
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือกำหนดความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่ การตรวจสอบตลอด    
จนแนวทางการดำเนินการและการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 15 เพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้
จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเทีย่งธรรม 

คำนิยาม 
 การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หมายถึง กิจกรรมให้ความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 ให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทำให้ผลการดำเนินงานสามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 
 การให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) หมายความว่า การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม
เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความ
เสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดำเนินงาน กา รปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และข้อบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น 
 งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) หมายความว่า การบริการให้คำปรึกษาแนะนำและ
บริการให้คำปรึกษาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ เพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ให้แก่ส่วนราชการ 

วัตถุประสงค ์
 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหารในการให้คำปรึกษา แนะนำ และทำให้เกิดความมั่น ใจต่อความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษารวมทั้งความ 
ถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และส่งเสริมสนับสนุนการตรวจสอบภายในของโรงเรียนในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง 
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สายการบังคับบัญชา 
 1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   
และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. การเสนอแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ให้ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 นำเสนอและขออนุมัติต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 
 3. ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 รายงานผลการ
ตรวจสอบตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

อำนาจหน้าที่ 
 1. สอบทานการปฏิบัติงาน ในส่วนราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ
โรงเรียนในสังกัด โดยมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบ 
 2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของสถานศึกษา 
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ แต่ไม่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และการจัดวางหรือการ
แก้ไขระบบการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และสถานศึกษาในสังกัด 

ความรับผิดชอบ 
 1. การดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานด้านการดำเนินงาน ด้านการบริหาร
จัดการด้านการเงินบัญชี ด้านการปฏิบัติตามนโนบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนสอบทานระบบการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และสถานศึกษา
ในสังกัดให้ถูกต้อง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 2. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา        
เขต 15 พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ การปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และระบบการควบคุม
ภายใน แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแก่ผู้ตรวจสอบภายในของสถานศึกษาในสังกัด 
 5. สนับสนุน ส่งเสริม กำกับ ติดตามงานตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด 
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 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยรับตรวจ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
 7. พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และสามารถสนับสนุนการบริหารและการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยการพัฒนาการตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์ 
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  

 กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
 
      อนุมัติโดย 
 

 
 

    (นายสุธี  บุญญะถิติ) 
                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 



กรอบคุณธรรม 
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

 กรอบคุณธรรม กำหนดตามจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐที่
กรมบัญชีกลางกำหนด เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะนำมา
ซึ่งหลักประกันความเชื่อมั่นที่เท่ียงธรรมและที่ปรึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ 

หลักปฏิบัติ 
 การปฏิบัติตน 

1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต กล้ าแสดงความคิดเห็นด้วยหลัก
สมเหตุสมผล ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
 2. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคงไว้ซึ่งจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 
 3. ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้มีความเที่ยงธรรม ไม่ลำเอียงหรือมีอคติไปทางใดทางหนึ่ง ไม่ปล่อยให้
ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน และหลีกเลี่ยงการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ใดๆ ที่ผลประโยชน์ส่วนตัวอาจจะมีส่วนทำให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แม้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรม หรือความ
ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน แต่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ 
 4. ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่รับของกำนัลจากหน่วยรับตรวจหรือผู้เกี่ยวข้อง เกินปกติวิสัยวิญญูชนจะพึง
ให้กันโดยเสน่หาในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ เช่น ของกำนัลที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับ
ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด 
 การปฏิบัติงาน 
 1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนด 
 2. ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องปราศจากการแทรกแซง ในเรื่องการกำหนดขอบเขต
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ 
 3. ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 
 3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนได้เสียในงานที่ตนรับผิดชอบ และต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยมี
หน้าที่รับผิดชอบมาก่อน เพราะอาจทำให้ผู้ตรวจสอบภายในสูญเสียความเที่ยงธรรม 
 3.2 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษาในงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมา
ก่อนด้วยความเที่ยงธรรม 
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 3.3 ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดในอันที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถบริการให้คำปรึกษาได้
อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่าวให้กับผู้มอบหมายงานหรือ
ผู้รับบริการทราบก่อนที่จะรับงานนั้น 

 กรอบคุณธรรมฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
 
      อนุมัติโดย 
 

 
 

    (นายสุธี  บุญญะถิติ) 
                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  

 


