
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

*********** 
 กฎบัตรนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 
ค านิยาม 
 การตรวจสอบภายใน หมายถึงกิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ   
ซึ่งจัดให้มีข้ึน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 บรรลุถึงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พึงต้องประพฤติปฏิบัติ
ตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะน ามาซึ่งความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และ
เปี่ยมด้วยคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือ
ให้บริการต่อฝ่ายบริหารในการให้ค าปรึกษา แนะน า และท าให้เกิดความเชื่อม่ันต่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
การด าเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา รวมทั้งความถูกต้อง เชื่อถือได้ของ
ข้อมูล ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และ
ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจสอบภายในของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาให้มีความเข็มแข็ง 
 
สายการบังคับบัญชา 

1. ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
2. การเสนอแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี ให้ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 น าเสนอขออนุมัติต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2        

3. ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 รายงานผล 
การตรวจสอบโดยตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 
อ านาจหน้าที่ 

1. สอบทานการปฏิบัติงาน ในส่วนราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และ 
สถานศึกษา โดยมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 

2. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของสถานศึกษา 
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3. ให้ค าปรึกษา แนะน า แต่ไม่มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และการจัดวางหรือการ 
แก้ไขระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 
ความรับผิดชอบ 

1. ด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ      
ด้านการเงินบัญชี ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจน 
สอบทานระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และสถานศึกษาใน 
สังกัด ให้ถูกต้อง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

2. จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ระยอง เขต 2 พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี และส าเนาแผนการตรวจสอบให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 

3. ให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ การปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และระบบการควบคุมภายใน 
แก่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด และบุคคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

4. ให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ และการใช้จ่ายเงินแก่สถานศึกษาในสังกัด 
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

5. สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับ ติดตามงานตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น หน่วยรับตรวจ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นต้น 

7. พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณการตรวจสอบ 
ภายใน เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนและสามารถสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยการพัฒนาการตรวจสอบด้านการวิเคราะห์ ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร 
ด้านการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการรายงานผลการตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ 

8. จัดท าคู่มือ แบบฟอร์ม หรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ  ขึ้นบนเว็ปไซด์ 
หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องเป็นงานในหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่ไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม หรือมี
ส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

 
กฎบัตรฉบับนี้ใหใ้ช้บังคับ ตั้งแต่วันที่  15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

 

 
      (นายสุเทพ  ศรบุญทอง) 
                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 


