กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน
กฎบัตรนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
คานิยาม
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมให้ความเชื่อมั่น และการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษานครสวรรค์ เขต 1 และสถานศึก ษาในสั งกั ด บรรลุ ถึ งเป้า หมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิ ผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
เพื่ อให้ การปฏิ บั ติ งานตรวจสอบเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วยมาตรฐานด้ านคุ ณสมบั ติ และ
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน หมายถึ ง กรอบความประพฤติ ที่ ดี งามใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต1
พึ งต้ อ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ ตนด้ ว ยความซื่ อสั ตย์ ภายใต้ ก รอบความประพฤติ ที่ ดี งาม ในอั นที่ จะน ามาซึ่ ง
ความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ
วัตถุประสงค์
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา นครสวรรค์ เขต 1
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารในการให้คาปรึกษา แนะนา และทาให้เกิดความมั่นใจ
ต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้อง
กับการจั ดการศึกษา รวมทั้ งความถูกต้อง เชื่อถือได้ ของข้อมูล ตลอดจนการปฏิบัติ ตามนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมสนับสนุนการตรวจสอบภายในของ
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
สายการบังคับบัญชา
1. ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 1 เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
2. การเสนอแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจาปี ให้ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษานครสวรรค์ เขต 1 นาเสนอและขออนุ มัติต่อ ผู้ อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
3. ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 1 รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 1
/อานาจหน้าที่ ……

อานาจหน้าที่
1. สอบทานระบบการปฏิบัติงาน ในส่วนราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีอานาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ทรัพย์สิน
และเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
2. ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตาม และพัฒ นาการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด
3. ให้คาปรึ กษา แนะน า แต่ไม่มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย แนวทาง วิธีการปฏิบัติงาน และ
การจัดวางหรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
ความรับผิดชอบ
1. การด าเนิ น การตรวจสอบ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการด าเนิ น งาน
ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินบัญชี ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตลอดจนสอบทานระบบการควบคุ ม ภายในของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ให้ถูกต้อง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
พร้อมทั้งรายงาน ผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจ
2. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน
3. ให้คาปรึกษา แนะนา และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ การปฏิบัติ งาน
ด้านการเงินการบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และ
ระบบการควบคุ มภายใน แก่ ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สถานศึกษาในสังกัด และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษาในสังกัด กรมบัญชีกลาง สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
5. พัฒ นาระบบงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายใน เพื่ อให้ เ ป็ น ที่ยอมรับของสาธารณชน และสามารถสนับ สนุน การบริ หารและ
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
โดยการพั ฒ นา การตรวจสอบ ประเมิ น ผล การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการตรวจสอบภายใน รวมทั้ ง
การนาเทคโนโลยีมาใช้ โดยรายงานผลการตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการรายงานผล
6. จัดทาคู่มือ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในหรือด้ านการเงินการคลัง
และการบริหารทรัพย์สิน
กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
อนุมัติโดย

(นายอนันต์ นามทองต้น)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

กรอบคุณธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กรอบคุณธรรม กาหนดตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน ที่กรมบัญชีกลางกาหนด เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของผู้ ตรวจสอบภายใน และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติ
ที่ดีงามในอันที่จะนามาซึ่งหลักประกันความเชื่อมั่นที่เที่ยงธรรมและที่ปรึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
หลักปฏิบัติ
การปฏิบัติตน
1. ผู้ ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติห น้าที่ด้ว ยความซื่อสั ตย์ สุ จริต กล้ าแสดงความคิดเห็ น
ด้วยหลักสมเหตุสมผล ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
2. ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งปฏิ บั ติ ต นตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และคงไว้ ซึ่ ง
จรรณยาบรรณ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
3. ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้มี ความเที่ยงธรรม ไม่ลาเอียงหรือมีอคติไปทางใดทางหนึ่ง
ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน และ
หลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ใด ๆ ที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวอาจจะมีส่วน
ทาให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แม้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบต่อจรรณยาบรรณ หรือความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน แต่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใน
การปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ
4. ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่รับของกานัลจากหน่วยรับตรวจหรือผู้เกี่ยวข้อง เกิ นปกติวิสัย
ที่วิญญูชนจะพึงให้กันโดยเสน่หาในการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ เช่น ของกานัลที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริม
การปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
การปฏิบัติงาน
1. ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง รอบคอบ ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ และขอบเขตการตรวจสอบที่กาหนด
2. ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึ กษานครสวรรค์ เขต 1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องปราศจากการแทรกแซง
ในเรื่องการกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ
3. ข้อจากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม
(1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนได้เสียในงานที่ตนรับผิดชอบ และต้องไม่ ตรวจสอบ
งานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน เพราะอาจทาให้ผู้ตรวจสอบภายในสูญเสียความเที่ยงธรรม
(2) ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานบริการให้คาปรึกษาในงานที่ตนเคยมีหน้าที่
รับผิดชอบมาก่อนด้วยความเที่ยงธรรม
/(3)ในกรณี…

(3) ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจากัดในอันที่จะทาให้ ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถบริ การให้
คาปรึกษาได้อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยเหตุหรือข้อจากัดดังกล่าวให้กับ
ผู้มอบหมายงานหรือผู้รับบริการทราบก่อนที่จะรับงานนั้น
กรอบคุณธรรมฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
อนุมัติโดย

(นายอนันต์ นามทองต้น)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

