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ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ฉบับที่ ๗
วาดวย การตรวจสอบภายใน
ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
ในหมวด ๕ การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผล มาตรา ๓๖ การกําหนดใหมีการตรวจสอบ
ภายในเกี่ย วกับการเงิน การบัญ ชี และการพัส ดุข องสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ
ใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และในการตรวจสอบภายในใหมีผูปฏิบัติงานของสถาบัน
ทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และใหรับผิด ชอบขึ้น ตรงตอคณะกรรมการตามระเบีย บ
ที่คณะกรรมการกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๔) แหงพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้ง สถาบัน พัฒ นาองคกร
ชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการสถาบัน พัฒ นาองคกรชุมชน เห็น สมควร
ออกขอบังคับ วาดวย การตรวจสอบภายใน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบั ง คั บนี้เ รีย กวา “ขอ บัง คั บสถาบั น พั ฒ นาองคก รชุม ชน (องคก ารมหาชน)
ฉบับที่ ๗ วาดวย การตรวจสอบภายใน”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ในขอบังคับดังนี้
(๑) “สถาบัน” หมายความวา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
(๒) “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(๓) “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความวา คณะกรรมการที่แ ตง ตั้ง โดยคณะกรรมการ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(๔) “ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความวา ที่ปรึกษาที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
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(๕) “การตรวจสอบภายใน” หมายความวา การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสนิ การบริหารดานอืน่ ๆ ตลอดจน
การตรวจสอบบัญชี การวิเคราะหประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสถาบัน
รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ นอกจากนั้นยังรวมถึงการมีบทบาทในการสนับสนุน
ใหมีการนําแนวทางตรวจสอบภายในไปใชในการพัฒนาองคกรชุมชน
(๖) “หนวยตรวจสอบภายใน” หมายความวา หนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของสถาบัน
(๗) “ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผูตรวจสอบที่สังกัดหนวยตรวจสอบภายในสถาบัน
และใหรวมถึงบุคคลภายนอกที่เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอืน่ ของสถาบัน
ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ตรวจสอบภายในเปนการเฉพาะกรณี
หมวด ๒
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอ ๔ ใหค ณะกรรมการสถาบัน พัฒ นาองคกรชุ มชน แตง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยบุคคลในคณะกรรมการ ฯ และบุคคลอื่นที่เห็นสมควร รวมจํานวนไมนอยกวา ๓ คน
เพื่อการนี้คณะกรรมการ ฯ อาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่มีความชํานาญการดานงานตรวจสอบ
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบก็ได
ขอ ๕ วัตถุประสงคในการดําเนินงาน
(๑) เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการที่สุจริต เปนธรรม โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือ และความมั่นใจแกสาธารณชนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนงาน
และการรายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตองของสถาบัน วาไดมีการตรวจสอบและกํากับดูแลอยางรอบคอบ
(๒) เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ สนับสนุนระบบการตรวจสอบภายใน
ใหเขมแข็ง และเสริมมาตรการควบคุมภายในของสถาบันใหมีความรัดกุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) เพื่อเสริมประสิทธิผลในการพัฒนา การมีสวนรวม การสรา งความเขมแข็ง ตลอดจน
ความพึงพอใจตอผูรับบริการที่เกี่ยวของ
ขอ ๖ หนาที่และความรับผิดชอบ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

(๑) กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน และเสนอมาตรการการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
(๒) เสนอแนะการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่สําคัญและจําเปน
(๓) เสนอแนะนโยบายการตรวจสอบ ขอบเขตและแผนการตรวจสอบ รวมทัง้ สอบทานรายงาน
ผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
(๔) ประเมินผลการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของการตรวจสอบ
ภายใน โดยเนนสวนที่เ ปน มาตรการพัฒ นาปองกัน และขยายผลถึง การนํา แนวทางการตรวจสอบ
ไปสนับสนุนในการพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
(๕) ประสานภารกิจและระบบการตรวจสอบ การควบคุมกับสํานักงานตรวจเงินแผนดินและ
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหแนวทางการตรวจสอบ และ การควบคุมของสถาบัน สอดคลอง
ตามระบบองคการมหาชน
ขอ ๗ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติดังนี้
(๑) จะตองเปนกรรมการที่ไมไดทําหนาที่ในการบริหารจัดการสถาบัน หรือ
(๒) เปนผูที่มีความรูและประสบการณในภารกิจ เขาใจสภาพแวดลอม และวัฒ นธรรมของ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน หรือ
(๓) เปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน หรือเปนผูเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบ
หรือ มีความรูดานบัญชีเปนอยางดี หรือ
(๔) เปนผูที่ไดรับความเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป
ขอ ๘ อํานาจการดําเนินงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเรียกดูขอมูลของสถาบันที่เกี่ยวของจําเปนกับการปฏิบัติงาน
โดยที่ผูบริหารของสถาบัน จะสนับสนุนความรวมมือในดานขอมูลภายในและใหความเห็นประกอบการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคแ ละหนา ที่ค วามรับผิด ชอบ
ดังกลาวมาขางตน
คณะกรรมการตรวจสอบอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ฯ ตามที่เห็นสมควร
ขอ ๙ วาระการปฏิบัติงาน
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คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการปฏิบัติงานเทากับคณะกรรมการชุดที่แตงตั้ง และจะมีการประชุม
กันไมต่ํากวาปละ ๔ ครั้ง โดยมีหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน ทํา หนา ที่เ ปน เลขานุการ ในกรณีที่
ยังไมมีหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน/หรือหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในไมสามารถปฏิบัติห นา ที่ไ ด
ใหผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนมอบหมายผูที่จะปฏิบัติหนาที่เลขานุการแทน
ขอ ๑๐ การรายงานการดําเนินงาน
คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานผลการปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน อยางนอยปละ ๒ ครั้ง
ขอ ๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบัติง าน โดยการประเมิน ตนเองทุกป และ
รายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนทราบ
หมวด ๓
หนวยตรวจสอบภายใน
ขอ ๑๒ ให มีห นว ยตรวจสอบภายในของสถาบัน รายงานขึ้ น ตรงกับ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อเปนเครื่องมือของคณะกรรมการสถาบัน ในการที่จะดํา เนิน การวิเ คราะห ประเมิน และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในของสถาบัน วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเจตนารมณ
ของคณะกรรมการ
ขอ ๑๓ หนาที่ความรับผิดชอบ
ใหมีหัวหนา ตรวจสอบภายใน เปน ผูรับ ผิด ชอบและรายงานรวมทั้ง การประเมิ น ผลงาน
ขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติง านของ
สถาบัน ประสานงาน รวมมือกับหนวยงาน องคกร บุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อจัดใหมีการตรวจสอบดา น
การเงิน ดานสินเชื่อ ดานการบริหารพัสดุและทรัพยสิน การบริหารดานอื่น ๆ และดานการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ รวมถึงการมีบทบาทในการสนับสนุนใหมีการนําแนวทางตรวจสอบภายในไปใชในการ
พัฒ นาองคก รชุม ชน จัด ทํ า รายงานและเสนอผลการตรวจสอบ แก ค ณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการฯ และฝายจัดการ รวมทั้งผูที่เ กี่ย วของตามควรแกกรณี และดํา เนิน งานอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
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ขอ ๑๔ ขอบเขต
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน หมายความรวมถึง การทดสอบและการประเมิ น
ความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในองคกร รวมทั้ง ประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานภายในองคกรกับแผนงานที่วางไว
ขอ ๑๕ การปฏิบัติงานและการรายงาน
การปฏิบัติงานและรายงานของหนวยตรวจสอบภายใน ใหเ ปน ไปตามขอบัง คับ ระเบีย บ
คําสั่งและมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะตองจัดใหมีขึ้นตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

