หน่ วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

วิสยั ทัศน์
เป็ นหน่วยงานต้นแบบ ด้านการตรวจสอบการดาเนิ นงาน

พันธกิจ


ตรวจสอบด้านการดาเนิ นงาน การเงิน การบัญชี และกฏระเบียบ
ให้คาปรึ กษาแนะนาอย่างถูกต้องและเป็ นอิสระ
สนับสนุ นการพัฒนาการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน




ค่านิ ยม

A
U
D
I
T

: Accuracy ถูกต้อง เที่ยงธรรม
: Unity ทางานเป็ นทีม
: Deployment ถ่ายทอดไปปฏิบตั ิ
: Innovation สร้างสรรค์ผลงาน
: Timely รวดเร็ ว ทันเวลา

อานาจหน้าที่ ความรับผิ ดชอบ
 สอบทานและประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามแผนงานและโครงการที่ มี ความสาคัญต่อผลสาเร็ จของ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการดาเนิ นงานในหน้าที่ของ
หน่วยรับตรวจและเสนอแนะการปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุม และการกากับดูแล
 สอบทานความถู ก ต้องและเชื่ อถื อได้ของข้อมู ลการเงิ นและการบัญชี ผลการดาเนิ นงานกระบวนงาน
ทางาน ระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐาน กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของทางราชการ
 ติ ดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คาปรึ กษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่ อให้การปรับปรุ งแก้ไขของ
หน่วยรับตรวจเป็ นไปตามข้อเสนอแนะ












ให้ค าปรึ ก ษาแนะนาและให้ค วามเห็ นเกี่ ยวกับ กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อ บัง คับ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ที่ เกี่ ยวข้องกับ ระบบควบคุม ภายใน และการตรวจสอบภายในต่อ ผู อ้ านวยการสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต หน่วยรับตรวจและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประเมินความเสี่ยงเพื่ อวางแผนการตรวจสอบในภาพรวมของสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี
ส่งเสริ ม สนับสนุ นและประสานงานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน
สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานประสานงาน รวบรวมข้อมูล และสรุ ปผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
การบริ หารความเสี่ ยงและการดาเนิ นการด้านการเงิน รวมทัง้ จัดทารายงานสรุ ปการดาเนิ นงานและ
ข้อเสนอแนะเสนอ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบอื่ นใดตามที่ได้รบั มอบหมายจาก ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่ นที่เกี่ยวข้อง หรื อที่ได้รับมอบหมาย

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
เป็ น
วัตถุประสงค์ หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
:
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ชว่ ยผูบ้ ริ หาร เพื่ อให้เกิดความมัน่ ใจต่อความมีประสิทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
ของการดาเนิ นงาน การบริ หารความเสี่ยง การควบคุม การกากับดูแล
อย่างเป็ นระบบ
ความคุม้ ค่าของการใช้จา่ ยเงินและทรัพยากร ความถูกต้องเชื่ อถื อได้ ของข้อมูลทางการเงิน
ตลอดจนการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริ มสนับสนุ นให้การปฏิบตั ิงาน
ขององค์กรบรรลุเป้าหมาย
สายการ
บังคับ :
บัญชา

ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารสูงสุดของ หน่วยตรวจสอบภายใน
และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3

อานาจ
หน้าที่

1. สอบทานและประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนงานและโครงการที่มีความสาคัญต่อ
ผลสาเร็ จของนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการ
ดาเนิ นงาน ในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และเสนอแนะการปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยง การ
ควบคุม และการกากับดูแล
2. สอบทานความถูกต้องและเชื่ อถื อได้ของข้อมูลการเงินและการบัญชี ผลการ
ดาเนิ นงาน กระบวนการทางาน ระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของทางราชการ
3. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คาปรึ กษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่ อให้
การปรับปรุ งแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็ นไปตามข้อเสนอแนะ

4. ให้คาปรึ กษาแนะนาและให้ความเห็ นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี ท่ ีเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในต่อ ผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
5. ประเมินความเสี่ยงเพื่ อวางแผนการตรวจสอบในภาพรวมของสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี
6. ส่งเสริ ม สนับสนุ น และประสานงานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงานของ
ผูต้ รวจสอบภายใน
7. สนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน ประสานงาน รวบรวมข้อมูล และสรุ ปผลการสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยงและการดาเนิ นการด้านการเงินในภาพรวมของ
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รวมทัง้ จัดทารายงานสรุ ปการ
ดาเนิ นงานและข้อเสนอแนะเสนอต่อ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3
8. ปฏิบตั ิงานตรวจสอบอื่ นใดตามที่ได้รบั มอบหมายจากผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
9. ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่ นที่เกี่ยวข้อง หรื อที่
ได้รับมอบหมาย
ความ
รับผิดชอบ

1. กาหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่ อสนับสนุ นการบริ หารงาน
และดาเนิ นงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้ นฐาน โดย
คานึ งถึงความมีประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรม การบริ หารความเสี่ ยง และความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน
2. ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนงาน งาน/โครงการ ของสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่มีความสาคัญต่อ
ผลสาเร็ จของนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้ นฐาน เป็ นงาน/
โครงการที่ได้รบั นโยบายให้ติดตามกากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ
ของหน่วยงานในสังกัด สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
3. ปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยการรายงานผลการ
ตรวจสอบ การให้ขอ้ มูลเชิงวิเคราะห์ การให้ความเห็ น ข้อเสนอแนะ และคาปรึ กษา
ต่าง ๆ ตามมาตรฐานการตรวจสอบ กฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิท่ ีได้กาหนดไว้
โดยมีขอ้ จากัดของความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเพียงข้อมูลเท่าที่ได้รบั การ
สนับสนุ นจากการประสานงานกับผูต้ รวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

4. กาหนดกฎบัตรไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เสนอ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เพื่ อพิจารณาให้ความเห็ นชอบ และเผยแพร่ให้
หน่วยรับตรวจทราบ
5. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่ อให้ผูบ้ ริ หารของหน่วยรับตรวจมีสว่ นร่วมในการ
ให้ขอ้ มูล และข้อเสนอแนะในอันที่จะทาให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ สามารถ
นาไปสูก่ ารพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
6. ปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐาน และคูม่ ื อ/แนวปฏิบตั ิการตรวจสอบ
ภายในของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้ นฐาน และ กรมบัญชีกลาง
7. เสนอแผนการตรวจสอบประจาปี ตอ่ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พิจารณาอนุ มตั ิภายในเดื อนกันยายน
8. เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ภายในเวลา อันสมควร หรื ออย่างน้อยทุก 1 เดื อน
นับจากวันที่ดาเนิ นการตรวจสอบแล้วเสร็ จตามแผน กรณี เรื่ องที่ตรวจสอบเป็ นเรื่ องที่
จะมีผลเสี ยหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที และส่งสาเนารายงาน
ผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ ทราบด้วย
9. ปฏิบตั ิงานในการให้คาปรึ กษาแก่ผูบ้ ริ หาร หน่วยรับตรวจ และผูท้ ่ ีเกี่ยวข้อง
10. ปฏิบตั ิงานอื่ นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
นอกเหนื อจากแผนการตรวจสอบประจาปี ซึ่งงานดังกล่าวต้องไม่ทาให้ผูต้ รวจสอบ
ภายในขาดความเป็ นอิสระและเที่ยงธรรม มีสว่ นได้สว่ นเสี ยในกิจกรรมที่ตรวจสอบ
ขอบเขต
ของการ
ตรวจสอบ
ภายใน

ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์ การประเมินความ
เพียงพอความมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล ของระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารความ
เสี่ยงของกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้นผูต้ รวจสอบภายในควรดาเนิ นการ
ดังนี้
1. ประเมินความมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงานในหน้าที่ของหน่วยรั บตรวจ
เสนอแนะการปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างต่อเนื่ อง
2. สอบทานระบบการปฏิบตั ิงานที่มีผลกระทบสาคัญต่อการดาเนิ นงานว่าได้มีการปฏิบตั ิ
สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน เป็ นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทาง
ราชการกาหนด ให้มน่ั ใจได้วา่ สามารถนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์
3. สอบทานความถูกต้อง และเชื่ อถื อได้ของข้อมูลการดาเนิ นงาน และการเงินการคลัง
4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ ให้มี
ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น
5. ประเมินผลการดาเนิ นการเกี่ยวกับการเงินการคลังของส่วนราชการ
6. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัด และคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากร

จรรยาบรรณ ผูต้ รวจสอบภายในทุกคน ควรยึดถื อและปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ขยันหมัน่ เพียร
ของผู ้
มีความรับผิดชอบ มีความเที่ยงธรรม เก็บรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบตั ิงานตามหลัก
ตรวจสอบ จริ ยธรรมของ ผูต้ รวจสอบภายใน ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ภายใน
ความเป็ น
อิสระ

สิทธิ

1. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็ นอิสระ โดยผูต้ รวจสอบภายในรายงานตรง
ต่อผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
2. ผูต้ รวจสอบภายใน ต้องมีความเป็ นอิสระ ไม่มีสว่ นได้สว่ นเสี ยในกิจกรรมที่ตรวจสอบ
ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบตั ิงานและเสนอความเห็ นในการตรวจสอบ ของ
ฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลหนึ่ งบุคคลใด
: ผูต้ รวจสอบภายในมีสิทธิ ในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ
รวมทัง้ ให้เข้าร่วมประชุมกับผูบ้ ริ หารในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบาย และการดาเนิ นงานของสานักงาน
เขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เพื่ อรับทราบข้อมูลที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน

