
 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
ฉบับท่ี  ๗ 

วาดวย  การตรวจสอบภายใน 
 

 

ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
ในหมวด  ๕  การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผล  มาตรา  ๓๖  การกําหนดใหมีการตรวจสอบ 
ภายในเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุของสถาบัน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ 
ใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  และในการตรวจสอบภายในใหมีผูปฏิบัติงานของสถาบัน 
ทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ  และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบ 
ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  (๔)  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกร 
ชุมชน  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  เห็นสมควร 
ออกขอบังคับ  วาดวย  การตรวจสอบภายใน  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา   “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน   (องคการมหาชน )   
ฉบับท่ี  ๗  วาดวย  การตรวจสอบภายใน” 

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันท่ีประกาศเปนตนไป 
หมวด  ๑ 
บทท่ัวไป 

 
ขอ ๓ ในขอบังคับดังนี้ 
(๑) “สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
(๒) “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(๓) “คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายความวา  คณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยคณะกรรมการ 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(๔) “ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายความวา  ท่ีปรึกษาท่ีแตงตั้งโดยคณะกรรมการ 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
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(๕) “การตรวจสอบภายใน”  หมายความวา  การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เก่ียวกับ 
การบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  การบริหารพสัดแุละทรพัยสนิ  การบรหิารดานอ่ืน  ๆ ตลอดจน 
การตรวจสอบบัญชี  การวิเคราะหประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสถาบัน   
รวมท้ังการรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ  นอกจากนั้นยังรวมถึงการมีบทบาทในการสนับสนุน 
ใหมีการนําแนวทางตรวจสอบภายในไปใชในการพัฒนาองคกรชุมชน 

(๖) “หนวยตรวจสอบภายใน”  หมายความวา  หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ภายในของสถาบัน 

(๗) “ผูตรวจสอบภายใน”  หมายความวา  ผูตรวจสอบท่ีสังกัดหนวยตรวจสอบภายในสถาบนั 
และใหรวมถึงบุคคลภายนอกท่ีเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  หรือผูท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืนของสถาบัน   
ท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีตรวจสอบภายในเปนการเฉพาะกรณี 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ขอ ๔ ใหคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดวยบุคคลในคณะกรรมการ  ฯ  และบุคคลอ่ืนท่ีเห็นสมควร  รวมจํานวนไมนอยกวา  ๓  คน 
เพื่อการนี้คณะกรรมการ  ฯ  อาจแตงตั้งบุคคลภายนอกท่ีมีความชํานาญการดานงานตรวจสอบ 

เปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบก็ได 
ขอ ๕ วัตถุประสงคในการดําเนินงาน 
(๑) เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการท่ีสุจริต  เปนธรรม  โปรงใส  ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือ  และความม่ันใจแกสาธารณชนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนงาน   
และการรายงานขอมูลทางการเงินท่ีถูกตองของสถาบัน  วาไดมีการตรวจสอบและกํากับดแูลอยางรอบคอบ 

(๒) เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ  สนับสนุนระบบการตรวจสอบภายใน 
ใหเขมแข็ง  และเสริมมาตรการควบคุมภายในของสถาบันใหมีความรัดกุม  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๓) เพื่อเสริมประสิทธิผลในการพัฒนา  การมีสวนรวม  การสรางความเขมแข็งตลอดจน 
ความพึงพอใจตอผูรับบริการท่ีเก่ียวของ 

ขอ ๖ หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
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(๑) กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  และเสนอมาตรการการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๒) เสนอแนะการพัฒนาระบบการควบคุมภายในท่ีสําคัญและจําเปน 
(๓) เสนอแนะนโยบายการตรวจสอบ  ขอบเขตและแผนการตรวจสอบ  รวมท้ังสอบทานรายงาน 

ผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 
(๔) ประเมินผลการตรวจสอบภายใน  และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของการตรวจสอบ 

ภายใน  โดยเนนสวนท่ีเปนมาตรการพัฒนาปองกัน  และขยายผลถึงการนําแนวทางการตรวจสอบ 
ไปสนับสนุนในการพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 

(๕) ประสานภารกิจและระบบการตรวจสอบ  การควบคุมกับสํานักงานตรวจเงินแผนดินและ 
หนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ  เพื่อใหแนวทางการตรวจสอบ  และ  การควบคุมของสถาบันสอดคลอง 
ตามระบบองคการมหาชน 

ขอ ๗ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  มีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) จะตองเปนกรรมการท่ีไมไดทําหนาท่ีในการบริหารจัดการสถาบัน  หรือ 
(๒) เปนผูท่ีมีความรูและประสบการณในภารกิจ  เขาใจสภาพแวดลอม  และวัฒนธรรมของ 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  หรือ 
(๓) เปนผูท่ีมีความรูเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน  หรือเปนผูเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบ 

หรือ  มีความรูดานบัญชีเปนอยางดี  หรือ 
(๔) เปนผูท่ีไดรับความเชื่อถือและยอมรับโดยท่ัวไป 
ขอ ๘ อํานาจการดําเนินงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ  สามารถเรียกดูขอมูลของสถาบันท่ีเก่ียวของจําเปนกับการปฏิบัติงาน 

โดยท่ีผูบริหารของสถาบัน  จะสนับสนุนความรวมมือในดานขอมูลภายในและใหความเห็นประกอบการ 
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ดังกลาวมาขางตน 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ  ฯ  ตามท่ีเห็นสมควร 
ขอ ๙ วาระการปฏิบัติงาน 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการปฏิบัติงานเทากับคณะกรรมการชุดท่ีแตงตั้ง  และจะมีการประชุม 
กันไมต่ํากวาปละ  ๔  ครั้ง  โดยมีหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  ทําหนาท่ีเปนเลขานุการ  ในกรณีท่ี 
ยังไมมีหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน/หรือหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได   
ใหผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนมอบหมายผูท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการแทน 

ขอ ๑๐ การรายงานการดําเนินงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานผลการปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  อยางนอยปละ  ๒  ครั้ง 
ขอ ๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยการประเมินตนเองทุกป  และ 

รายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนทราบ 
หมวด  ๓ 

หนวยตรวจสอบภายใน 
 
ขอ ๑๒ ใหมีหนวยตรวจสอบภายในของสถาบัน   รายงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการ 

ตรวจสอบเพื่อเปนเครื่องมือของคณะกรรมการสถาบันในการท่ีจะดําเนินการวิเคราะห  ประเมินและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในของสถาบัน  วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามเจตนารมณ 
ของคณะกรรมการ 

ขอ ๑๓ หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ใหมีหัวหนาตรวจสอบภายใน  เปนผูรับผิดชอบและรายงานรวมทั้งการประเมินผลงาน   

ขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
สถาบัน  ประสานงาน  รวมมือกับหนวยงาน  องคกร  บุคคลท่ีเก่ียวของ  เพื่อจัดใหมีการตรวจสอบดาน 
การเงิน  ดานสินเชื่อ  ดานการบริหารพัสดุและทรัพยสิน  การบริหารดานอ่ืน ๆ  และดานการปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาท่ี  รวมถึงการมีบทบาทในการสนับสนุนใหมีการนําแนวทางตรวจสอบภายในไปใชในการ 
พัฒนาองคกรชุมชน  จัดทํารายงานและเสนอผลการตรวจสอบ   แกคณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการฯ  และฝายจัดการ  รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของตามควรแกกรณี  และดําเนินงานอ่ืน ๆ  ตามท่ี 
คณะกรรมการมอบหมาย 
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ขอ ๑๔ ขอบเขต 
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน   หมายความรวมถึง   การทดสอบและการประเมิน 

ความเพียงพอ  และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในองคกร  รวมท้ังประสิทธิผล 
ของการปฏิบัติงานภายในองคกรกับแผนงานท่ีวางไว 

ขอ ๑๕ การปฏิบัติงานและการรายงาน 
การปฏิบัติงานและรายงานของหนวยตรวจสอบภายใน  ใหเปนไปตามขอบังคับ  ระเบียบ   

คําสั่งและมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งจะตองจัดใหมีขึ้นตอไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 

ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 


