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ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ฉบับที่ ๒๐
วาดวย การตรวจสอบภายใน
ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๕ การบัญชี การตรวจสอบ และกรประเมินผล มาตรา ๓๖ กําหนดใหมีการตรวจสอบภายใน
เกี่ ย วกั บ การเงิ น การบั ญ ชี และการพั ส ดุ ข องสถาบั น ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให
คณะกรรมการสถาบัน ทราบอยางนอยปละครั้ง ทั้งนี้ ในการตรวจสอบภายในใหมีผูปฏิบัติงานของ
สถาบันทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการสถาบัน
ตามระเบียบที่คณะกรรมการสถาบันกําหนดนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๔) (ช) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน องคกร
ชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน จึงออกขอบังคับ
วาดวย การตรวจสอบภายใน ดังตอไปดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ฉบับที่ ๒๐
วาดวย การตรวจสอบภายใน”
ขอ ๒ ใหยกเลิก
(๑) ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ฉบับที่ ๗ วาดวย การตรวจสอบ
ภายใน ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔
(๒) ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ฉบับที่ ๗ วาดวย การตรวจสอบ
ภายใน แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๔
ขอ ๓ ใหใชขอบังคับฉบับนี้ตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการตรวจสอบที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ
“การตรวจสอบภายใน” หมายความวา การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน การบริหารดานอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการกํ า หนด ตลอดจนการตรวจสอบบั ญ ชี การวิ เ คราะห ป ระเมิ น ความพอเพี ย งและ
ประสิทธิผ ลของการควบคุม ภายในของสถาบัน รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและขอ เสนอแนะ
นอกจากนั้นยังรวมถึงการมีบทบาทในการสนับสนุนใหมีการนําแนวทางตรวจสอบภายในไปใชในการ
พัฒนาองคกรชุมชน
“สํานักตรวจสอบ” หมายความวา หนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของสถาบัน
“ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานของสถาบันซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการใหทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
หมวด ๒
คณะอนุกรรมการ
ขอ ๕ ให ค ณะกรรมการ แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการขึ้ น ประกอบด ว ย บุ ค คลซึ่ ง เป น
กรรมการในคณะกรรมการยกเวนผูอํานวยการ และบุคคลอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร รวมจํานวน
ไมนอยกวาสามคน
ใหคณะกรรมการแตงตั้งอนุกรรมการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานอนุกรรมการ
ขอ ๖ คณะอนุกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่มีความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญ
ดานงานตรวจสอบ เพื่อเปนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได
ขอ ๗ คณะอนุกรรมการมีวัตถุประสงคในการดําเนินการ ดังนี้
(๑) สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการที่สุจริต เปนธรรม โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเสริม สร างความนา เชื่อถือและความมั่น ใจแกสาธารณะชนตอการดํา เนิน การตามนโยบายและ
แผนงาน และการรายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตองของสถาบันวาไดมีการตรวจสอบและกํากับดูแล
อยางรอบคอบ
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(๒) เสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ สนับสนุนระบบการตรวจสอบภายใน
ใหเขมแข็ง และเสริมมาตรการควบคุมภายในของสถาบันใหรัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) เสริมประสิทธิผลในการพัฒนา การมีสวนรวม การสรางความเขมแข็งตลอดจนความพึง
พอใจตอผูรับบริการที่เกี่ยวของ
ขอ ๘ คณะอนุกรรมการมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน และเสนอมาตรการการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ
(๒) เสนอแนะการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่สาํ คัญและจําเปน
(๓) เสนอแนะนโยบายการตรวจสอบ ขอบเขตและแผนการตรวจสอบ รวมทั้งสอบทาน
รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
(๔) ประเมิน ผลการตรวจสอบภายในและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของการ
ตรวจสอบภายใน โดยเนน สวนที่เปน มาตรการพัฒนาและปองกัน ตลอดจนขยายผลถึงการนําแนว
ทางการตรวจสอบไปสนับสนุนในการพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
(๕) ประสานภารกิจและระบบการตรวจสอบ การควบคุมภายในกับสํานักงานการตรวจเงิน
แผ น ดิน และหน ว ยงานอื่น ๆ ที่ เ กี่ย วข อง เพื่ อ ใหแ นวทางการตรวจสอบและการควบคุ ม ภายใน
ของสถาบันสอดคลองตามระบบองคการมหาชน
ขอ ๙ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการตามขอ ๕ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้
(๑) เป น ผู ที่ มีค วามรู แ ละประสบการณใ นภารกิจ เขา ใจสภาพแวดลอ มและวัฒ นธรรม
ของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน หรือ
(๒) เปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน หรือเปนผูเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบ
หรือมีความรูดานบัญชีเปนอยางดี หรือ
(๓) เปนผูที่ไดรับความเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป
(๔) ไมเปนผูที่ทําหนาที่อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดอื่นของสถาบันที่มีอํานาจอนุมัติ
สินเชื่อ
(๕) ไมเปนผูทําหนาที่บริหารจัดการสถาบัน
ขอ ๑๐ คณะอนุก รรมการมี อํา นาจในการเรีย กดูข อมู ลของสถาบัน ที่เ กี่ย วขอ งจํ าเปน กั บ
การปฏิบัติงานโดยผูบริหารของสถาบันจะตองสนับสนุนใหความรวมมือในดานขอมูลภายในและให
ความเห็นประกอบการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและหนาที่
ความรับผิดชอบ
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คณะอนุกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๑ คณะอนุ ก รรมการมี ว าระการปฏิ บั ติ ง านไม เ กิ น กว า วาระการปฏิ บั ติ ง าน
ของคณะกรรมการชุดที่ทําการแตงตั้ง และใหมีการประชุม ไมนอยกวาปละ ๔ ครั้ง โดยใหหัวหนา
สํานักตรวจสอบทําหนาที่เปนเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ในกรณีที่ยังไมมีหัวหนาสํานักตรวจสอบ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามความใน
วรรคกอน ใหผูอํานวยการมีอํ านาจมอบหมายใหผูป ฏิบัติงานของสถาบัน ปฏิบัติหนาที่ เลขานุการ
คณะอนุกรรมการแทน
ขอ ๑๒ นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามข อ ๑๑ ประธานคณะอนุ ก รรมการและ
อนุกรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
หยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๙
ขอ ๑๓ คณะอนุ ก รรมการต อ งรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ตอคณะกรรมการอยางนอยปละ ๒ ครั้ง
ขอ ๑๔ คณะอนุกรรมการตองทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองทุกป
และจัดทํารายงานผลการประเมินเพื่อรายงานใหคณะกรรมการทราบ
หมวด ๓
ผูตรวจสอบภายใน
ขอ ๑๕ ใหมีผูตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบภายใน โดยใหแตงตั้งจากผูปฏิบัติงาน
ของสถาบันและใหปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ
ขอ ๑๖ ใหผูอํานวยการเปนผูแตงตั้งผูตรวจสอบภายในโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
และใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานในสํานักตรวจสอบ
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หมวด ๔
สํานักตรวจสอบ
ขอ ๑๗ ใหมีสํานักตรวจสอบของสถาบันเพื่อเปน เครื่องมือของคณะอนุกรรมการ ในการ
ที่จ ะดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ประเมิ น และตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านภายในสถาบั น ให เ ป น ไปโดยมี
ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลตามเจตนารมณ ของคณะกรรมการ โดยใหการบริหารงานดานการ
ตรวจสอบเปนอิสระจากการบริหารงานของสถาบัน และใหขึ้นตรงตอคณะกรรมการสถาบัน
ใหผูอํานวยการเปนผูแตงตั้งผูตรวจสอบภายในคนหนึ่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เพื่อทําหนาที่หัวหนาสํานักตรวจสอบและเปนผูบังคับบัญชาผูปฏิบัติงานในสังกัดสํานักตรวจสอบ
ขอ ๑๘ สํานักตรวจสอบมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) จั ด ให มี ก ารตรวจสอบฐานะและกิ จ การทั้ ง ในด า นการเงิ น การบั ญ ชี ด า นสิ น เชื่ อ
ดานการบริหารพัสดุแ ละทรัพ ยสิน การบริ หารด านอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด และดา น
การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานของสถาบัน
(๒) ประสานงาน รวมมือกับหนวยงาน องคกร บุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนศักยภาพ
ขององคกรใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมายและเจตนาของนโยบาย
รวมถึงขอกําหนดกฎหมายและสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๓) สนับสนุนใหมีการนําแนวทางตรวจสอบภายในไปใชในการพัฒนาองคกรชุมชน
(๔) จัดทํ ารายงานและเสนอผลการตรวจสอบแกคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการและ
ฝายจัดการรวมทั้งผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณี
(๕) ดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๙ ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน หมายความรวมถึง การทดสอบและการประเมิน
ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในองคกร รวมทั้งประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานภายในองคกรกับแผนงานที่วางไว
ขอ ๒๐ การปฏิบัติงานและการรายงานของสํานักตรวจสอบ ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ
คําสั่ง และมาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการกําหนด

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

ในการนี้ใ หมีระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ เพื่อเปน แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พิชัย รัตนพล
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

