
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
และขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ค านิยาม 
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่น และการให้ค าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น  
โดยจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 มาตรฐานตรวจสอบภายใน หมายถึง มาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนด ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
 จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
และปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งก าหนดโดยกรมบัญชีกลาง 
 กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ หมายถึง 
หลักปฏิบัติ ซึ่งก าหนดตามจริยธรรมการปฏิบัติงานและมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ            
ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด เพื่อเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ท้ังในส่วนของการ
ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ในอันท่ีจะน ามาซึ่งการให้ความเช่ือมั่นและค าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรม
เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ ซึ่งจะช่วยยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับ
การยกย่อง และยอมรับจากบุคคลท่ัวไป  
 

วัตถุประสงค์ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้น 
เพื่อให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขต
จังหวัดด้วยการตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยให้การด าเนินงานของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ท่ีก าหนด รวมท้ังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการก ากับ
ดูแลตนเองท่ีดี เพื่อความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับแก่สาธารณชนท่ัวไป 
 

สายการบังคับบัญชา 
 1. ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อศึกษาธิการจังหวัด 
 2. การเสนอแผนการตรวจสอบ ให้ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 3. การรายงานผลการตรวจสอบให้ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อศึกษาธิการจังหวัด 
อ านาจหน้าที ่
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 1. ก าหนดภารกิจงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการด าเนินงาน 
ด้านต่างๆ ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ 
 2. ตรวจสอบและให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร การด าเนินงาน การเงิน การบัญชีและ 
การบริหารพัสดุ และตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการที่มี
ความส าคัญต่อผลส าเร็จของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง และจังหวัด รวมท้ังโครงการ 
ท่ีได้รับนโยบายให้ติดตามก ากับดูแลเป็นกรณีพิเศษ 
 3. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน และให้ค าปรึกษาเพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการก ากับดูแลแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และปรับปรุงการด าเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น 
 

ความรับผิดชอบ 
 ด้านการตรวจสอบ 
  1. หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรับผิดชอบต่อการก าหนด
ภารกิจงานตรวจสอบภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรับผิดชอบต่อการรายงาน
ผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด 
  3. หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรับผิดชอบต่อการประเมิน 
ความเพี ยงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 ด้านการให้ค าปรึกษา 

 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความรับผิดชอบต่อการบริการให้
ค า ป ร ึก ษ า  เพื่ อ เพิ่ ม คุณ ค่าให้ กั บ ส่วนราชการหรือหน่ วยงานและสถาน ศึกษาใน สังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด ตามท่ีผู้รับบริการร้องขอ หรือตามท่ีหน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้เสนอบริการให้แก่ส่วนราชการนั้นๆ 

 

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
 1. หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล 
เอกสารหลักฐานและทรัพย์สินต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน 

2. หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีสิทธิในการขอ และได้รับข้อมูล
เอกสารหลักฐาน ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง รวมท้ังทรัพยากรต่างๆ และเข้าร่วมประชุมในเรื่องเกี่ยวกับ
นโยบายและการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน  

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
1. ประสานแผนการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งประสาน

การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน กับกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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2. บูรณาการงานตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในภาพรวม และเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารและการด าเนินงานระดับกรม/กระทรวง  
 กลุ่มงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 1. ประสานการด าเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมาย ตามแผนการตรวจสอบ 
 2. ตรวจสอบและให้ค าปรึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมาย  
 ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด 
 1. ประสานการด าเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการตรวจสอบ 
 2. ตรวจสอบและให้ค าปรึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมาย  

หน่วยงานภายนอก 
ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สถานศึกษาเอกชน และ

หน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบและประเมินผล 
ประจ ากระทรวง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

เห็นชอบ โดย 
 

 
 

(นายศักดิ์นิพน  สว่างวงศ์) 
ศึกษาธกิารจังหวัดสมุทรปราการ  

 
  
 
 
 
 
 
 
 


