กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เพื่อให้การดาเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุส้ตว์ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ รวมทั้ง
เป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลาง จึงให้ยกเลิกกฎบัตร
การตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ และให้ใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้แทน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดทาขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทาง การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจมีความเข้าใจเกี่ยวกับ นิยาม
วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ดังนี้
๑. นิยาม
การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าเพิ่มและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
งานบริการให้ความเชื่อมั่น เป็นการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่ง
การประเมินอย่างเป็นอิสระโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมของส่วนราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์
งานบริการให้คาปรึกษา เป็นการให้คาแนะนาและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงาน
และขอบเขตของงานจะจัดทาข้อตกลงกับผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับกรมปศุสัตว์
โดยปรั บปรุ งกระบวนการการก ากั บดู แล การบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุ มของส่วนราชการในสังกั ดกรมปศุ สั ต ว์
ให้ดีขึ้น
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านการตรวจสอบภายใน คื อ ข้ อ บั ง คั บ /กรอบการปฏิ บั ติ ง านที่
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติ
(๑) มาตรฐานด้ า นคุ ณ สมบั ติ เป็ น มาตรฐานที่ ร ะบุ ลั ก ษณะขององค์ ก รและบุ ค คลที่ จ ะ
ปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายใน โดยหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้ องจั ดให้ มี การประกั นคุ ณภาพงานตรวจสอบภายใน
และผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม มีความเชี่ยวชาญและระมัดระวังรอบคอบ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
(๒) มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานที่อธิบายลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
และบรรทัดฐานทางคุณภาพที่สามารถนาไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คือ กรอบความประพฤติที่ดี งามที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องยึดถือและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม นาความรู้ความสามารถประสบการณ์มาใช้
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ปกปิดความลับ/ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน โดยยึดปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกาหนด

๒
ผู้ตรวจสอบภายในและกลุ่มตรวจสอบภายใน ต้องมีการปฏิบัติตามจริยธรรม (Code of Ethics)
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๒. วัตถุประสงค์
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลต่อฝ่ายบริหาร ทั้งในด้านการ
ให้ ความเชื่ อมั่ น และการให้ ค าปรึ กษา เป็ นเครื่ องมื อส าคั ญ ของฝ่ า ยบริ ห ารในการตรวจสอบ ติ ดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานในหน่วยงานเพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินงาน ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ความถูกต้อง
และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สิน ความถูกต้องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลตนเองที่ดี โปร่งใส รวมทั้งให้สัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในกรมปศุสัตว์ จึงลดโอกาสที่จะเกิด ลดความรุนแรงและ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสของความสาเร็จของงานตามเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายกรมปศุสัตว์
๓. สายการบังคับบัญชา
(๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์
(๒) หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบภายใน
(๓) หัวหน้ากลุ่ ม ตรวจสอบภายใน เป็นผู้เสนอแผนการตรวจสอบประจาปี และแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว ต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาอนุมัติ และส่งสาเนาให้กรมบัญชีก ลาง 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 อ แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รของ
กลุ่มตรวจสอบภายในต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของกลุ่ ม ตรวจสอบภายใน กรมปศุ สั ต ว์ และเผยแพร่ ให้ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมปศุสั ต ว์ และผู้ที่ เ กี่ย วข้อง
ทราบโดยทั่วกัน
๔. อานาจหน้าที่
(๑) ผู้ตรวจสอบภายในดารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์
สุจริตและมีจริยธรรม ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและ
การเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด และไม่ควรเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
และการเสนอความเห็น
(๒) ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึง บุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ โดยหน่วยรับตรวจมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(๒.๑) อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(๒.๒) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และครบถ้วน

๓
(๒.๓) จั ดเตรี ยมรายละเอี ยดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่ เกี่ ยวข้ องในการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
(๒.๔) จั ดท าบั ญชี และจั ดเก็ บเอกสาร ประกอบรายการบั ญชี พร้ อมที่ จะให้ ผู้ ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบได้
(๒.๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(๒.๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่อธิบดี
กรมปศุสัตว์สั่งการให้ปฏิบัติ
กรณี ที่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ ป ฏิ บั ติ หรื อ ละเลยการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ความรับผิดชอบ ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี
(๓) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ มีหน้าที่ในการประเมินและให้คาปรึกษาแนะนาแก่
หน่วยรับตรวจ ไม่มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและการวางระบบการควบคุมภายใน
หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง
๕. ความรับผิดชอบ
(๑) กาหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและ
การด าเนิ น งานด้ า นต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของกรมปศุ สั ต ว์ แ ละคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
คณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยคานึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์
(๒) จัดให้มีการดาเนินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และส่งสาเนาผลการประเมิน
การประกันคุณภาพให้กรมบัญชีกลางทราบ
(๓) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ คู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในของกรมบั ญ ชี ก ลางและคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น กรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ ห้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(๔) เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี ต่ ออธิ บดี กรมปศุ สั ตว์ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ภายในเดื อ น
กันยายน
(๕) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อย
๒ เดือน นับจากวันที่ดาเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหาย
ต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที
(๖) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การกากับ
ดูแลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบตามที่กรมปศุสัตว์
สั่งการ
(๗) จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๓ ครั้ง/ปี ( ๔ เดือนครั้ง) และ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ความเห็นชอบ/สั่งการ และเผยแพร่
ส่วนที่เป็นสาระสาคัญให้หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

๔
(๘) ปฏิบัติงานในการให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
(๙) ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
คณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกรมปศุสัตว์ บ รรลุ
เป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรม
ปศุ สั ตว์ ทั้ งนี้ งานดั งกล่ าวต้ องไม่ ท าให้ ผู้ ตรวจสอบภายในขาดความเป็ นอิ สระและเที่ ยงธรรมหรื อมี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ
(๑๑) จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบั ติงานตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อนาข้อเสนอแนะ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
๖. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ครอบคลุมถึงระบบการทางานต่าง ๆ เอกสาร
หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งการตรวจสอบวิเคราะห์ การประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของส่วนราชการ และการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ ซึ่งรวมถึง
(๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
(๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่งที่ทางราชการกาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์
และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ
(๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดาเนินงานและการเงินการคลัง
(๔) ตรวจสอบระบบดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มี
ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น
(๕) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
(๖) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรปราศจากการแทรกแซงทั้งในเรื่องการกาหนดของ
เขตการตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจากัดที่จะ
ทาให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระและเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผย
ข้อจากัดดังกล่าวโดยแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
(๗) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรวมถึงงานเงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จาหน่าย
(๘) ขอบเขตการปฏิบัตงานตรวจสอบภายใน ครอบคลุมถึงการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่
หน่วยรับตรวจจัดส่งทางระบบออนไลน์ เช่น อีเมล์ ไลน์
(๙) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกาหนด

