
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

................................................... 
 
  กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท ากฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในฉบับใหม่ข้ึน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  
สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ค านิยาม 
  การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้ค าปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น 
โดยจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
  มาตรฐานตรวจสอบภายใน หมายถึง มาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัติงาน 
  กรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  หมายถึง แนวปฏิบัติและหลักในการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในอันที่จะน ามาซึ่งการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วย
คุณภาพ ซึ่งจะช่วยยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจาก
บุคคลทั่วไป 
 
วัตถุประสงค์ 
  กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น  
เพ่ือให้บริการผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง ด้วยการตรวจสอบภายใน เพ่ือช่วยให้ 
การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งช่วย เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งและส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมีการก ากับดูแลตนเองที่ดี เพ่ือความน่าเชื่อถือและ 
เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป 
 
สายการบังคับบัญชา 
   1. ผู ้อ านวยการกลุ ่มตรวจสอบภายใน ส าน ักงานปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  
เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. การเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี ให้ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 3. ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายงานผล
การตรวจสอบ โดยตรงต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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 4. ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เสนอรายงาน
ผลการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ ากระทรวง 
 
นโยบายการตรวจสอบ 
 1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมถึงหน่วยงานในสังกัด ซึ่งได้แก่ ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา/ส านัก/สถาบัน/
ศูนย์/กลุ่มในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรได้รับการตรวจสอบและให้ค าปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และให้ค าปรึกษา รวมทั้งบูรณาการงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ รวมถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 
 2. เพ่ือให้การด าเนินงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบ
ภายใน  จะไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่ความรับผิดชอบมาก่อน ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ากัดในอันที่  
จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่สามารถให้บริการได้อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
เปิดเผยเหตุหรือข้อจ ากัดดังกล่าว ให้กับผู้มอบหมายงานหรือผู้รับบริการทราบก่อนที่จะรับงานนั้น 
 3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายใน 
ต้องปฏิบัติตน และปฏิบัติงานภายใต้กรอบความประพฤติและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังเอกสารแนบท้ายกฎบัตร 
 
อ านาจหน้าที่ 
 1.  ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี 
และการด าเนินงานของกระทรวง และส านักงานปลัดกระทรวง 

2.  ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารทรัพย์สิน  
และการบริหารด้านอื่นๆ ของส านักงานปลัดกระทรวง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด  
และคุ้มค่า ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  

3.  วิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
การควบคุม และการก ากับดูแลของกระทรวง และส านักงานปลัดกระทรวง 

4.  รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบของ
หน่วยงานในสังกัด เพ่ือจัดท าภาพรวมของกระทรวง พร้อมทั้งบูรณาการงานตรวจสอบตามแผนงาน/
โครงการส าคัญของกระทรวงกับหน่วยงานตรวจสอบภายในในสังกัด 

5. พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
เครื่องมอื และนวัตกรรม 

6. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวง 
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวง และติดตาม ประเมินผล 
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7. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเมินผลประจ ากระทรวง  
และปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม หรือหน่วยงานอื่น 
 
ความรับผิดชอบ   

 ด้านการตรวจสอบ 
 1. กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรับผิดชอบต่อการ
ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง และภารกิจงานตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง 
 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรับผิดชอบต่อการ
รายงานผลการตรวจสอบ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ งานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
 3. กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรับผิดชอบต่อการ
ประเมินความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง   
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
  ด้านการให้ค าปรึกษา 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรับผิดชอบต่อ
การบร ิก า ร ให ้ค าป ร ึกษ า  เ พ่ือเ พ่ิมคุณค่าให้กับหน่วยงานในสั งกัด ตามที่ ผู้ รับบริการร้องขอ  
หรือกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้เสนอบริการให้แก่หน่วยงานในสังกัด 
  ด้านการพัฒนาระบบ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรับผิดชอบต่อการ 
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน โดยสามารถ
สนับสนุนการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่  

 
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
  1. กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล 
ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสนับสนุนงาน
ตรวจสอบภายใน 

2. กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสิทธิในการขอ และได้รับ
ข้อมูลเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน 
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ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  หน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัด 
  1. ประสานการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รวมทั ้งประสานการพัฒนาระบบงาน
ตรวจสอบภายใน ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. บูรณาการงานตรวจสอบภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารและการด าเนินงานในภาพรวม  
   หน่วยงานในสังกัด 
   ประสานการด าเนินงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมาย ตามแผนการตรวจสอบภายใน และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

  หน่วยงานภายนอก 
  ประสานงานก ับกรมบ ัญช ีกลาง  ส าน ัก งานการตรวจเง ินแผ ่นด ิน  ส าน ักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้การตรวจสอบภายใน 
และการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ส่วนราชการ 

 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่        พฤศจิกายน 2561  เป็นต้นไป 
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(นายการุณ สกุลประดิษฐ์) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 


