กรมปศุสัตว์
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ การดาเนิ น งานของกลุ่ มตรวจสอบภายใน สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานวิช าชี พ
การตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของส่ ว นราชการ รวมทั้ ง เป็ น ไปตามแนวทางการประกั น คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ ของ
กรมบัญชีกลาง จึงให้ยกเลิกกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และให้ใช้
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้แทน
กฎบั ต รการตรวจสอบภายใน จั ด ท าขึ้ น ตาม ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓(๒) กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทาง
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ
มีความเข้าใจเกี่ยวกับ นิยาม วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขต
การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ดังนี้
๑. นิยาม
การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
งานบริการให้ความเชื่อมั่น เป็นการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้
ได้มาซึ่งการประเมินอย่างเป็นอิสระในกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ของ
ส่วนราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์
งานบริการให้คาปรึกษา เป็นการให้คาแนะนาและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะ
งานและขอบเขตของงานจะจัดทาข้อตกลงกับผู้บริหาร และมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับกรมปศุสัตว์
โดยปรับปรุงกระบวนงาน การกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม ของราชการในสังกัดกรม
ปศุสัตว์ให้ดีขึ้น
มาตรฐานการปฏิบัติ งานการตรวจสอบภายใน คือ ข้อบังคับ/กรอบการปฏิบัติงานที่
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติ โดยมีการกาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตาม ๓ ส่วน ดังนี้
ต้องปฏิบัติตามคานิยามหรือคาจากัดความ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และคู่มือ/
แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ๒ ด้าน คือ
(๑) มาตรฐานด้านคุณสมบัติ เป็ นมาตรฐานที่ร ะบุลั กษณะขององค์กรและบุคคลที่จ ะ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน และผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรมและมีความเชี่ยวชาญ ระมัดระวังรอบคอบ
(๒) มาตรฐานด้า นการปฏิบัติ งาน เป็นมาตรฐานที่อ ธิบายลั กษณะของงานตรวจสอบ
ภายในและกาหนดเกณฑ์ในการวัดคุณภาพเพื่อใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานตรวจสอบ

๒
ผู้ตรวจสอบภายในและกลุ่มตรวจสอบภายใน ต้องมีการปฏิบัติตามจริยธรรม (Code of
Ethics) ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คือ กรอบความประพฤติที่ดีงามที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องยึดถือและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม นาความรู้ความสามารถประสบการณ์มาใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ปกปิดความลับ/ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน โดยยึดปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๒. วัตถุประสงค์
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลต่อฝ่ายบริหาร ทั้งในด้าน
การให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษา เป็นเครื่องมือสาคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานในหน่วยงานเพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
เพื่ อให้ เกิดความมั่น ใจต่ อความมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผ ลของการด าเนิ นงาน ความคุ้ มค่ าของการใช้
ทรัพยากร ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สิน ความถูกต้องของการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลตนเองที่ดี
โปร่งใส รวมทั้งให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในกรมปศุสัตว์ จึงลดโอกาส
ความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสของความสาเร็จของงาน
๓. สายการบังคับบัญชา
(๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์
(๒) หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบภายใน
(๓) หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นผู้เสนอแผนการตรวจสอบประจาปี และแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว ต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาอนุมัติ และส่งสาเนาให้กรมบัญชีกลาง และสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวง ทราบ
(๔) หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นผู้เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อ
อธิบดีกรมปศุสัตว์
(๕) หั ว หน้ า กลุ่ ม ตรวจสอบภายใน เป็ น ผู้ เ สนอจั ด ท า หรื อแก้ ไ ขปรั บ ปรุง กฎบั ต รของ
กลุ่มตรวจสอบภายในต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเผยแพร่ให้ หน่วยงานในสังกัดกรม
ปศุสัตว์ทราบโดยทั่วกัน
๔. อานาจหน้าที่
(๑) ผู้ ต รวจสอบภายในด ารงไว้ ซึ่ ง ความเป็ น อิ ส ระ ปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ด้ ว ยความเที่ ยงธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริตและมีจริยธรรม ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการ
ปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด และไม่ควรเป็น
กรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
(๒) ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึง บุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สิ น
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ โดยหน่วยรับตรวจมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(๒.๑) อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(๒.๒) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และครบถ้วน

๓
(๒.๓) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
(๒.๔) จัดทาบัญชีและจัดเก็บเอกสาร ประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบได้
(๒.๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(๒.๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่
อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการให้ปฏิบัติ
กรณีที่หน่วยรับตรวจกระทาการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี
(๓) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ มีหน้าที่ในการประเมินและให้คาปรึกษาแนะนาแก่
หน่วยรับตรวจ ไม่มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและการวางระบบการควบคุม
ภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
๕. ความรับผิดชอบ
(๑) กาหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
และการด าเนิ น งานด้านต่าง ๆ ของส่ ว นราชการ โดยให้ ส อดคล้ องกับนโยบายของส่ ว นราชการและ
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อคณะกรรมการอื่ นใดที่ ปฏิ บั ติ งานในลั กษณะเดี ยวกั น โดยค านึ งถึ งความมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการ
(๒) ดาเนินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และส่งสาเนาผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพงานให้กรมบัญชีกลางทราบ
(๓) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ คู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในของกรมบั ญชีกลางและคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่ นดิน กรณีที่ ไม่ ได้ กาหนดไว้ ให้ ถือปฏิ บัติ ตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งการนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(๔) เสนอแผนการตรวจสอบประจาปี และแผนการตรวจสอบระยะยาวต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์
พิจารณาอนุมัติ ภายในเดือนกันยายน
(๕) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่าง
น้อย ๒ เดือน นับจากวันที่ดาเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมี
ผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที
(๖) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
(๗) ปฏิบัติงานในการให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
(๘) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการบรรลุ
เป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔
(๙) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี
กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่ทาให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมหรือมีส่วน
ได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ
๖. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ครอบคลุมถึงระบบการทางานต่าง ๆ เอกสาร
หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งการตรวจสอบวิเคราะห์ การประเมินความเพียงพอ
และประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของส่วนราชการ และการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ ซึง่ รวมถึง
(๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
(๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ค าสั่ ง ที่ ท างราชการก าหนด เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า สามารถน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ต รงตามเป้ า หมาย
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ
(๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดาเนินงานและการเงินการคลัง
(๔) ตรวจสอบระบบดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยตรวจรับให้มี
ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น
(๕) ประเมินผลการดาเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของส่วนราชการ
(๖) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
๗. มาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึง
ต้องพึ งประพฤติ ป ฏิบั ติ ตนภายใต้ กรอบความประพฤติ ที่ดีงาม ในอันที่ จะนามาซึ่ งความเชื่ อมั่นและให้
คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ หลักปฏิบัติที่กาหนดเป็นหลักการพื้นฐานใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใช้สามัญสานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือ
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง พึงยึดถือและดารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ความซื่อสัตย์ (Integrity)
๑.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
และมีความรับผิดชอบ
๑.๒ ผู้ ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผย
ข้อมูลตามวิชาชีพที่กาหนด
๑.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทาใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือ ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทาที่อาจนาความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้าง
ความเสียหายต่อส่วนราชการ
๑.๔ ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ

