ข้ อ บัง คั บ
(Compliance Audit) การตรวจสอบการดาเนิน งานด้านการเงินและการบัญ ชี (Financial Audit)
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) การตรวจสอบการบริหาร
ความสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Audit) รวมถึงการบริการ
ให้คาปรึกษาแนะนา (Consulting Services)
ดังนั้น จึงอาศัยนัยข้อ ๑๓(๒) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทิศทาง และภารกิจงานตรวจสอบ
ภาย ใน เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ทั้ ง สายวิ ช าการ และสาย สนั บ สนุ น ของหน่ ว ย รั บ ตรวจ
สั ง กั ด มหาวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ านาจหน้ า ที่
และความรับผิดชอบของสานักงานตรวจสอบภายใน ดังนี้
๑. คานิยาม
(๑) การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมบริ ก ารให้ค วามเชื่ อมั่น และให้ค าปรึ กษา
อย่า งเที่ย งธรรมและเป็ นอิ สระ เพื่อ เพิ่ม คุณ ค่า และปรับ ปรุง การปฏิบัติ งานของส่ วนราชการ และ
หน่วยงานในกากับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยรวมของส่วนราชการและหน่วยงานในกากับ
(๒) กฎบั ต รการตรวจสอบภายใน หมายถึ ง เอกสารที่ จั ด ท าขึ้ น อย่ า งเป็ น ทางการ
เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมถึงจริย ธรรม
ของผู้ตรวจสอบภายใน สังกัดสานักงานตรวจสอบภายใน
(๓) หน่ ว ยรั บ ตรวจ หมายถึ ง ส่ ว นราชการตามกฎกระทรวง และประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงหน่วยงานในกากับที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศูนย์
สานัก หรือกอง ตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒
(๔) มาตรฐาน และจริ ย ธรรม หมายถึ ง มาตรฐานการตรวจสอบ และจริ ย ธรรม
ของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ตามที่กรมบัญชี กลาง กระทรวงการคลัง กาหนด เพื่อ ให้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for The Professional of Internal Auditing)
(๕) การควบคุ ม ภายใน หมายถึ ง การกระท าใดๆ ที่ ผู้ บ ริ ห ารของส่ ว นราชการ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย
(ถ้ามี) หรือกลุ่มคณะบุคคลหรือคณะกรรมการที่กาหนดให้มีขึ้นในการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(๖) ความเสี่ ย ง หมาย ถึ ง สถานการณ์ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น และอนาคต
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานในกากับ ซึ่งความเสี่ยงนั้นสามารถวัดได้
ในรูปของผลผลิตเชิงประจักษ์
(๗) ความเที่ยงธรรม หมายถึง ทัศนคติที่ปราศจากความลาเอีย งของผู้ ตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้อาณัติ
หรืออิทธิพลของผู้ใด
(๘) ความคุ้มค่า หมายถึง การใช้จ่ายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซึ่งส่งผลให้ ส่วนราชการ
และหน่วยงานในกากับ และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์
(๙) ประสิทธิผล หมายถึง การจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซึ่งส่ง ผลต่อการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการและหน่วยงานในกากับ
(๑๐) ประสิทธิภาพ หมายถึง การจัดระบบงานและปฏิบัติงาน โดยใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลทาให้ส่วนราชการและหน่วยงานในกากับ ได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้ม ค่า
และคุ้มทุน
(๑๑) การให้ คาปรึก ษา หมายถึง การบริก ารให้ค าปรึ กษาและการแนะนาที่เกี่ ย วข้อ ง
โดยตรง ตามลักษณะงานและขอบเขตของงาน เพื่อเพิ่ม คุณค่าแก่ ส่วนราชการและหน่วยงานในกากับ
และปรับปรุงการดาเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น
(๑๒) บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา ทั้งสายวิชาการและสนับสนุน
(๑๓) ผู้บริหาร หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานในกากับที่ มีฐานะ
ไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยรับตรวจ
๒. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่ อให้ การบริห ารงานของส านัก งานตรวจสอบภายในและผู้ปฏิ บัติง านตรวจสอบ
ภายใน ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์แ ละเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ จึงได้จัดทา
กฎบั ตรการตรวจสอบภายใน และได้ก าหนดวัต ถุป ระสงค์ สายงานการบังคั บบัญ ชา อานาจหน้า ที่

๓
ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
(๒) เพื่ อให้ ผู้ บริ หารทุก ระดั บ เกิดความเชื่ อมั่น ต่อการมี ประสิท ธิผลและประสิทธิ ภาพ
ในการปฏิ บั ติง าน ทั้ง นี้ เ พื่อ ให้ เ กิด ความคุ้ ม ค่า คุ้ ม ทุน และการใช้ จ่ า ยงบประมาณอย่ า งประหยั ด
รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินและบัญชี ตลอดจนถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งทางราชการที่เกี่ยวข้อง
๓. สายการบังคับบัญชา
(๑) สานักงานตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(๒) ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของสานักงานตรวจสอบ
ภายใน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(๓) การรายงานผลการตรวจสอบ ให้เ สนออธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่
และหัวหน้าหน่วยรับตรวจ โดยทาเป็นหนังสือ (เอกสารลับ)
(๔) การทา หรือแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรของสานักงานตรวจสอบภายใน ให้เสนออธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิจารณาลงนามอนุมัติ
๔. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
๔.๑ อานาจหน้าที่
(๑) ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงใดๆ ต่อ การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน การรายงาน และเสนอแนะความเห็นในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพตรวจสอบภายในให้กับส่วนราชการ และหน่วยงานในกากับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(๒) ผู้ตรวจสอบภายใน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เอกสารหลักฐานต่างๆ รวมถึง
ทรัพย์สินในการบริหารจัดการ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ย วข้องกับงานตรวจสอบภายใน ในเรื่องเกี่ย วกับ
นโยบายของส่วนราชการ หน่วยงานในกากับ เพื่อรับทราบข้อมูลที่ จะเป็นประโยชน์ต่ อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน
(๓) การตรวจสอบภายใน จะครอบคลุม การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operating Audit)
และการตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับ (Compliance Audit) การตรวจสอบทางด้านการเงินและการบัญชี (Financial Audit) การ
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) การตรวจสอบการบริหาร
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ( Risk Management and Internal Control Audit) รวมถึ ง
การบริ การให้ คาปรึ ก ษาแนะนา (Consulting Services) และการตรวจสอบตามนโยบายของรั ฐ
กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กาหนด

๔
(๔) การตรวจส อบอื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย จากอธิ ก ารบดี นอกเหนื อ จาก
แผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้วตามควรแก่กรณี
(๕) ผู้ ต รวจสอบภายใน ไม่มี อ านาจหน้ า ที่ใ นการก าหนดนโยบาย วิ ธีก ารปฏิ บั ติ ง าน
และการจัดวางระบบควบคุม ภายใน รวมถึงการบริห ารความเสี่ ย งของหน่ว ยรับตรวจ แต่เป็ นเพีย ง
ผู้ให้คาปรึกษาแนะนาเมื่อมีการร้องขอ
๔.๒ ความรับผิดชอบ
(๑) สานักงานตรวจสอบภายใน โดยผู้อานวยการต้องเสนอแผนการตรวจสอบประจาปี
ต่ออธิการบดีม หาวิทยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม่ เพื่อ พิจารณาอนุมัติ และส่งแผนการตรวจสอบดังกล่า ว
ให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ รวมถึงสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ทราบ
(๒) ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบีย บกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการปี พ.ศ.๒๕๖๐
(๓) การรายงานผลการตรวจสอบภายใน
๑) ต้ องเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ อธิก ารบดี และผู้บ ริหารหน่ว ยรับ ตรวจ
เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข ภายใน ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งผลดังกล่าว ให้สานักงานตรวจสอบภายในทราบ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๒) ในกรณีเรื่องใดที่ตรวจพบว่าเป็นเรื่องสาคัญที่มีผลเสียหายต่อทางราชการ ต้องรีบ
รายงานผลการตรวจสอบต่ อ อธิก ารบดี และผู้บ ริหารหน่วยรั บตรวจ รวมถึงสานั กงานการตรวจเงิ น
แผ่นดิน โดยทันที
(๔) ให้สานักงานตรวจสอบภายใน ติดตามผลตามข้ อทักท้วง ข้อ เสนอแนะ และการให้
คาปรึกษาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้มกี ารปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องให้ ถูกต้อง
ทั้งนี้เพื่อป้องปรามมิใ ห้ ส่วนราชการเกิดความเสีย หาย หรือการรั่วไหลเกี่ย วกับการเงิน หรือทรัพย์สิน
ต่างๆ ของทางราชการ
(๕) สานักงานตรวจสอบภายใน ต้องประสานให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมิน ผลภาครัฐ (ค.ต.ป.) ประจ ากระทรวงศึก ษาธิ การ และต้อ งสร้ างเครื อข่ ายปฏิบั ติง าน
ตรวจสอบร่วมกับสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) กรมบัญชีกลาง คลังจังหวัด และกลุ่ม ผู้ตรวจสอบ
ภายใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๖) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบภายใน ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๔.๓ การให้คาปรึกษา
ส านั ก งานตรวจสอบภายใน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน่ ว ยรั บ ตรวจในการให้ บ ริ ก าร
ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่า ให้ กั บส่ ว นราชการในก ากับ ในกระบวนการดู แ ล การบริ ห าร

๕
ความเสี่ย งและการควบคุม ภายใน รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคั บ
ประกาศ และคาสั่งทางราชการ ตามที่หน่วยรับตรวจร้องขอ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า ภายใต้ขอบเขต อานาจหน้าที่ของสานักงานตรวจสอบภายใน
๕. ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบีย บคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้ว ยการปฏิ บัติ หน้ าที่ ข องผู้ต รวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่ง ได้ กาหนดขอบเขตงานให้ค รอบคลุ ม
ถึงการตรวจสอบ การวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบการดาเนินงาน
ซึ่งอาจนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการตรวจสอบตามความเหมาะสม ดังนี้
(๑) ประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพ ของการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่
ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ หรื อ การให้ ข้ อ เสนอแนะการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม
และการกากับดูแล
(๒) สอบทานระบบการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐาน และกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง ที่ ทางราชการก าหนด เพื่อ ให้ มั่น ใจได้ ว่ า สามารถน าไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ง านที่ ต รง
ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการทุกระดับ
(๓) ตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูล สารสนเทศด้านงบประมาณ การเงิน
การคลัง รวมถึงงบแสดงฐานะทางการเงิน
(๔) ตรวจสอบระบบการดูแ ลรักษา และความปลอดภัย ของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ
ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สิน
(๕) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดาเนินงานเกี่ย วกับการเงิน การคลั ง
รวมถึงกองทุนต่างๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานในกากับ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(๖) วิ เ คราะห์ และประเมิ น ความมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ประหยั ด คุ้ ม ค่ า คุ้ ม ทุ น ในการใช้
ทรัพยากรในการบริหารจัดการของหน่วยรับตรวจ และต้องคานึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
๖. จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผู้ ต รวจสอบภายใน ต้ อ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ ง านตามจรรยาบรรณของ มหาวิ ท ยาลั ย
และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน มีหลักปฏิบัติ ดังนี้
๖.๑ ความซื่อ สัตย์ (Integrity) โดยผู้ ตรวจสอบภายในจะต้องมี ความน่ าเชื่อ ถือ และเป็น ที่
ยอมรับจากบุคคลทั่วไป มีหลักปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผู้ต รวจสอบภายใน ต้ องปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ของตนด้ว ยความซื่อ สัต ย์ ขยัน หมั่น เพี ย ร
และต้องมีความรับผิดชอบ

๖
(๒) ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง
ทางราชการ และเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามจริยธรรมวิชาชีพที่กาหนด
(๓) ผู้ ต รวจสอบภายใน ต้ องสนั บสนุ นการปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบั ง คั บ
ประกาศ และคาสั่งทางราชการ และจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณของส่วนราชการกาหนด
(๔) ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่เข้าไปเกี่ย วข้องในการกระทาผิดใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคาสั่งทางราชการ ตลอดจนจรรยาบรรณของส่วนราชการกาหนด
๖.๒ ความเที่ ย งธรรม (Objectivity) ผู้ ต รวจสอบภายใน ต้ อ งแสดงความเที่ ย งธรรม
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มีหลักปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสร้างความสัม พันธ์ใดๆ ที่จะนาไปสู่
ความขั ด แย้ ง กั บ ผลประโยชน์ ข องทางราชการ รวมทั้ ง การกระท า ใดๆ ที่ ท าให้ เ กิ ด อคติ ล าเอี ย ง
จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
(๒) ผู้ ต รวจสอบภายใน ไม่ พึ ง รั บ สิ่ ง ของใดๆ ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ความไม่ เ ที่ ย งธรรม
ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
(๓) ผู้ ต รวจสอบภายใน ต้ อ งเปิ ด เผย หรื อ รายงานสาระส าคั ญ ทั้ ง หมดที่ ต รวจพบ
ซึ่งหากละเว้น ไม่เปิ ดเผยหรื อไม่ร ายงาน อาจท าให้ การรายงานนั้ น บิ ดเบือ นไป หรื อเป็น การปิดบั ง
การกระทาผิดกฎหมาย
๖.๓ การปกปิ ดความลับ (Confidentiality) ผู้ต รวจสอบภายใน จะต้ องเคารพต่อคุ ณค่ า
และสิทธิเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้ที่มีอานาจโดยตรงเสีย ก่อน เว้นแต่เป็นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริ ย ธรรม การปฏิ บัติ ง านตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ มาตรฐาน ๒๔๔๐ : การเผยแพร่
ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่โดยกฎหมายบังคับไว้ โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความรอบคอบในการใช้ และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจาก
การปฏิบัติงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
(๒) ผู้ ต รวจสอบภายใน ต้ อ งไม่ น าข้ อ มู ล สารสนเทศ ไปใช้ แ สวงหาผลประโยชน์
ที่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๑
๖.๔ ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องนาความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผู้ ตรวจสอบภายในต้ องปฏิ บัติห น้า ที่เ ฉพาะในส่ วนที่ต นมี ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น
(๒) ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ

๗
(๓) ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและ
คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
๗. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(๑) หน่วยรั บตรวจต้องอ านวยความสะดวก และต้ องให้ค วามร่ วมมือแก่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน เมื่อมีการร้องขอในเรื่องที่จะต้องตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจาปี
(๒) ต้องจัดระบบการเก็บเอกสารให้มีความเหมาะสม ถูกต้องและครบถ้วน
(๓) ต้ อ งจั ด เตรี ย มรายละเอี ย ดของแผนงานต่า งๆ และโครงการ ตลอดจนเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
(๔) จัดทาระบบบัญชี และเก็บเอกสารรายการทางบัญชี รวมทั้งจัดทารายงานการเงิน
ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน พร้อมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ทาหน้าที่ตรวจสอบ
(๕) ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรของหน่ ว ยรั บ ตรวจทุ ก ระดั บ ต้ อ งชี้ แ จง และให้ ข้ อ มู ล
แก่ผู้ตรวจสอบภายใน เมื่อมีการร้องขอ
(๖) หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
ในเรื่องต่างๆ ที่ตรวจพบและหัวหน้าส่วนราชการสั่งให้ปฏิบัติ พร้อมทั้งต้องรายงานให้มหาวิทยาลัย และ
สานักงานตรวจสอบภายใน ทราบภายใน ๓๐ วัน เมื่อได้รับหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร (เอกสารลับ)
ในกรณี ที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจ สังกัดมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่
มีการกระทาโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยไม่ให้ความร่วมมือ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๖
ให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รายงานต่ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี
กฎบั ต รฉบั บ นี้ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็ น ต้ น ไป จนกว่ า
จะมีการเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
อนุมัติโดย

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

