กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทากฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
คานิยาม
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็ น อิสระ ซึ่งจัดให้ มีขึ้น เพื่อเพิ่มคุณ ค่าและปรับ ปรุงการปฏิบั ติง านของส่ วนราชการให้ ดีขึ้น
โดยจะช่วยให้ ส่วนราชการบรรลุ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบและมี
ระเบียบแบบแผนที่ดี
มาตรฐานตรวจสอบภายใน หมายถึง มาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด ให้ ส่ วนราชการถือปฏิ บั ติ ซึ่ งประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณสมบั ติ ( Attribute Standards) และ
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ( Performance Standards)
จริยธรรมในการปฏิบั ติงานตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งกาหนดโดยกรมบัญชีกลาง
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด หมายถึง หลักปฏิบัติ
ซึ่งกาหนดตามจริยธรรมการปฏิบัติงานและมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ ที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด เพื่ อเป็ นหลักในการประพฤติปฏิบัติของผู้ ตรวจสอบภายใน ทั้งในส่ วนของการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตน ในอันที่จะนามาซึ่งการให้ความเชื่อมั่นและคาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ
และเปี่ยมด้วยคุณภาพ ซึ่งจะช่วยยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง
และยอมรับจากบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อ
ให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตจังหวัด
ด้วยการตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยให้การดาเนินงานของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่กาหนด รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการกากับดูแลตนเองที่ดี
เพื่อความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป
สายการบังคับบัญชา
1. ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อศึกษาธิการจังหวัด
2. การเสนอแผนการตรวจสอบ ให้ ผู้ อ านวยการหน่ วยตรวจสอบภายใน ส านั กงานศึ กษาธิการ
จังหวัด เสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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3. การรายงานผลการตรวจสอบให้ ผู้ อ านวยการหน่ วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อศึกษาธิการจังหวัด
อานาจหน้าที่
1. กาหนดภารกิ จงานตรวจสอบภายในเพื่ อสนั บสนุ นการบริหารงานและการด าเนิ นงาน
ด้านต่างๆ ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ
2. ตรวจสอบและให้ ค าปรึ กษาด้ านการบริ ห าร การด าเนิ นงาน การเงิ น การบั ญ ชี และ
การบริหารพัสดุ และตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการที่มี
ความสาคัญ ต่อผลสาเร็จของนโยบายรัฐ บาล ยุทธศาสตร์กระทรวง และจังหวัด รวมทั้งโครงการ
ที่ได้รับนโยบายให้ติดตามกากับดูแลเป็นกรณีพิเศษ
3. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน และให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลแก่ผู้ บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และปรับปรุงการดาเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น
ความรับผิดชอบ
ด้านการตรวจสอบ
1. หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สุพรรณบุรี มีความรับผิดชอบต่อ
การกาหนดภารกิจงานตรวจสอบภายในของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการ
2. หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สุพรรณบุรี มีความรับผิดชอบต่อ
การรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีในเรื่องที่ดาเนินการตรวจสอบ
3. หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มีความรับผิดชอบต่อการ
ประเมิ นความเพี ยงพอเหมาะสม และประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในและการบริ หารความเสี่ ยงของ
ส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ด ตามระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิ นว่ าด้ วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544 และหลั กเกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่ าด้ วยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ด้านการให้คาปรึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความรับผิ ดชอบต่อการบริการให้
ค า ป รึก ษ า เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ กั บ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการในเขตจั งหวัด ตามที่ผู้ รับบริการร้องขอ หรือตามที่ ห น่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้เสนอบริการให้แก่ส่วนราชการนั้นๆ
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
1. หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล
เอกสารหลักฐานและทรัพย์สินต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน
2. หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีสิทธิในการขอ และได้รับข้อมูล
เอกสารหลักฐาน ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ และเข้าร่วมประชุมในเรื่องเกี่ยวกับ
นโยบายและการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน
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ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1. ประสานแผนการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประสาน
การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน กับกลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. บูรณาการงานตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในภาพรวม และเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารและการดาเนินงานระดับกรม/กระทรวง
กลุ่มงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. ประสานการดาเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมาย ตามแผนการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบและให้คาปรึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมาย
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด
1. ประสานการดาเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบและให้คาปรึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมาย
หน่วยงานภายนอก
ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สถานศึกษาเอกชน และ
หน่ วยงานอื่ นทั้ งภาครั ฐและเอกชน เพื่ อให้ การตรวจสอบภายใน การตรวจติ ดตามและประเมิ นผล
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและระดับกระทรวง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อส่วนราชการ
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
เห็นชอบ โดย

(นายวีระ ทวีสุข)
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

