ด่วนที่

สุ

ที่ ศธ 04141 / 1010

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 หมู่ที่ 3 ถนนกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ตาบลกระแชง อาเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
15 มีนาคม 2562

เรื่อง กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน ผู้อานวยการสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4บดี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กรอบคุณธรรม
จานวน 1
ชุด
2. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
จานวน 1
ชุด
2. สาเนาเอกสาร ใบสั่งซื้อ
จานวน 3 ชุด
ด้วย หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้จัดทากรอบ
คุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นหลักใน
การประพฤติปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในกรมบัญชีกลางกาหนด
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จึงขอเผยแพร่กรอบคุณธรรมและ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร. 045-810-562
โทรสาร. 045-810-562

ร่าง................................
พิมพ์..............................
ทาน...............................

วิสัยทัศน์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครู และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ”

กรอบคุณธรรม
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ร่าง............................
พิมพ์.........................

กรอบคุณธรรม

ทาน.........................

หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กรอบคุณธรรม กาหนดตามจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐที่
กรมบัญชีกลางกาหนด เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะนามาซึ่ง
หลักประกันความเชื่อมั่นที่เที่ยงธรรมและที่ปรึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

หลักปฏิบัติ
การปฏิบัติตน
๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต กล้าแสดงความคิดเห็นด้วยหลักสมเหตุสมผล
ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
๒. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคงไว้ซึ่งจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน
๓. ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้มีความเที่ยงธรรม ไม่ลาเอียงหรือมีอคติไปทางใดทางหนึ่ง ไม่ปล่อยให้ความรู้สึก
ส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน และหลีกเลี่ยงการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ใด ๆ ที่ผลประโยชน์ส่วนตัวอาจจะมีส่วนทาให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน แม้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรม หรือความไม่เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน แต่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ
๔. ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่รับของกานัลจากหน่วยรับตรวจหรือผู้เกี่ยวข้อง เกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะพึงให้กนั
โดยเสน่หาในการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ เช่น ของกานัลที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด
การปฏิบัติงาน
๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
ขอบเขตการตรวจสอบที่กาหนด
๒. ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องปราศจากการแทรกแซง ในเรื่อง การกาหนดขอบเขตการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ
/๓. ข้อจากัด...
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๓. ข้อจากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม
(๑) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนได้เสียในงานที่ตนรับผิดชอบ และต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยมีหน้าที่
รับผิดชอบมาก่อน เพราะอาจทาให้ผู้ตรวจสอบภายในสูญเสียความเที่ยงธรรม
(๒) ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานบริการให้คาปรึกษาในงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนด้วย
ความเที่ยงธรรม
(๓) ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจากัดในอันที่จะทาให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถบริการให้คาปรึกษาได้อย่าง
อิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยเหตุหรือข้อจากัดดังกล่าวให้กับผู้มอบหมายงานหรือผู้รับบริการ
ทราบก่อนที่จะรับงานนั้น
กรอบคุณธรรมฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
อนุมัติโดย

(นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
กฎบัตรนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
คานิยาม
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมให้ความเชื่อมั่น และการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และสถานศึกษาในสังกัดให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และสถานศึกษาในสังกัด บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่าง
เป็นธรรม มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
พึงต้องประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะนามาซึ่งความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ
วัตถุประสงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็น
หน่วยงานที่ตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารในการให้คาปรึกษา แนะนาและทาให้เกิดความมั่นใจต่อความ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับการจัดการ
ศึกษา รวมทั้งความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้อง
สายการบังคับบัญชา
๑. หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
๒. การเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ให้ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นาเสนอและขออนุมัติต่อผู้อานวยการสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
/ 3. หน่วย...

-2๓. หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รายงาน
ผลการตรวจสอบภายในต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
อานาจหน้าที่
๑. สอบทานการปฏิบัติในส่วนราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีอานาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ
๒. ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการแก่บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตาม และพัฒนาการปฏิบัติงาน
๓. ให้คาปรึกษา แนะนา แต่ไม่มีหน้าที่กาหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และการจัดวาง หรือ
การแก้ไขระบบการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ความรับผิดชอบ
๑. ดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการดาเนินงาน ด้านการบริหาร
จัดการด้านการเงินการบัญชี ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนสอบทานระบบการควบคุมภายใน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และ
สถานศึกษาในสังกัด ให้ถูกต้อง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
๒. จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน และรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทราบ
๓. สรุปผลการตรวจสอบภายในประจาปี รายงานต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมแจ้งให้หน่วยงานรับตรวจ
ทราบ
๔. ให้คาปรึกษา แนะนา และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ การปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการปฏิบัตติ ามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง และระบบการควบคุมภายใน แก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๕. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น หน่วยรับตรวจ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมบัญชีกลาง สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
/6. พัฒนา...

-3๖. พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และสามารถสนับสนุนการบริหารและการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยการพัฒนาการตรวจสอบภายในด้วย
การวิเคราะห์ ประเมินผล การพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน
๗. จัดทาคู่มือ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ให้สถานศึกษาในสังกัดเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมาย
กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

อนุมัติโดย

(นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

