
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หนว่ยตรวจสอบภายในสำนกังานศึกษาธิการจังหวัดพษิณโุลกได้จัดทำกฎบตัรการตรวจสอบภายใบ 
ฉบับน้ีข้ึนเพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบและมีความเข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าท่ี 
ความรบัผดิชอบและขอบเขตการปฏบิตังิานของหนว่ยตรวจสอบภายใน สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก

คำนิยาม
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเช่ือม่ัน และการให้ดำปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ 

ชืง่จดัใหม้ขีึน้เพือ่เพิม่คณุคา่และปรบัปรงุการปฏบิตังิานของสว่นราชการใหด้ขีึน้ โดยจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุ 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ ดว้ยการประเมนิและปรับปรุงประสทิธผิลของกระบวนการบริหารความเสีย่ง 
การควบคมุ และการกำกบัดแูลอยา่งเปน็ระบบ

มาตรฐานตรวจสอบภายใน หมายถงึ มาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐทีก่รมบญัชกีลางกำหนด 
ให้ส่วนราขการถือปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

จริยธรรมในการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน หมายถงึ กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตน 
ของผูต้รวจสอบภายใน ซึง่กำหนดโดยกรมบญัชกีลาง

กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนกังานศึกษาธิการจังหวัด หมายถงึ หลักปฏิบัติ ซ่ึงกำหนด 
ตามจรยิธรรมการปฏบิตังิานและมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ ทีก่รมบญัชกีลางกำหนด เพือ่เปน็หลกัในการ 
ประพฤตปิฏบิตัขิองผูต้รวจสอบภายใน ทัง้ในสว่นของการปฏบิติังาน และการปฏบิตัติน ในอนัทีจ่ะนำมาซึง่การให ้
ความเชือ่มัน่และดำปรกึษาอยา่งเทีย่งธรรมเปน็อสิระ และเปยีมดว้ยคณุภาพ ซึง่จะชว่ยยกฐานะและคกัดีศ้รีของวิชาชพี 
ตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรบัจากบคุคลทัว่ไป

วัตถุประสงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดพษิณโุลก เปน็หนว่ยงานทีจั่ดต้ังข้ึน เพือ่ให้บริการแก่ 

สว่นราชการหรือหนว่ยงานและสถานศกึษาในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารในเขตจงัหวดัดว้ยการตรวจสอบภายใน 
เพือ่ชว่ยใหก้ารดำเนนิงานของสว่นราชการบรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงค ์ ทีก่ำหนด รวมทัง้ชว่ยเสรมิสร้าง 
ความเขม้แขง็และสง่เสรมิใหส้ว่นราชการมกีารกำกบัดแูลตนเองทีด่ ี เพือ่ความนำเชือ่ถอืและเปน็ทีย่อมรบัแก ่
สาธารณซนท่ัวไป

สายการบังคับบัญชา
๑. ผูอ้ำนวยการหนว่ยตรวจสอบภายใน สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก เปน็ผูบ้รหิารสงูสดุของ 

หนว่ยตรวจสอบภายใน โดยมสีายการบงัคบับญัชาขึน้ตรงตอ่ศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก
๒. การเสนอแผนการตรวจสอบ ให้ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

เสนอตอ่ศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก เพือ่พจิารณาอนมุตัิ
๓. การรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่ศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก

อำนาจหน้าที่ ./



อานาจหนาท
๑. กำหนดภารกิจงานตรวจสอบภายในเพือ่สนบัสมนุการบริหารงานและการดำเนนิงานด้านตา่งๆ 

ของส่วนราฃการใหส้อดคล้องกบันโยบายของสว่นราซการ
๒. ตรวจสอบและใหค้ำปรึกษาด้านการบริหาร การดำเนนิงาน การเงิน การบณัขีและการบริหารพสัดุ 

และตรวจสอบตดิตาม ประเมนิผลการดำเนนิงาบตามแผนงาน งาน/โครงการ ทีม่คีวามสำคญัตอ่ผลสำเรจ็ของ 
นโยบายรฐับาล ยทุธศาสตรก์ระทรวง และจังหวัด รวมทัง้โครงการทีไ่ดร้บันโยบายใหต้ดิตามกำกบัดแูล 
เปน็กรณพีเิศษ

๓. ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการดำเนนิงาน และใหค้ำปรกึษาเพือ่พฒันา ปรับปรุง 
การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุ และการกำกบัดแูลแกผู่บ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ และปรับปรุง 
การดำเนนิงานของสว่นราขการใหด้ขีึน้

ความรับผิดชอบ
ด้านการตรวจสอบ
๑. หนว่ยตรวจสอบภายใน สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก มคีวามรบัผดิขอบตอ่การกำหนด 

ภารกจิงานตรวจลอบภายในของสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดั 
และกระทรวงศกึษาธกิาร

๒. หนว่ยตรวจสอบภายใน สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก มคีวามรบัผดิขอบตอ่การรายงาน 
ผลการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการดำเนนิงานของสว่นราขการหรอืหนว่ยงานและสถานศกึษาสงักดั 
กระทรวงศกึษาธกิารในเขตจงัหวดั

๓. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีความรับผิดขอบต่อการประเมินความเพียงพอ 
เหมาะสม และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินฒน่ดีนว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ด้านการให้คำปรึกษา
หนว่ยตรวจสอบภายใน สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก มคีวามรบัผดิขอบตอ่การบรกิาร 

ใหค้ำปรกึษา เพือ่เพิม่คณุคา่ใหก้บัสว่นราขการหรอืหนว่ยงานและสถานศกึษาในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 
ในเขตจงัหวดั ตามทีผู่ร้บับรกิารรอ้งขอ หรอืตามทีห่นว่ยตรวจสอบภายใน สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก 
เปน็ผูเ้สนอบรกิารใหแ้กส่ว่นราขการนัน้ๆ

สิทธิใบการเข้าถึงข้อมูล
๑. หนว่ยตรวจสอบภายใน สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก มสีทิธใินการเขา้ถงึบคุคล ข้อมูล เอกสาร 

หลกัฐาน และทรพัยส์นิตา่งๆ เพือ่สนบัสมนุงานตรวจสอบภายใน
๒. หนว่ยตรวจสอบภายใน สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก มสีทิธิในการขอ และไดร้บัขอ้มลูเอกสาร 

หลกัฐานทีจ่ำเปน็และเกีย่วขอ้ง รวมทัง้ทรพัยากรตา่งๆ และเขา้รว่มประขมุในเรือ่งเกีย่วกบันโยบายและ 
การดำเนนิงานของสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก เพือ่สนบัสมนุงานตรวจสอบภายใน

ความสัมพันธิกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง......./



ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑. ประสานแผนการตรวจสอบ และการปฏบิตังิานในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ประสานการพฒันาระบบ 

งานตรวจสอบภายใบ กับกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. บรูพาการงานตรวจสอบภายในเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในภาพรวม และเพือ่ประโยขนต่่อการบริหารและการดำเนนิงานระดับกรม/กระทรวง
กลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
๑. ประสาบการดำเนนิงานเพือ่ใหก้ารปฏบิติังานตรวจสอบภายในมปีระสทิธิภาพ และบรรลเุปา๋หมาย 

ตามแผนการตรวจสอบ
๒. ตรวจสอบและใหด้ำปรกึษา เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานถกูตอ้ง มปีระสทิธภิาพ และบรรลเุปา๋หมาย
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด
๑. ประสานการดำเนนิงานเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานตรวจสอบภายในมปีระสทิธภิาพ และบรรลเุปา๋หมาย 

ตามแผนการตรวจสอบ
๒. ตรวจสอบและใหค้ำปรกึษา เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานถกูตอ้ง มปีระสทิธภิาพ และบรรลเุปา๋หมาย
หน่วยงานภายนอก
ประสานงานกบักรมบญัชกีลาง สำนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ สถานศึกษาเอกซน และหน่วยงานอ่ืน 

ท้ังภาครัฐและเอกซน เพือ่ใหก้ารตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวง มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกดิประโยซนส์งูสดุตอ่สว่นราซการ

กฎบตัรการตรวจสอบภายในฉบบันีใ๋หใ้ซบ้งัคบัตัง้แตว่นัที.่.......... พฤศจกิายน ๒๕:๖๒ เป็นต้นไป

เห็นซอบโดย

( นายลอืชยั ฃ นู าคา)
ศกึษาธิการจงัหวดัสโุขทยั รกัษาการในตำแหนง่ 

ศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก



กรอบคุณธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กรอบคุณธรรมน้ี กำหนดตามจริยธรรมการปฏบิตังิานและมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ทีก่รมบญัชกีลางกำหนด เพือ่เปน็หลกัในการประพฤตปิฏบิตัขิองผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงจะช่วยยกฐานะและ 
ศักด้ีศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากบุคคลท่ัวไป ดงันัน้ผูต้รวจสอบภายในพงึตอ้ง 
ประพฤตปิฏบิตัตินภายใตก้รอบความประพฤตทิีด่งีาม ในอนัทีจ่ะนำมาซึง่การใหค้วามเชือ่มัน่และคำปรกึษา 
อยา่งเทีย่งธรรม เป็นอิสระ และเปยีมดว้ยคณุภาพ

หลักปฏิบัติ
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในตอ้งมคีวามเปน็อสิระ และผูต้รวจสอบภายในตอ้งปฏบิตัหินา้ที ่
ดว้ยความเทีย่งธรรม

ความเป็นอิสระ
หนว่ยตรวจสอบภายใน สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดั ตอ้งรายงานผลการตรวจสอบตรงตอ่ 

ศกึษาธกิารจงัหวดั และยนืยนัถงึความเปน็อสิระในกฎบตัรการตรวจสอบภายในปลีะหนึง่ครัง้ รวมท่ัง 
ปฏบิตังิานโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ ในเรือ่งการกำหนดขอบเขต การปฏบิตังิาน และการรายงาน 
ผลการปฏบิตังิานตรวจสอบ

ความเที่ยงธรรม
ผูต้รวจสอบภายใน ตอ้งมทีศันคตทิีไ่มล่ำเอยีง หรอืมอีคตไิปทางหนึง่ทางใด และใหห้ลกีเลีย่ง 

ในเรือ่งของความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ซึง่หมายถงึสถานการณท์ีผ่ลประโยชนส์ว่นตวัอาจจะมสีว่นทำใหเ้กดิ 
อปุสรรคในการปฏบิตังิาน แมว้า่ผลลพัธท์ีเ่กดิจากสถานการณด์งักลา่ว จะไม่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรมหรือความ 
ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน แตอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ความเชือ่มัน่ในการปฏบิตัติามหลกัวิฃาชพี

ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม
๑. ผูต้รวจสอบภายในไมต่รวจสอบงานทีต่นเคยมหีนา้ทีร่บัผดิขอบมากอ่น และงานที ่

ผูอ้ำนวยการหนว่ยตรวจสอบภายใน สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดั เคยมหีนา้ทีร่บัผดิขอบมากอ่น 
ภายในระยะเวลา ๑ ปี

๒. ในกรณทีีม่เีหตหุรอืขอ้จำกดัทีจ่ะทำใหผู้ต้รวจสอบภายใน ไมส่ามารถปฏบิตังิานไตอ้ย่างเปน็ 
อิสระหรือเท่ียงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็ดเผยถึงเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่าวให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ ตามความ 
เหมาะสม โดยลกัษณะของการเปดิเผยจะขึน้อยูก่บัเหตแุละขอ้จำกดัทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะกรณี

๒. การปฏิบัติตน..... /



การปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน
๒.๑ ความซือ่สตัย ์ (Integrity) ความซือ่สตัยข์องผูต้รวจสอบภายใน จะสรา้งใหเ้กดิ ความไว้วางใจ 

และทำใหด้ลุยพนิจิของผูต้รวจสอบภายใน มคีวามนา่เซือ่ถอืและยอมรับจากบคุคลทัว่ไปโดยตอ้งปฏบิตัิตน ดงันี ้
(๑) ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏบิตัหินา้ทีข่องตนด้วยความซือ่สตัย์ ขยันหมัน่เพยีร และ

มคีวามรบัผดิขอบ
(๒) ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปดีเผยข้อมลูตาม

วชิาชพีทีก่ำหนด
(๓) ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องในการกระทำใดๆ ทีข่ดัตอ่กฎหมายหรอืไมเ่ขา้ 

ไปมสีว่นรว่มในการกระทำทีอ่าจนำความเสือ่มเสยีมาสูว่ขิาชพีการตรวจสอบภายใน หรอืสรา้งความเสยีหายตอ่ 
สว่นราขการ

(๔) ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องใหค้วามเคารพและสนบัสนนุการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณของทางราขการ

๒.๒ ความเทีย่งธรรม (O bjectivity) ผูต้รวจสอบภายในจะแสดงความเทีย่งธรรมเยีย่งผูป้ระกอบ 
วิขาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลำเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องทำหน้าท่ีอย่างเป็น 
ธรรมในทุก  ๆสถานการณ ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัว หรือความรู้สกึนกึคดิของบคุคลอ่ืน เขา้มามอีทิธพิล 
เหนอืการปฏบิตังิาน โดยตอ้งปฏบิตัติน ดงันี้

(๑) ผูต้รวจสอบภายใน ต้องไมม่สีว่นเก่ียวข้องหรือสร้างความสมัพนัธิใดๆ ทีจ่ะนำไปสู่ความ 
ขดัแยง้กับผลประโยชนข์องทางราชการ ซ่ึงเป็นสถานการณท่ี์ผู้ตรวจสอบภายในต้องตัดสินใจเลือกระหว'าง 
การปฏิบัติหน้าท่ีทางกิซาชีพกับผลประโยขนํส่วนคัว รวมท้ังต้องไม่กระทำการใด  ๆทีจ่ะทำให้เกิดอคติ ลำเอยีง จนเป็น 
เหตุให้!ม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบไต้อย่างเท่ียงธรรม

(๒) ผู้ตรวจสอบภายในไม่พิงรับส่ิงของใด  ๆท่ีจะทำให้ฟ้ดพือก่อให้เกิดความไม่เท่ียงธรรมในการใช้ 
วจิารณญาณเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีพงึปฏบิตัิ

(๓) ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องเปีดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญท้ังหมด 
ทีต่รวจพบซึง่หากละเวน้ไมเ่ปดีเผยหรอืไมร่ายงานขอ้เทจ็จรงิหรอืเปดีเผยขอ้มลูเพยีงบางสว่น อนัอาจจะทำให ้
รายงานบดิเบอืนไปจากขอ้เทจ็จรงิ หรอืเปน็การปดีบงัการกระทำผดิกฎหมาย

๒.๓ การ'ปก:ปดิค1วามสับ (C onfidentiality) ผูต้รวจสอบภายในจะเคารพในคณุคา่ และสิทธิ 
ของผูเ้ปน็เจา้ของขอ้มลูทีไ่ตร้บัทราบจากการปฏบิตังิาน และไมเ่ปดีเผยขอ้มลูดงักลา่ว โดยไมรั่บอนญุาตจาก 
ผูม้อีำนาจหนา้ทีโ่ดยตรงเสยีกอ่น ยกเว้นในกรณทีีมี่พนัธะในแง่ของงานอาชีพ และเกีย่วขอ้งกบักฎหมายเทา่นัน้ 
โดยตอ้งปฏบิตัติน ดงันี้

(๑) ผูต้รวจสอบภายใน ตอ้งมคีวามรอบคอบในการใชแ้ละรกัษาขอ้มลูตา่งๆ ท่ีใต้รับ
จากการปฏบิตังิาน

(๒) ผูต้รวจสอบภายใน ตอ้งไมน่ำขอ้มลูตา่งๆ ทีไ่ตร้บัจากการปฏบิตังิานไปใชแ้สวงหา 
ผลประโยขน ํ และจะไมก่ระทำการใดๆ ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และประโยชนข์องทางราขการ

๒.๔ ความสามารถในหนา้ที.่.../



๒.๔ ความสามารถในหนา้ที ่ (C om petency) ผูต้รวจสอบภายในจะนำความรู ้ทกัษะและ 
ประสบการณม์าใซใ้นการปฏบิตังิานอยา่งเตม็ที ่โดยตอ้งปฏบิตัติน ดงันี้

(๑) ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะในส่วนท่ีตนมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและ 
ประสบการณท์ีจ่ำเปนีสำหรบัการปฏบิตังิานเทา่นัน้

(๒) ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราฃการ

(๓) ผู้ตรวจสอบภายใน ตอ้งพฒันาศกัยภาพของตนเอง รวมทัง้พฒันาประสทิธิผลและคุณภาพ 
ของการใหบ้รกิารอยา่งสมํา่เสมอและตอ่เนือ่ง

กรอบคุณธรรมฉบับน๋ีใหใ้ข้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ -  ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓

เหน็ขอบโดย 

( นายลอืขยั ขนูาคา )
ศกึษาธกิารจงัหวดัสโุขทยั รกัษาการในตำแหนง่ 

ศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก


