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กิจกรรมการบริหารจัดการ  :     กลุมตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว 

 

หลักการและเหตุผล  : การตรวจสอบภายใน เปนงานใหบริการตอฝายบริหาร เพ่ือใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม และเปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือ

เพ่ิมคุณคาและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค

ท่ีกําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงระบบประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม และการกับกําดูแลอยางเปน

ระบบ    

วัตถุประสงค  
1. สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของการเบิกจายเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับมติ ครม. และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ สอบทานการ

ควบคุม การใชและความคุมคาของการใชทรัพยากรและทรัพยสิน   

2. ติดตามและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการบริหารดานตางๆ ของกรมปศุสัตว 

3. เสนอแนะแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงแกไขเพ่ือสรางระบบการควบคุมภายในท่ีดีและเพียงพอ เพ่ือลดความเสี่ยงสําคัญเพ่ือใหม่ันใจอยาง

สมเหตุสมผลวาการปฏิบัติงานจะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

4. เปนเครื่องมือทางการบริหารสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี โปรงใส และเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนา ของการประพฤติมิชอบหรือการ

ทุจริตในหนวยงานเพ่ือลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) 
1. รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบไดตามแผนการตรวจสอบประจําป 2561 ท่ีอธิบดีกรมปศุสัตวอนุมัติและสําเนา แจงให 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กระทรวงการคลัง  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือใชในการติดตามการปฏิบัติงาน

ดานการตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว ตอไป 

2. รอยละความสําเร็จของการสรุปผลการตรวจสอบ และติดตามผลการแกไขปรับปรุงตามขอตรวจพบ ขอสังเกต และขอเสนอแนะ ตามรายงานผลการ

ตรวจสอบ ของ สตง./ ตรวจสอบภายในจังหวัด / ตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรฯ ท่ีเขาตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด       

กรมปศุสัตว 

3. ระดับความสําเร็จของการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 4เดือน/ครั้ง รวม 3 ครั้ง/ป  ในประเด็นขอตรวจพบ ความเสี่ยงและการ

ควบคุมท่ีสําคัญ  โอกาสท่ีจะเกิดขอผิดพลาด การทุจริต/ความเสียหาย ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ   



ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 
1. กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน ใหสอดคลองกับนโยบายของกรมปศุสัตว เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงาน 

ดานตางๆ   

2. เสนออธิบดีกรมปศุสัตวอนุมัติ แผนการตรวจสอบภายในประจําป โดยวิเคราะหตามผลการประเมินความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการควบคุมและ

การบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน แผนงาน /โครงการ โดยวางแผนการตรวจสอบใหครอบคลุมท้ัง

ดานการเงิน  การบัญชี  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดานผลการดําเนินงาน  ดานสารสนเทศ การบริหารงานดานตางๆ และแผนงาน  งาน/โครงการ  

ท่ีมีความสําคัญตอผลสําเร็จของนโยบาย  หรืองาน/โครงการท่ีไดรับนโยบายใหติดตามกํากับดูแลเปนกรณีพิเศษ  หรืองาน/โครงการท่ีมีความเสี่ยงสูง

หรือท่ีมีสัญญาณบอกเหตุวาจะเกิดความเสียหายตอราชการ 

3. ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปท่ีรับอนุมัติแลว โดยศึกษา วิเคราะห วิจัย กําหนดวัตถุประสงคและแนวทางการตรวจสอบ 

กําหนดขอบเขต หลักเกณฑและวิธีการสํารวจขอมูล  การประเมินความเสี่ยง  การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน  และเทคนิควิธีการ

ตรวจสอบ การจัดเก็บขอมูลกระดาษทําการและความเพียงพอของเอกสารหลักฐาน ของหนวยงาน  แผนงาน/โครงการ ท้ังสวนกลางและสวน

ภูมิภาค ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

3.1  ตรวจสอบดานการเงิน เพ่ือประเมินผลความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน  บัญชี และรายงาน

ทางการเงิน  (Financial Auditing) 

3.2 ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  

และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ (Compliance Auditing) เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติท่ีตรงเปาหมาย วัตถุประสงค

และสอดคลองกับนโยบายของสวนราชการ 

3.3 ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน งานโครงการตาง ๆ ของสวนราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

หรือมาตรฐานงานท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และคุมคา (Performance Auditing) โดยมีผลผลิตและผลลัพธเปนไป

ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ซ่ึงวัดจากตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ กิจกรรม การ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสวนราชการ 

3.4 ตรวจสอบประเมินผล เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) เพ่ือใหเกิดความถูกตองและเชื่อถือไดของ

ระบบงานและขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรรวมท้ังระบบการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูล 



3.5 ตรวจสอบการบริหารงานดานตาง ๆ ของสวนราชการ วามีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการวางแผน  การควบคุม  การ

ประเมินผล  การปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  การบริหารพัสดุและทรัพยสิน  รวมท้ังการ

บริหารงานดานตาง ๆ ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของสวนราชการ (Management Auditing) รวมท้ังเปนไปตามหลักการ

บริหารงานและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความ

โปรงใส มีระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพยสินของสวนราชการ ท่ีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพยสิน นั้น 

รวมท้ังวิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคาในการใชทรัพยากร 

4. เสนอรายงานผลการตรวจสอบ ตามขอเท็จจริง ซ่ึงรวมถึงประเด็นความเสี่ยงสําคัญ ตอหัวหนาสวนราชการ พรอมท้ังขอเสนอแนะ แนวทางการแกไข

ปรับปรุง ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัดยิ่งข้ึนภายใตการบริหารจัดการ

ท่ีดี  รวมท้ังเพ่ือปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเก่ียวกับการเงินหรือทรัพยสินของทางราชการ 

5. ติดตามผลการตรวจสอบ การปฏิบัติตามขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการปรับปรุงแกไข ใหเปนไปตามขอเสนอแนะในรายงานตามการสั่งการของ

อธิบดี เพ่ือทําใหการบริหารงานมีคุณภาพและมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  

6. ปฏิบัติงานในการใหคําปรึกษา และใหคําแนะนํา และใหความเห็นเก่ียวกับ กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับ

ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง แกหัวหนาสวนราชการ หนวยรับตรวจและผูท่ีเก่ียวของ อันจะทําใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

รวมท้ังเปนกลไกในการเชื่อมโยงแนวคิดของผูบริหารใหสื่อสารถึงผูปฏิบัติในหนวยรับตรวจไดอยางถูกตอง  และสามารถแปลงแผนไปสูการ

ปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

7. ประสานงานกับหัวหนาสวนราชการ หนวยรับตรวจ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง คณะกรรมการตรวจสอบ

ติดตามและประเมินผลภาคราชการ  หนวยงานอ่ืนๆ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว บรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ 

8. ศึกษา วิเคราะห และวิจัย กําหนดแนวทางการออกแบบและประเมินความเสี่ยงของการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกลุมตรวจสอบภายใน 

เพ่ือนําไปสูการกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันและลดความเสี่ยง และทําการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผนดินวาดวยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  วาดําเนินการตามวิธีการท่ีกําหนด หรือไม เพียงใด 

พรอมขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (แบบ ปส.) 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ  

 



กิจกรรมและเปาหมายในการดําเนินการ ในปงบประมาณ 2562 
1. ตรวจสอบการดําเนินงาน ของหนวยงาน / โครงการ  

1.1  การสอบทานการประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน กรมปศุสัตว (รายงานแบบ ปส.) สําหรับปสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 ตาม

ระเบียบฯ สตง.   

1.2 ตรวจสอบการ การปฏิบัติงานดานการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ ดานการปฏิบัติงาน ดานผลการดําเนินงาน ดานการ

บริหารจัดการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืนๆ  ท้ังหนวยงานในสวนกลาง และท่ีตั้งในสวนภูมิภาค 

2. สรุปผลการตรวจสอบ และติดตามผลการแกไขปรับปรุงตามขอตรวจพบ ขอสังเกต และขอเสนอแนะ ตามรายงานผลการตรวจสอบ ของ สตง./ ผู

ตรวจสอบภายในจังหวัด / ผูตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรฯ ท่ีเขาตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว เพ่ือเสนออธิบดี

กรมปศุสัตว ใหความเห็นชอบและสั่งการ 

3. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รายไตรมาส รวมท้ังขอตรวจพบ ความเสี่ยงและการควบคุมท่ีสําคัญ  โอกาสท่ีจะเกิดขอผิดพลาด 

การทุจริต/ความเสียหาย ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ  3 ครั้ง/ป เสนออธิบดี กรมปศุสัตว พิจารณาใหความ

เห็นชอบหรือสั่งการ และแจงเวียนให หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวทราบและดําเนินการตามท่ีอธิบดีสั่งการ 

4. การใหคําปรึกษาแนะนํา  แกผูบริหารและหนวยรับตรวจ 

5. ปฏิบัติงานภารกิจอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมและเปาหมายในการดําเนินการ ในปงบประมาณ 2562 
 

กิจกรรม เปาหมาย ป 2561 ป 2562 

หนวยนับ รวม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. ตรวจสอบการดําเนินงานดานตางๆ ของหนวยงาน /

โครงการ ตามแผนการตรวจสอบประจําป 2562 

  เรื่อง/ชุด

รายงาน 

14             

1.1 การสอบทานการประเมินผลการวางระบบควบคุม

ภายใน กรมปศุสัตว (รายงานแบบ ปส.) 

เรื่อง 1             

1.2 การตรวจสอบ ดานการเงิน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ขอบังคับ ดานการปฏิบัติงาน ดานผล

การดําเนินงาน ดานการบริหารจัดการ ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืนๆ  ท้ังหนวยงานใน

สวนกลาง และท่ีตั้งในสวนภูมิภาคไมนอยกวา   12 

เรื่อง/ชุดรายงาน 

เรื่อง/

หนวยงาน 

12             

1.3 การตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ เรื่อง 1             

2. สรุปผลการตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินการ

แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะและขอทักทวง ตาม

รายงานผลการตรวจสอบ ของ สตง./ ผูตรวจสอบ

ภายในจังหวัด  ตามท่ีอธิบดีสั่งการ 

 

 

หนวยงาน/

เรื่อง 

(โดยประมาณ) 

25             

 

 

              



กิจกรรม เปาหมาย ป 2561 ป 2562 

หนวยนับ รวม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

3. สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรายไตรมาส 

ประเด็นขอตรวจพบ ความเสี่ยงและการควบคุมท่ีสําคัญ  

โอกาสท่ีจะเกิดขอผิดพลาด การทุจริต/ความเสียหาย 

   - ครั้งท่ี 1 ขอมูลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ระหวาง 

ตค. 57 – มค. 58 

   - ครั้งท่ี 2 ขอมูลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ระหวาง 

ตค. 57 – พค. 58 

   - ครั้งท่ี 3 ขอมูลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจําป 

งบประมาณ 2558 

ครั้ง 3 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

4. ปฏิบัติงานดานการใหคําปรึกษา               

5. ปฏิบัติงานภารกิจอ่ืนๆตามท่ีอธิบดี มอบหมาย                

 

 

 

 

 

 


