
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
-------------------------------------------- 

 
กฎบัตรนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับและผู้ที่เก่ียวข้องทรำบ และมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 

วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำตรำด  

ค านิยาม 

กำรตรวจสอบภำยใน หมำยถึง กิจกรรมให้ควำมเชื่อมั่น และกำรให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและเป็น
อิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำ และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ตรำดให้ดีขึ้น กำรตรวจสอบภำยในช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดบรรลุถึงเป้ำหมำย  
และวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวน กำรบริหำรควำมเสี่ยง   
กำรควบคุม และกำรก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ  

มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน หมำยถึง กรอบหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วยมำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติและมำตรฐำนด้ำน
กำรปฏิบัติงำน 

จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน หมำยถึง กรอบควำมประพฤติที่ดีงำมในกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตรำด พึงต้องประพฤติปฏิบัติตน 
ด้วยควำมซื่อสัตย์ ภำยใต้กรอบควำมประพฤติที่ดีงำม ในอันที่จะน ำมำซึ่งควำมเชื่อมั่น และให้ค ำปรึกษำอย่ำง
เที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภำพ 

วัตถุประสงค์  

หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้น
เพ่ือให้บริกำรต่อฝ่ำยบริหำรและสถำนศึกษำในกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และท ำให้เกิดควำมมั่นใจต่อควำมมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน และควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรให้สอดคล้องกับ กำรจัดกำร
ศึกษำ รวมทั้งควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  

 

 

                  /สายการบังคับบัญชา … 



- ๒ - 
 

สายการบังคับบัญชา  
๑. ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด เป็น 

ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภำยใน และมีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

๒. กำรเสนอแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี ให้ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดน ำเสนอและขออนุมัติต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม 
ศึกษำตรำด  

๓. ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด รำยงำนผล 
กำรตรวจสอบโดยตรงต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

อ านาจหน้าที่  

๑. สอบทำนกำรปฏิบัติงำน ในส่วนรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด และ  
สถำนศึกษำในสังกัด โดยมีอ ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูล เอกสำร หลักฐำน ทรัพย์สิน และเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง กับ
กำรตรวจสอบ  

๒. ให้ค ำปรึกษำ และข้อเสนอแนะด้ำนกำรตรวจสอบ ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด และสถำนศึกษำในสังกัด ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับติดตำม 
และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  

๓. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แต่ไม่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำย วิธีกำรปฏิบัติงำน และกำรจัดวำง 
หรือกำรแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  

ความรับผิดชอบ  

๑. กำรด ำเนินกำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร ด้ำนกำรเงินบัญชีและพัสดุ ด้ำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
และสถำนศึกษำในสังกัดให้ถูกต้อง คุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล พร้อมทั้ง รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของหน่วย รับตรวจ  

๒. จัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม 
ศึกษำตรำด พิจำรณำอนุมัติ และส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ภำยในเดือนกันยำยน  

 
 
         /๓. ให้ค ำปรึกษำ… 
 



- ๓ - 
 
๓. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำง ๆ กำรปฏิบัติงำนด้ำน

กำรเงินกำรบัญชี และกำรพัสดุ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง 
และระบบกำรควบคุมภำยใน แก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด หน่วยรับตรวจ 
และบุคคลที่เก่ียวข้อง  

๔. ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ติดตำมงำนตรวจสอบภำยในของสถำนศึกษำในสังกัด  
๕. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เช่น หน่วยรับตรวจ กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน

แผ่นดิน กลุ่มตรวจสอบภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นต้น  
๖. พัฒนำระบบงำนตรวจสอบภำยใน ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน และจริยธรรมกำร

ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสำธำรณชน และสำมำรถสนับสนุนกำร
บริหำร และกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกำรพัฒนำกำรตรวจสอบ 
ด้วยกำรวิเครำะห์ ประเมินผล กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน เพ่ือสร้ำงระบบกำรควบคุมภำยใน
ที่ดีให้กับสถำนศึกษำในสังกัดลดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน 

๗. จดัท ำคู่มือ หรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี หรือด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ให้
สถำนศึกษำในสังกัด เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องต่อไป  

๘. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด นอกเหนือจำกแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ต้อง
เป็นงำนในหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนตำมแผน ไม่ใช่งำนที่มีลักษณะงำน
ประจ ำหรืองำนตรวจก่อนจ่ำย และไม่ท ำให้ผู้ตรวจสอบภำยในขำดควำมเป็นอิสระและเที่ยงธรรม หรือมีส่วนได้
ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ  

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  

 

      อนุมัติโดย  
 
 
 

(นำงอมรรัตน์  เชิงหอม) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

 


