
 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
ฉบับที่  ๒๐ 

วาดวย  การตรวจสอบภายใน 
 

 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
หมวด  ๕  การบัญชี  การตรวจสอบ  และกรประเมินผล  มาตรา  ๓๖  กําหนดใหมีการตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับการเงิน   การบัญชี   และการพัสดุของสถาบัน   ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให
คณะกรรมการสถาบันทราบอยางนอยปละคร้ัง  ทั้งนี้  ในการตรวจสอบภายในใหมีผูปฏิบัติงานของ
สถาบันทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ  และใหรับผิดชอบข้ึนตรงตอคณะกรรมการสถาบัน
ตามระเบียบที่คณะกรรมการสถาบันกําหนดนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  (๔)  (ช)  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันองคกร
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) ขอบังคับสถาบนัพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ฉบับที่  ๗  วาดวย  การตรวจสอบ

ภายใน  แกไขเพิ่มเติมคร้ังที่  ๑  ลงวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๔๔ 
ขอ ๓ ใหใชขอบังคับฉบับนี้ต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
   

 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน   

“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการตรวจสอบที่แตงต้ังโดยคณะกรรมการ 

“การตรวจสอบภายใน”  หมายความวา  การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เกี่ยวกับ

การบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  การบริหารพัสดุและทรัพยสิน  การบริหารดานอื่น ๆ  ตามที่

คณะกรรมการกําหนด  ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี  การวิ เคราะหประเมินความพอเพียงและ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสถาบัน  รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ  

นอกจากนั้นยังรวมถึงการมีบทบาทในการสนับสนุนใหมีการนําแนวทางตรวจสอบภายในไปใชในการ

พัฒนาองคกรชุมชน 

“สํานักตรวจสอบ”  หมายความวา  หนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ของสถาบัน 

“ผูตรวจสอบภายใน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานของสถาบันซ่ึงผูอํานวยการแตงต้ังโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการใหทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ 

หมวด  ๒ 
คณะอนุกรรมการ 

 

 

ขอ ๕ ใหคณะกรรมการ  แตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้น  ประกอบดวย   บุคคลซ่ึงเปน

กรรมการในคณะกรรมการยกเวนผูอํานวยการ  และบุคคลอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร  รวมจํานวน

ไมนอยกวาสามคน   

ใหคณะกรรมการแตงต้ังอนุกรรมการคนหนึ่งข้ึนเปนประธานอนุกรรมการ 

ขอ ๖ คณะอนุกรรมการอาจแตงต้ังบุคคลภายนอกที่มีความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญ

ดานงานตรวจสอบ  เพื่อเปนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได 

ขอ ๗ คณะอนกุรรมการมีวัตถุประสงคในการดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการที่สุจริต  เปนธรรม  โปรงใส  ตามหลักธรรมาภิบาล  

เพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจแกสาธารณะชนตอการดําเนินการตามนโยบายและ

แผนงาน  และการรายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตองของสถาบันวาไดมีการตรวจสอบและกํากับดูแล

อยางรอบคอบ 



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
   

 

(๒) เสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ  สนับสนุนระบบการตรวจสอบภายใน
ใหเขมแข็ง  และเสริมมาตรการควบคุมภายในของสถาบันใหรัดกุมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(๓) เสริมประสิทธิผลในการพัฒนา  การมีสวนรวม  การสรางความเขมแข็งตลอดจนความพึง
พอใจตอผูรับบริการที่เกี่ยวของ 

ขอ ๘ คณะอนุกรรมการมีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  และเสนอมาตรการการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ 
(๒) เสนอแนะการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่สําคัญและจําเปน 
(๓) เสนอแนะนโยบายการตรวจสอบ  ขอบเขตและแผนการตรวจสอบ  รวมทั้งสอบทาน

รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 
(๔) ประเมินผลการตรวจสอบภายในและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของการ

ตรวจสอบภายใน  โดยเนนสวนที่เปนมาตรการพัฒนาและปองกัน  ตลอดจนขยายผลถึงการนําแนว
ทางการตรวจสอบไปสนับสนุนในการพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 

(๕) ประสานภารกิจและระบบการตรวจสอบ  การควบคุมภายในกับสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินและหนวยงานอื่น ๆ  ที่ เกี่ยวของ  เพื่อใหแนวทางการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 
ของสถาบันสอดคลองตามระบบองคการมหาชน 

ขอ ๙ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการตามขอ  ๕  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูที่มีความรูและประสบการณในภารกิจ  เขาใจสภาพแวดลอมและวัฒนธรรม 
ของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  หรือ 

(๒) เปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  หรือเปนผูเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบ  
หรือมีความรูดานบัญชีเปนอยางดี  หรือ 

(๓) เปนผูที่ไดรับความเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป 
(๔) ไมเปนผูที่ทําหนาที่อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดอื่นของสถาบันที่มีอํานาจอนุมัติ

สินเชื่อ 
(๕) ไมเปนผูทําหนาที่บริหารจัดการสถาบัน 
ขอ ๑๐ คณะอนุกรรมการมีอํานาจในการเรียกดูขอมูลของสถาบันที่เกี่ยวของจําเปนกับ 

การปฏิบัติงานโดยผูบริหารของสถาบันจะตองสนับสนุนใหความรวมมือในดานขอมูลภายในและให
ความเห็นประกอบการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ  เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและหนาที่
ความรับผิดชอบ 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
   

 

คณะอนุกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง

ตามที่คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

ขอ ๑๑ คณะอนุ กรรมการมี วา ระการปฏิบั ติ ง านไม เกินกว าวาระการปฏิบั ติ งาน 

ของคณะกรรมการชุดที่ทําการแตงต้ัง  และใหมีการประชุมไมนอยกวาปละ  ๔  คร้ัง  โดยใหหัวหนา

สํานักตรวจสอบทําหนาที่เปนเลขานุการคณะอนุกรรมการ 

ในกรณีที่ยังไมมีหัวหนาสํานักตรวจสอบ  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามความใน

วรรคกอน  ใหผูอํานวยการมีอํานาจมอบหมายใหผูปฏิบัติงานของสถาบันปฏิบัติหนาที่ เลขานุการ

คณะอนุกรรมการแทน 

ขอ ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามขอ   ๑๑   ประธานคณะอนุกรรมการและ

อนุกรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการมีมติใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่  หรือมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ

หยอนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติตามขอ  ๙ 

ขอ ๑๓ คณะอนุกรรมการตองรายงานผลการปฏิบั ติตามหน าที่ ความ รับผิดชอบ 

ตอคณะกรรมการอยางนอยปละ  ๒  คร้ัง 

ขอ ๑๔ คณะอนุกรรมการตองทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยการประเมินตนเองทุกป  

และจัดทํารายงานผลการประเมินเพื่อรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

หมวด  ๓ 
ผูตรวจสอบภายใน 

 

 

ขอ ๑๕ ใหมีผูตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบภายใน  โดยใหแตงต้ังจากผูปฏิบัติงาน
ของสถาบันและใหปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ 

ขอ ๑๖ ใหผูอํานวยการเปนผูแตงต้ังผูตรวจสอบภายในโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
และใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานในสํานักตรวจสอบ 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
   

 

หมวด  ๔ 
สํานักตรวจสอบ 

 

 

ขอ ๑๗ ใหมีสํานักตรวจสอบของสถาบันเพื่อเปนเคร่ืองมือของคณะอนุกรรมการ  ในการ 

ที่จะดําเนินการวิเคราะห  ประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในสถาบันใหเปนไปโดยมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณของคณะกรรมการ  โดยใหการบริหารงานดานการ

ตรวจสอบเปนอิสระจากการบริหารงานของสถาบัน  และใหข้ึนตรงตอคณะกรรมการสถาบัน 

ใหผูอํานวยการเปนผูแตงต้ังผูตรวจสอบภายในคนหนึ่ง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

เพื่อทําหนาที่หัวหนาสํานักตรวจสอบและเปนผูบังคับบัญชาผูปฏิบัติงานในสังกัดสํานักตรวจสอบ 

ขอ ๑๘ สํานักตรวจสอบมีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(๑) จัดใหมีการตรวจสอบฐานะและกิจการทั้งในดานการเงิน  การบัญชี  ดานสินเชื่อ   

ดานการบริหารพัสดุและทรัพยสิน  การบริหารดานอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการกําหนด  และดาน 

การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานของสถาบัน 

(๒) ประสานงาน  รวมมือกับหนวยงาน  องคกร  บุคคลที่เกี่ยวของ  เพื่อสนับสนุนศักยภาพ

ขององคกรใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล  บรรลุตามเปาหมายและเจตนาของนโยบาย  

รวมถึงขอกําหนดกฎหมายและสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินกิจการของสถาบัน 

(๓) สนบัสนุนใหมีการนําแนวทางตรวจสอบภายในไปใชในการพัฒนาองคกรชุมชน 

(๔) จัดทํารายงานและเสนอผลการตรวจสอบแกคณะอนุกรรมการ  คณะกรรมการและ 

ฝายจัดการรวมทั้งผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณี 

(๕) ดําเนินงานอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

ขอ ๑๙ ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน  หมายความรวมถึง  การทดสอบและการประเมิน

ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในองคกร  รวมทั้งประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงานภายในองคกรกับแผนงานที่วางไว 

ขอ ๒๐ การปฏิบัติงานและการรายงานของสํานักตรวจสอบ  ใหเปนไปตามขอบังคับ  ระเบียบ  

คําส่ัง  และมาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ในการนี้ใหมีระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ  เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
พิชัย  รัตนพล 

ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 


