
ท่ี ศธ 04307/3754 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช

12/13 หมู่ท่ี 2 ถนนกะโรม ต ำบลโพธ์ิเสด็จ

อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000

 5 พฤศจิกำยน 2564

เร่ือง  กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในและกรอบคุณธรรมผู้ตรวจสอบภำยใน

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ทุกเขต

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 1.กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 จ ำนวน 1 ฉบับ

2.กรอบคุณธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 จ ำนวน 1 ฉบับ

ด้วยหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช ได้จัดท ำกฎบัตร

กำรตรวจสอบภำยใน และกรอบคุณธรรมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและเป็นหลักปฏิบัติ

ของผู้ตรวจสอบภำยใน ตำมมำตรำฐำนและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช จึงขอส่งกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน  และ

กรอบคุณธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เผยแพร่มำเพ่ือทรำบโดยท่ัวกัน

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ

หน่วยตรวจสอบภำยใน

โทร.091-8241919

โทรสำร 075 - 343575

www.sea12.go.thE-mail:sea12@gmail.com

ว่ำท่ีร้อยตรี

ขอแสดงควำมนับถือ

(นพดล  รักษ์แก้ว)

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช

ครุฑ

(ส ำเนำ)

http://www.sea12.go.thE-mail:sea12@gmail.com/


กฎบัตรน้ีจัดท ำข้ึนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ และผู้ท่ีเก่ียวข้องทรำบ และมีควำมเข้ำใจเก่ียวกับ

วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำท่ี สำยกำรบังคับบัญชำ และควำมรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำน

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช

ค ำนิยำม

กำรตรวจสอบภำยใน หมำยถึง กิจกรรมให้ควำมเช่ือม่ัน และกำรให้ค ำปรึกษำอย่ำงเท่ียงธรรม

และเป็นอิสระ ซ่ึงจัดให้มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำ และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช และสถำนศึกษำในสังกัดให้ดีข้ึน กำรตรวจสอบภำยในจะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี

กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช และสถำนศึกษำในสังกัด บรรลุถึงเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 

ด้วยกำรประเมิน และปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรควบคุม และกำรก ำกับ

ดูแลอย่ำงเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช เป็นหน่วยงำน

ท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือให้บริกำรต่อฝ่ำยบริหำรในกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และท ำให้เกิดควำมม่ันใจต่อควำมมี

ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน และควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร ให้สอดคล้องกับกำรจัดกำร

ศึกษำ รวมท้ังควำมถูกต้อง เช่ือถือได้ของข้อมูล ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ค ำส่ัง และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง

สำยกำรบังคับบัญชำ

1.ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน มีสำยกำรบังคับบัญชำข้ึนตรงต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช

2.กำรเสนอแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำน

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช น ำเสนอและขออนุมัติต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี

กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช

กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน

ของหน่วยตรวจสอบภำยใน

วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช
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3.ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช

อ ำนำจหน้ำท่ี

1.สอบทำนกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช 

และสถำนศึกษำในสังกัด โดยมีอ ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูล เอกสำร หลักฐำน ทรัพย์สินต่ำง ๆ และเจ้ำหน้ำท่ี

ท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ

2.ให้ค ำปรึกษำ และข้อเสนอแนะด้ำนกำรตรวจสอบ ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของ

ส่วนรำชกำร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบของเขตพ้ืนท่ี

กำรศึกษำ

3.ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แต่ไม่มีหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำย วิธีกำรปฏิบัติงำน และกำรจัดวำง

หรือแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยใน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช

ควำมรับผิดชอบ

1.ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคของส่วนรำชกำร (ตำนโยบำยคณะรัฐมนตรี)

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช และสถำนศึกษำในสังกัด ติดตำม ตรวจสอบ และ

ประเมินผล กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรเงินบัญชี ด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ด้ำนกำรปฏิบัติตำม

นโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรปฏิบัติงำน

แก่สถำนศึกษำในสังกัดให้ถูกต้อง คุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล พร้อมท้ังรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ

2.จัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยม

ศึกษำนครศรีธรรมรำช พิจำรณำอนุมัติ

3.ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และให้ควำมเห็นเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำง ๆ กำรปฏิบัติงำน

ด้ำนกำรเงินบัญชี กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำส่ัง มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง และระบบ

กำรควบคุมภำยใน แก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช หน่วยรับตรวจ 

และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

4.สนับสนุน ส่งเสริม ก ำกับ ติดตำมงำนตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ

นครศรีธรรมรำช และสถำนศึกษำในสังกัด

5.ประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เช่น หน่วยรับตรวจ กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ส ำนักนำยกรัฐมนตรี เป็นต้น
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6.พัฒนำระบบงำนตรวจสอบภำยใน ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน และจริยธรรมกำรปฏิบัติงำน

ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของสำธำรณชน และสำมำรถสนับสนุนกำรบริหำรและ

กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช โดยกำรพัฒนำกำรตรวจสอบ

ด้วยกำรวิเครำะห์ ประเมินผล

กฎบัตรฉบับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลำคม  พ.ศ.2564  เป็นต้นไป

อนุมัติโดย

(นพดล  รักษ์แก้ว)

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช

ว่ำท่ีร้อยตรี
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กรอบคุณธรรม  ก ำหนดตำมจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน และมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน

ภำครัฐ ท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนด เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภำยใน และเพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้ตรวจสอบภำยในจึงต้องปฏิบัติตนภำยใต้กรอบควำมประพฤติท่ีดีงำม ในอันท่ีจะน ำมำ

ซ่ึงหลักประกันควำมเช่ือม่ันท่ีเท่ียงธรรม และท่ีปรึกษำท่ีเป่ียมด้วยคุณภำพ

หลักปฏิบัติ

การปฏิบัติตน

1.ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต กล้ำแสดงควำมคิดเห็นด้วยหลัก

สมเหตุสมผล ยอมรับฟังควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำง และยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกต้อง

2.ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และคงไว้ซ่ึงจริยธรรม กำรปฏิบัติ

งำนตรวจสอบภำยใน

3.ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องเป็นผู้มีควำมเท่ียงธรรม ไม่ล ำเอียงหรือมีอคติไปทำงใดทำงหน่ึง ไม่ปล่อยให้

ควำมรู้สึกส่วนตัว หรือควำมรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเข้ำมำมีอิทธิพลเหนือกำรปฏิบัติงำน และหลีกเล่ียงกำร

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กล่ำวคือ ควำมสัมพันธ์ใด ๆ ท่ีผลประโยชน์ส่วนตัวอำจจะมีส่วนท ำให้เกิดอุปสรรค

ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน แม้ว่ำผลลัพธ์ท่ีเกิดจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรม

หรือควำมไม่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน แต่อำจส่งผลกระทบต่อควำมเช่ือม่ันในกำรปฏิบัติตำมหลักวิชำชีพ

4.ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่รับของก ำนัลจำกหน่วยรับตรวจ หรือผู้เก่ียวข้อง เกินปกติวิสัยท่ีวิญญูชน

จะพึงให้กันโดยเสน่หำ ในกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำท่ี เช่น ของก ำนัลท่ีมีมูลค่ำเกิน 3,000 บำท ท้ังน้ี เพ่ือให้

เป็นไปตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำรข้ันพ้ืนฐำน เร่ือง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติ : กรณี

กำรให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใด

การปฏิบัติงาน

1.ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบ ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบ

ภำยใน สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลประกอบกำรตรวจสอบ และขอบเขตกำรตรวจสอบท่ีก ำหนด

2.ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องปรำศจำกกำรแทรกแซง ในเร่ืองกำรก ำหนด

ขอบเขตกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ และกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

กรอบคุณธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
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3.ข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเท่ียงธรรม

3.1 ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในงำนท่ีตนรับผิดชอบ และต้องไม่ตรวจสอบงำน

ท่ีตนเคยมีหน้ำท่ีรับผิดชอบมำก่อน เพรำะอำจท ำให้ผู้ตรวจสอบภำยในสูญเสียควำมเท่ียงธรรม

3.2 ผู้ตรวจสอบภำยใน สำมำรถปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ ในงำนท่ีตนเคยมีหน้ำท่ี

รับผิดชอบมำก่อน ด้วยควำมเท่ียงธรรม

3.3 ในกรณีท่ีมีเหตุหรือข้อจ ำกัด ในอันท่ีจะท ำให้ผู้ตรวจสอบภำยใน  ไม่สำมำรถบริกำร

ให้ค ำปรึกษำได้อย่ำงอิสระหรือเท่ียงธรรม ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผยเหตุ หรือข้อจ ำกัดดังกล่ำวให้กับ

ผู้มอบหมำยงำน หรือผู้รับบริกำรทรำบก่อนท่ีจะรับงำนน้ัน

กรอบคุณธรรมฉบับน้ี ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลำคม  พ.ศ.2564  เป็นต้นไป

อนุมัติโดย

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช

(นพดล  รักษ์แก้ว)

ว่ำท่ีร้อยตรี 
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