
คําขวัญ  :  พลังงานมั่นคง  ดํารงคุณภาพ  มาตรฐานปลอดภัย  ฉับไวบริการ                                      

    

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

กรมธรุกิจพลังงาน 
ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

------------------------- 
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในกรมธุรกิจ
พลังงาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายบังคับบัญชา ขอบเขตอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยตระหนักถึงความสําคัญของระบบการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญ ในการกํากับดูแล 
การดําเนินงานและการบริหารงาน ให้มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและมีความน่าเช่ือถือ 
  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงทบทวนและปรับปรุงแกไ้ข โดยเป็นการสมควรให้ยกเลิกกฎ
บัตรการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑  

๑. คํานิยาม 
  ๑.๑ “การตรวจสอบภายใน”  หมายถึง  กิจกรรมการให้ความเช่ือม่ันและ
การให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ  เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 
ส่วนราชการให้ดีขึ้น  

  ๑.๑ ”ส่วนราชการ”   หมายถึง  กรมธุรกิจพลังงาน 

  ๑.๒ “หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายถึง  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
  ๑.๓ “หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายถึง  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
  ๑.๔ “ผู้ตรวจสอบภายใน”  หมายถึง ผู้ที่ ได้ รับการแต่งตั้งจากหัวหน้า 
ส่วนราชการให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ๑.๕ “หน่วยรับตรวจ”   หมายถึง  สํานัก สถาบัน หรือหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มฐีานะเทียบเท่า ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงาน 

๒. วัตถุประสงค์ 
  กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารของกรมธุรกิจพลังงาน ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างให้เกิดความม่ันใจแก่ฝ่ายบริหาร ต่อความมีประสิทธิภาพ 
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๒ 

ประสิทธิผล ของการดําเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินและทรัพยากร รวมทั้งความถูกต้อง
เช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ 
เป็นการประกันคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด   

๓. สายการบังคับบัญชา 
  ๓.๑ กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมธุรกิจพลังงาน โดยหัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิบดี 
กรมธุรกิจพลังงาน 
  ๓.๒ การเสนอแผนงานตรวจสอบหรือการปรับปรุงแผนงานตรวจสอบ ให้หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบภายในเสนอต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
  ๑.๓ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ออธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงาน 

๔. อํานาจหน้าท่ี 
  ๔.๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
ของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๔.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน  ไม่มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน 
การวางระบบการควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คําปรึกษาแนะนํา 
  ๔.๓ ขอบเขตของการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
สอบทาน ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานของหน่วยรับตรวจในกรมธุรกิจพลังงาน เกี่ยวกับด้าน
การเงิน การบัญชี ด้านการดําเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ การให้คําปรึกษา
แนะนํา รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  ๔.๔ ผู้ตรวจสอบภายในมีอํานาจในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ พร้อมทั้งนําเสนอ
รายงานการตรวจสอบ ความเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประหยัดและคุ้มค่าการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจ ต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  
  ๔.๕ ผู้ตรวจสอบภายในดํารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่
ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของ 
ฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่ งบุคคลใด และไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของ 
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๓ 

กรมธุรกิจพลังงาน หรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการ
เสนอความเห็น 

๕. ความรับผิดชอบ 
  กลุ่มตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล 
ข้อเสนอแนะ และการให้คําปรึกษา ตามแนวทางที่มาตรฐานตรวจสอบภายในกําหนดไว้ ดังนี้ 
  ๕.๑ กําหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ 
  ๕.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความอิสระ เที่ยงธรรม 
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
  ๕๓ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการประเมินประสิทธิผลของระบบ
ควบคุมภายในทั้งทางการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติงาน  
  ๕.๔ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการในระดับกระทรวง กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการตรวจสอบหรือ
คณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ 
และการปฏิบัติงานตรวจสอบของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๕.๕ การประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทําให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ สามารถนําไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๕.๖ เสนอแผนการตรวจสอบประจําปี และแผนการตรวจสอบระยะยาวที่มีระยะเวลา
ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป (ถ้ามี) ต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 
  ๕.๗ การพิจารณาจัดลําดับกิจกรรม/หน่วยรับตรวจ ที่จะตรวจสอบและเวลา
ดําเนินการในแผนการตรวจสอบ ให้พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยนําแนวปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในภาคราชการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 
มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   (๑) การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี 
   (๒)  การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน และ 
    ข้อกําหนดทางกฎหมาย 
   (๓) ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 
   (๔) การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน 
   (๕) การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
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๔ 

๖. หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
  ๖.๑ อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
  ๖.๒ จัดให้มีระบบการเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และครบถ้วน 
  ๖.๓ จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบ 
  ๖.๔ จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบได้ 
  ๖.๕ ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
  ๖.๖ ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ ที่
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เห็นชอบและส่ังให้ปฏิบัติ 
  กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน พิจารณาส่ังการตามควร
แก่กรณี 

กฎบัตรของกลุ่มตรวจสอบภายในน้ีมีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
     
 

  อนุมัตโิดย          วีระพล จิรประดิษฐกุล  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

  (นายวีระพล จิรประดิษฐกุล) 

วันที่   ๒๔  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 


