
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
      กฎบัตรฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดเปาหมาย ทิศทาง และภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหฝาย
บริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารหนวยงาน และผูปฏิบัติงานของทุกสวนงานไดทราบถึงวัตถุประสงค สายการบังคับ
บัญชา อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ ของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังตอไปนี้ 

     1. คํานิยาม 
  การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อม่ัน และการใหคําปรึกษาอยางเท่ียง
ธรรมและเปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีข้ึน การตรวจสอบ
ภายใน จะชวยใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 
  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานใหกับผูตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือใหมีผลการปฏิบัติงานเปนท่ีนาเชื่อถือและมีคุณภาพ ประกอบดวยมาตรฐานดานคุณสมบัติ และ
มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน 
  จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบความประพฤติท่ีดีงามสําหรับ     
ผูตรวจสอบภายใน ในอันท่ีจะนํามาซ่ึงความเชื่อม่ันและใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม เปนอิสระ และเปยมดวย
คุณภาพ 
  หนวยตรวจสอบภายใน หมายถึง หนวยงานท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจัดตั้งและการแบงสวนงานของมหาวิทยาลัย                      
ธรรมศาสตร พ.ศ.2559 
  ผูตรวจสอบภายใน หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย หรือดํารง
ตําแหนงอ่ืนท่ีทําหนาท่ีเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน 
  หนวยรับตรวจ หมายถึง หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสวนงานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

     2. วัตถุประสงค 
  สํานักงานตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีในการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดวยการปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห ประเมิน ให
คําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินงาน
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงผลการดําเนินงานตรวจสอบ
ภายในจะอยูในรูปของรายงานผลท่ีมีประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร รวมถึงการสนับสนุนใหมีการควบคุม
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายใตคาใชจายท่ีเหมาะสม  

     3. สายการบังคับบัญชา 
  3.1 ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในเปนผูบริหารสูงสุดของสํานักงานตรวจสอบภายใน
และมีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตออธิการบดี 
                    3.2 การเสนอแผนการตรวจสอบประจําป ใหผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในเสนอตอ
อธิการบดี โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย 
                    3.3 ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบตออธิการบดี โดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย 
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     4. อํานาจหนาท่ี 
  4.1 สํานักงานตรวจสอบภายในมีหนาท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกสวนงานของ
มหาวิทยาลัย และมีอํานาจในการเขาถึงขอมูล เอกสาร ระบบงาน ทรัพยสิน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงานตรวจสอบ 
                    4.2 สํานักงานตรวจสอบภายในไมมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน หรือแกไข
การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงหนาท่ีดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับท่ี
เก่ียวของ ผูตรวจสอบภายในมีหนาท่ีเปนเพียงผูใหคําปรึกษาแนะนํา 

     5. ความรับผิดชอบ 
  สํานักงานตรวจสอบภายในตองปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้งสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน โดยใหรายงานผลการตรวจสอบและการใหขอมูลเชิงวิเคราะห ประเมินผล ขอเสนอแนะ คําปรึกษา ตาม
แนวทางท่ีมาตรฐานการตรวจสอบภายในกําหนดไว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                    5.1 สํานักงานตรวจสอบภายใน ตองปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง โดยให
รายงานผลการตรวจสอบและการใหขอมูลเชิงวิเคราะห ประเมินผล ขอเสนอแนะ คําปรึกษา ใหเปนไปตามคํา
นิยามมาตรฐานและคูมือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง กรณีท่ีไมไดกําหนดไวใหถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากล 
                    5.2 สํานักงานตรวจสอบภายใน ตองประสานงานกับหนวยรับตรวจ เพ่ือใหผูบริหารของหนวย  
รับตรวจมีสวนรวมในการใหขอมูลและขอเสนอแนะ ในอันท่ีจะทําใหผลการตรวจสอบมีประโยชน สามารถนําไปสู
การพัฒนาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
                    5.3 สํานักงานตรวจสอบภายใน ตองประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและ
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด 
                    5.4 สํานักงานตรวจสอบภายใน ควรจัดลําดับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบและเสนอตารางการ
ปฏิบัติงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 
                    5.5 การพิจารณาลําดับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบและเวลาดําเนินการใหพิจารณาจากความเสี่ยงท่ีมี
สาระสําคัญ 
                    5.6 ผูตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการติดตามผลการตรวจสอบใน
ประเด็นขอตรวจพบและขอเสนอแนะตาง ๆ ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
                    5.7 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบภายในตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและอธิการบดี 
                    5.8 ในกรณีท่ีอธิการบดีเห็นชอบใหวาจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมารวมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให
สํานักงานตรวจสอบภายในเสนอขอบเขตและรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผูรับจาง ระยะเวลาดําเนินการ 
และผลงานท่ีคาดหวังจากผูรับจาง รวมท้ังขอเสนอโครงการของผูรับจางตออธิการบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหวาจาง
ผูเชี่ยวชาญตอไป  
                    5.9 สํานักงานตรวจสอบภายใน มีการใหคําปรึกษาแนะนําในดานตาง ๆ ไดแก ดานการตรวจสอบ
ภายใน ดานระบบบัญชี ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ดานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ใหแก
บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงมีรูปแบบการใหบริการหลายชองทาง โดยเปนลายลักษณอักษร โทรศัพท 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส และมาขอคําปรึกษาแนะนําท่ีสํานักงานตรวจสอบภายใน 
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     6. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ใหครอบคลุมถึง การตรวจสอบวิเคราะห รวมท้ังการ
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงรวมถึง 
                     6.1 ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาท่ีของหนวยรับตรวจ 
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง 
                    6.2 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ี
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามเปาหมายและวัตถุประสงค 
                    6.3 สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง 
                    6.4 ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับตรวจใหมีความ
เหมาะสมกับประเภทของทรัพยสินนั้น 
                    6.5 วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร 

     7. การติดตามผลการตรวจสอบ 
          สํานักงานตรวจสอบภายใน จะแจงรายงานผลการตรวจสอบใหหนวยรับตรวจทราบ เพ่ือใหหนวย
รับตรวจดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ และชี้แจงผลการดําเนินการสงกลับมายังสํานักงานตรวจสอบภายใน 
โดยมีระบบการติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี้ 
                   7.1 เม่ือหนวยรับตรวจไดรับรายงานผลการตรวจสอบตองชี้แจงผลการดําเนินการตามเง่ือนเวลา 
ดังนี้  
                       (1) ภายใน 1 เดือน กรณีขอทักทวงดานการเงินบัญชี 
                       (2) ภายใน 3 เดือน กรณีขอทักทวงท่ีไมใชดานการเงินบัญชี 
                       (3) ภายใน 6 เดือน กรณีขอทักทวงท่ีตองมีการปรับเปลี่ยนระเบียบ ขอบังคับ 
                   7.2 สํานักงานตรวจสอบภายใน จะรวบรวมคําชี้แจงของหนวยรับตรวจนําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย ตามความจําเปนและเหมาะสมในแตละเรื่อง 
                   7.3 หากหนวยรับตรวจยังไมสามารถดําเนินการแกไขได ตองชี้แจงเหตุผลและแจงกําหนด
ระยะเวลาดวยวาจะสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จเม่ือใด 
                   7.4 หากผลการดําเนินงานลาชากวากําหนด สํานักงานตรวจสอบภายในจะมีหนังสือแจงเตือน และ
หากคางนานเกินกวา 1 ป จะรายงานตออธิการบดี และ/หรือสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

     8. การพัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน 
  สํานักงานตรวจสอบภายใน ตองพัฒนาผูตรวจสอบภายในใหมีความรู ความชํานาญในดาน
วิชาชีพอยางเพียงพอ รวมถึงผลักดันใหผูตรวจสอบภายในพัฒนาคุณภาพการใหบริการความเชื่อม่ันและการให
คําปรึกษาแนะนํารูปแบบวิธีการท่ีสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ รวมท้ังมีการ
ปรับปรุงงานหรือนวัตกรรมใหม ๆ อยางตอเนื่อง 

     9. มาตรฐานจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน 
  ผูตรวจสอบภายในจะประพฤติตนภายใตกรอบความประพฤติท่ีดีงาม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของขาราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ และพึงยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ ดังนี้ 
                    9.1 ความซ่ือสัตย (Integrity) ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีของตนดวยความซ่ือสัตย 
ขยันหม่ันเพียร และมีความรับผิดชอบ 
 
 




