กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน ว ยตรวจสอบภายใน ทบทวนกฎบัต รตรวจสอบภายใน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค
สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
คํานิยาม
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อมั่น และการใหคําปรึกษาอย างเที่ยงธรรมและ
เป น อิ ส ระ จั ด ให มี ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค า และปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านของส ว นราชการให ดี ขึ้ น โดยช วยให
สวนราชการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ
มาตรฐานตรวจสอบภายใน หมายถึง มาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ใหสวนราชการถือปฏิบัติ ประกอบดวย มาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานดานการปฏิบัติงาน
จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน หมายถึ ง กรอบหรื อแนวทางในการปฏิ บั ติ งาน
และปฏิบัติตนของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งกําหนดโดยกรมบัญชีกลาง
กรอบคุ ณธรรมของหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานศึกษาธิ การจังหวัดกรุงเทพมหานคร หมายถึ ง
หลักปฏิบัติ กําหนดตามจริยธรรมการปฏิบัติงานและมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครั ฐที่ กรมบั ญชีกลาง
กําหนด เพื่อเปนหลักการประพฤติปฏิบัติของผูตรวจสอบภายใน ทั้งสวนของการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
ที่นํามาซึ่งการใหความเชื่อมั่นและคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมเปนอิสระ และเปยมดวยคุณภาพ ชวยยกฐานะและ
ศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ใหไดรับการยกยองและยอมรับจากบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค
หน วยตรวจสอบภายใน สํ านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดกรุ งเทพมหานคร เป นหน ว ยงานจั ดตั้ งขึ้ น
เพื่ อให บริ การแก ส ว นราชการหรือหน วยงานและสถานศึ กษาในสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การในเขตจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร ดวยการตรวจสอบภายในเพื่อชว ยใหการดํา เนินงานของสว นราชการบรรลุเปา หมายและ
วัตถุประสงคที่กําหนด รวมทั้งชวยเสริมสรางความเขมแข็งและสงเสริมใหสวนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดี
เพื่อความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับแกสาธารณชนทั่วไป
สายการบังคับบัญชา
1. ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน เปนผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สายการบังคับบัญชาขึ้นตรง
ตอศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร หากยังไมมีผูดํารงตําแหนงใหแตงตั้งผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่แทน
2. การเสนอแผนการตรวจสอบ ใหผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน เสนอตอศึกษาธิ การจังหวัด
กรุ งเทพมหานครเพื่อพิ จารณาอนุ มัติ หรืออาจเสนอผูรักษาการในตําแหนง แลว รายงานศึ กษาธิการจั งหวัด
กรุงเทพมหานคร ใหทราบหรือสั่งการตอไป
3. การรายงานผลการตรวจสอบใหผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงตอศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรืออาจเสนอผูรักษาการในตําแหนง แลวรายงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใหทราบหรือสั่งการตอไป
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-2อํานาจหนาที่
1. กํา หนดภารกิ จ งานตรวจสอบภายในเพื่ อสนับ สนุน การบริห ารงานและการดํา เนิ น งานของ
สวนราชการใหสอดคลองกับนโยบายของสวนราชการ
2. ตรวจสอบและใหคําปรึกษาดานการบริหาร การดําเนินงาน การเงิน การบัญชีและการพัสดุ และ
ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการที่ มีความสําคัญ ตอผลสํา เร็จ ของ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวง และจังหวัด รวมทั้งโครงการที่ไดรับนโยบายใหติดตามกํากับดูแลเปน
กรณีพิเศษ
3. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานและใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
ของสวนราชการใหดีขึ้น
ความรับผิดชอบ
การตรวจสอบ
1. หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กําหนดภารกิจงานตรวจสอบภายใน
ใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครและกระทรวงศึกษาธิการ
2. หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจสอบ
ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นราชการหรื อ หน ว ยงานและสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. หนวยตรวจสอบภายใน สํา นักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สอบทานการประเมิน
ความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสํา นักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
การใหคาํ ปรึกษา
หนว ยตรวจสอบภายใน สํา นัก งานศึกษาธิ การจัง หวั ดกรุงเทพมหานคร ใหคํ า ปรึก ษาแนะนํ า
เพื่อเพิ่มคุณคา ใหกั บสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การในเขตจังหวั ด
กรุ งเทพมหานคร ตามที่ ผู รับบริการรองขอ หรือตามที่ หน วยตรวจสอบภายใน สํ า นั กงานศึก ษาธิ ก ารจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร เปนผูเสนอบริการใหแกสวนราชการนั้นๆ
สิทธิในการเขาถึงขอมูล
1. หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีสิทธิในการเขาถึงบุคคล
ขอมูล เอกสารหลักฐานและทรัพยสินตางๆ เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน
2. หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีสิทธิในการขอและไดรับ
ขอมูลเอกสารหลักฐาน ที่จํา เปนและเกี่ยวของ รวมทั้งทรัพยากรตางๆ และเขารวมประชุมในเรื่องเกี่ยวกั บ
นโยบายและการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน
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-3ความสัมพันธกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1. ประสานแผนการตรวจสอบและการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้ ง ประสานการพัฒนา
ระบบงานตรวจสอบภายใน กับกลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. บูรณาการงานตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานครในภาพรวม และเพื่อประโยชนตอการบริหารและการดําเนินงานระดับกรม/กระทรวง
กลุมงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
1. ประสานการดําเนินงานเพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมาย
ตามแผนการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบและใหคําปรึกษา เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมาย
สวนราชการ หนวยงานและสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
1. ประสานการดํ า เนิน งานเพื่ อให การปฏิบั ติ ง านตรวจสอบภายในมี ประสิ ทธิ ภ าพ และบรรลุ
เปาหมาย ตามแผนการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบและใหคําปรึกษา เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมาย
หนวยงานภายนอก
ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สถานศึกษาเอกชน และหนวยงานอื่น
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อให ก ารตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบและประเมิ น ผลประจํ า กระทรวง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนราชการ
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เปนตนไป
เห็นชอบ โดย
วาที่รอ ยตรี
(อานนท สุขภาคกิจ)
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

