
 

 

ที่  ศธ  04097/2998                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
          ต ำบลท้ำยช้ำง อ ำเภอเมือง จังหวัดพังงำ  82000 

         20  ตุลำคม  2565 

เรื่อง  กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภำยใน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดทุกโรง/ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ที่ ศธ 04097/2930 
  ลงวันที่  15  ตุลำคม  2564 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน      จ ำนวน  1  ฉบับ 
         2. กรอบคุณธรรม        จ ำนวน  1  ฉบับ 

  ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ได้จัดส่ งกฎบัตร                   
กำรตรวจสอบภำยในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภำยใน มำเพ่ือเผยแพร่และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
เรื่องวัตถุประสงค์ สำยกำรบังคับบัญชำ อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภำยใน แก่กลุ่มต่ำงๆ 
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ และโรงเรียนในสังกัด ควำมแจ้งแล้วนั้น 

  บัดนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ได้ทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในและ
กรอบคุณธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เนื่องจำกมีกำรโยกย้ำยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำ จึงได้ยกเลิกกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ฉบับลงวันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดรับกับ
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยใน  

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

      ขอแสดงควำมนับถือ 

   

   

    
หน่วยตรวจสอบภำยใน 
โทรศัพท์ 0 7641 1922 ตอ่ 26 
(สุวรรณำ 089 8914415) 

 



กรอบคุณธรรม 
หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 
  กรอบคุณธรรม ก ำหนดตำมจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยในและมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน
ภำครัฐที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภำยใน และเพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ ผู้ตรวจสอบภำยในจึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภำยในกรอบควำมประพฤติท่ีดีงำมในอันที่จะน ำมำซึ่ง
หลักประกันควำมเชื่อม่ันที่เที่ยงธรรมและที่ปรึกษำที่เปี่ยมด้วยคุณภำพ  

หลักปฏิบัติ 
  การปฏิบัติตน 
  1. ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์  สุจริต กล้ำแสดงควำมคิดเห็น                  
ด้วยหลักสมเหตุสมผล ยอมรับฟังควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
  2. ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และคงไว้ซึ่งจริยธรรม           
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
  3. ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเป็นผู้มีควำมเที่ยงธรรม ไม่ล ำเอียงหรือมีอคติไปทำงใดทำงหนึ่ง              
ไม่ปล่อยให้ควำมรู้สึกส่วนตัวหรือควำมรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเข้ำมำมีอิทธิพลเหนือกำรปฏิบัติงำน และหลีกเลี่ยง
กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กล่ำวคือ ควำมสัมพันธ์ใด ๆ ที่ผลประโยชน์ส่วนตัวอำจจะมีส่วนท ำให้เกิดอุปสรรค            
ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน แม้ว่ำผลลัพท์ที่เกิดจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรม หรือ
ควำมไม่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน แต่อำจส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติงำนตำมหลักวิชำชีพ   
  4. ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่รับของก ำนัลจำกหน่วยรับตรวจหรือผู้เกี่ยวข้อง เกินปกติวิสัย            
ที่วิญญูชนจะพึงให้กันโดยเสน่หำในกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่ เช่ น ของก ำนัลที่มีมูลค่ำเกิน 3,000 บำท             
ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติ : 
กรณีกำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
  การปฏิบัติงาน 
  1. ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ ำที่ ด้ วยควำม ระมัดระวังรอบคอบ ตำมมำตรฐำน                
กำรตรวจสอบภำยในและขอบเขตกำรตรวจสอบที่ก ำหนด 
  2. ผู้ตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบต้องปรำศจำกกำรแทรกแซง ในเรื่องกำรก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบ 
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ และกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
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  3. ข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรม 
   (1) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่มีส่วนได้เสียในงำนที่ตนรับผิดชอบ และต้องไม่ตรวจสอบ                  
งำนที่ตนเคยมีหน้ำที่รับผิดชอบมำก่อน เพรำะอำจท ำให้ผู้ตรวจสอบภำยในสูญเสียควำมเที่ยงธรรม 
   (2) ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำในงำนที่ตนเคยมีหน้ำที่
รับผิดชอบมำก่อนด้วยควำมเที่ยงธรรม 
   (3) ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ำกัดในอันที่จะท ำให้ผู้ตรวจสอบภำยในไม่สำมำรถบริกำร           
ให้ค ำปรึกษำได้อย่ำงอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผยเหตุหรือข้อจ ำกัดดังกล่ำวให้กับ               
ผู้มอบหมำยงำนหรือผู้รับบริกำรทรำบก่อนที่จะรับงำนนั้น 

  กรอบคุณธรรมฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   20  ตุลำคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป  
 

  อนุมัติโดย 
 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

  กฎบัตรนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ และมีควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำ 

ค านิยาม 
  กำรตรวจสอบภำยในหมำยถึง กิจกรรมให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้ค ำปรึกษำอย่ ำงเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พังงำให้ดีขึ้น กำรตรวจสอบภำยในจะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำบรรลุถึงเป้ำหมำยและ
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม 
และกำรก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ 
  มำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ หมำยถึง กำรปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน
เพ่ือให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพั งงำ พึงต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนภำยในกรอบควำมประพฤติที่ดีงำม  ในอันที่จะน ำมำซึ่งควำมเชื่อมั่นและให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยง
ธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภำพ 

วัตถุประสงค ์
  หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ เป็นหน่วยงำน                      
ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริกำรต่อฝ่ำยบริหำรในกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และท ำให้เกิดควำมม่ันใจต่อควำมมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน และควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรให้สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำ  รวมทั้ง
ควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และ               
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และส่งเสริมสนับสนุนกำรตรวจสอบภำยในของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง 

สายการบังคับบัญชา 
  1. ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ                     
มีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 

                  
 

/2. กำรเสนอ ... 
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  2. เสนอแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบประจ ำปี  ให้ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ น ำเสนอและขออนุมัติต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พังงำ 
  3. ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ รำยงำน
ผลกำรตรวจสอบตรงต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 

อ านาจหน้าที่ 
  1. สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำน ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ และ
สถำนศึกษำในสังกัด โดยมีอ ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูล เอกสำร หลักฐำน ทรัพย์สิน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ตรวจสอบ 
  2. ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะด้ำนกำรตรวจสอบ ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน              
ของส่วนรำชกำร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับติดตำม และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำและสถำนศึกษำในสังกัด 
  3. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แต่ไม่มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำย วิธีกำรปฏิบัติงำน และกำรจัดวำง
หรือกำรแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 

ความรับผิดชอบ 
  1. กำรด ำเนินกำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล กำรปฏิบัติ งำนด้ำนกำรด ำเนินงำน                  
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรเงินกำรบัญชี ด้ำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง                 
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
และสถำนศึกษำในสังกัดให้ถูกต้อง คุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรตรวจสอบและ               
ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ 
  2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบประจ ำปี เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำพิจำรณำอนุมัติ และส ำเนำจัดส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  3. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำง ๆ กำรปฏิบัติงำน                  
ด้ำนกำรเงินกำรบัญชี และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และระบบ
กำรควบคุมภำยในแก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  หน่วยรับตรวจ และบุคคล                
ที่เก่ียวข้อง 
         /4. สนับสนุน ... 
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  4. สนับสนุน ส่งเสริม ก ำกับ ติดตำม ให้หน่วยรับตรวจสำมำรถด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข           
กำรปฏิบัติงำนตำมข้อเสนอแนะ 
  5. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยรับตรวจ กลุ่มตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำน -
คณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 
  6. พัฒนำระบบงำนตรวจสอบภำยใน ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจรรยำบรรณกำร
ตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสำธำรณำชน และสำมำรถสนับสนุนกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ และสถำนศึกษำในสังกัด โดยกำรพัฒนำกำรตรวจสอบด้วยกำร
วิเครำะห์ ประเมินผล และกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
  7. จัดท ำคู่มือหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน หรือด้ำนกำรเงินกำรคลัง
และกำรบริหำรสินทรัพย์ เพ่ือให้สถำนศึกษำใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ 
  8. ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ นอกเหนือจำกแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบประจ ำปีทีไ่ด้รับอนุมัติ ทั้งนี้ 
ต้องเป็นงำนในหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยในที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนตำมแผน ไม่ใช่งำนที่มีลักษณะงำน
ประจ ำหรืองำนตรวจก่อนจ่ำย และไม่ท ำให้ผู้ตรวจสอบภำยในขำดควำมเป็นอิสระและเที่ยงธรรมหรือมีส่วนได้              
ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

  กฎบัตรฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  20  ตุลำคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 
 

                         อนุมัติโดย 
         

          

 

 

 

 

 


