
 
ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 

วาดวยการตรวจสอบภายใน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 
 โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงการตรวจสอบภายในของสถาบันระหวางประเทศ
เพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) ให เปนไปโดยเรียบรอย โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
และเพ่ือสรางความนาเช่ือถือและความมั่นใจแกสาธารณชนวา การดําเนินงานและการบริหารเงินงบประมาณ
ของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) มีการตรวจสอบและกํากับดูแลอยาง
รอบคอบ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) (ฉ) และมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
คณะกรรมการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนาจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
 
 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา    
(องคการมหาชน) วาดวยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
 ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)     
วาดวยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
 ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
 “การตรวจสอบภายใน” หมายความวา การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เก่ียวกับการ
บริหารงบประมาณ   การบริหารการเงิน การบริหารการพัสดุ และการบริหารงานดานอื่น ๆ รวมทั้งการสอบทาน
บัญชี การวิเคราะหประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสถาบัน ตลอดจนการ
รายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
 “ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผูซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งหรือตกลงจางเพื่อใหทําหนาที่
เปนผูตรวจสอบภายใน โดยใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการ  
 “คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน” หมายความวา คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการ 
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 
 “หนวยรับตรวจ” หมายความวา สวนงานในสังกัดสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและ  
การพัฒนา (องคการมหาชน) 
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ขอ ๕  คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาการ
ดําเนินการการตรวจสอบภายในกอนนําเสนอคณะกรรมการ โดยใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคนใดคน
หนึ่งในคณะกรรมการเปนประธานอนุกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกินสองคนเปนอนุกรรมการ  

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรตกลงจางบุคคลภายนอกเพื่อทําหนาที่เปนผูตรวจสอบ 
ภายในใหทํา สัญญาจางใหเปนไปตามระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา           
(องคการมหาชน) วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
  ขอ ๖  ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในเปนผูปฏิบัติงานของสถาบัน ผูตรวจสอบภายในตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับเจาหนาที่ของสถาบัน ตามที่กําหนดไวในขอบังคับสถาบัน
ระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ผูตรวจสอบภายในตองมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ และมี
คุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับผูตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการตกลงจางจาก
ภายนอกดวยโดยอนุโลม เวนแตกรณีที่กําหนดไวในสัญญาจาง 
 
 ขอ ๗  ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระท้ังในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน
การตรวจสอบ และมิใหเปนกรรมการในคณะกรรมการกระทําการใด ๆ อันจะมีผลกระทบตอความเปนอิสระ
ในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็น 
 
 ขอ ๘  ใหนําขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)        
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑  มาใชบังคับกับผูตรวจสอบภายในดวยโดยอนุโลม 
 การใดในขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)        
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ ใหเปนอํานาจหนาที่
ของประธานกรรมการแทน 
 
 ขอ ๙  ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่ เ ก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ซึ่งหนาที่ดังกลาว
ประกอบดวย 
 (๑) ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  
 (๒) วิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 (๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหาร
พัสดุ รวมทั้งการบริหารงานดานอื่นๆ ของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และ
มติคณะกรรมการ ตลอดจนตรวจสอบดูแลรักษาทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท 
 (๔) เสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสถาบัน 
เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งเสนอแนะเพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายหรือ
การทุจริตเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินตางๆ ของสถาบัน 
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 (๕) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูบริหารของหนวยรับตรวจ 
 (๖) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 ขอบเขตของการตรวจสอบภายในใหครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห รวมทั้งการ
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 
 
 ขอ ๑๐  การตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 (๑) วางแผนและกําหนดเปาหมายการตรวจสอบประจําป ใหสามารถตรวจสอบภายในใน
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม 
 (๒) กําหนดแผนงานตรวจสอบประจําป 
 (๓) ดําเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจําป 
 (๔) รายงานผลการตรวจสอบ 
 (๕) ติดตามผลการตรวจสอบ 
 
 ขอ ๑๑  ผูตรวจสอบภายในตองเสนอแผนการตรวจสอบประจําปตามขอ ๑๐ (๒)              
ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมัติกอนดําเนินการ 
 เมื่อคณะกรรมการไดอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปตามวรรคหนึ่งแลว ใหสงสําเนา
แผนการตรวจสอบประจําปดังกลาวใหผูอํานวยการทราบดวย 
 
 ขอ ๑๒  ผูตรวจสอบภายในตองตรวจสอบภายในใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจําป 
 ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดตามแผนการตรวจสอบประจําป ใหผูตรวจสอบภายในรายงาน
พรอมกับชี้แจงเหตุผลความจําเปนใหคณะกรรมการทราบ 
 
 ขอ ๑๓  ใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
กําหนด 
 ในกรณีที่คณะกรรมการยังไมไดกําหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานของ
สมาคมวิชาชีพในประเทศหรือตางประเทศ หรือมาตรฐานและคูมือการตรวจสอบภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจสอบเงินแผนดินโดยอนุโลม 
  
 ขอ ๑๔  การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบภายในรายงานเปนเอกสารลับใน
ระดับชั้นความลับ “ลับ” ตอคณะกรรมการตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุในแผนการตรวจสอบประจําป 
 เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในตามวรรคหนึ่ง
แลว ใหถือวาเปนการตรวจรับงานของผูตรวจสอบภายใน 
 
 ขอ ๑๕  ใหหนวยรับตรวจมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 
 (๒) จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถวน 
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 (๓) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงานหรือโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวของในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 
 (๔) จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายงานบัญชี รวมทั้งจัดทํารายงานการเงินให
เรียบรอยเปนปจจุบัน พรอมที่จะใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบได 
 (๕) ช้ีแจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน 
 (๖) ปฏิบัติตามขอทักทวงหรือขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในในเรื่องตางๆ                
ที่ผูอํานวยการสั่งใหปฏิบัติ 
 กรณีที่เจาหนาที่ของหนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติ หรือละเลยตอการปฏิบัติ
หนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูตรวจสอบภายในรายงานตอคณะกรรมการพิจารณาสั่งการตามควรแกกรณี 
 
 ขอ ๑๖  ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดแบบหรือ
วิธีปฏิบัติและออกคําส่ัง เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้   
 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือระเบียบนี้ไมได กําหนดไว               
ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 
 

                 ประกาศ ณ วนัที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

                  (ลงช่ือ) จรวยพร ธรณินทร 
           (นางจรวยพร ธรณินทร) 

       ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                                      ประธานกรรมการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 
  รับรองสําเนาถูกตอง 
(นายภานุมาส เทพทอง) 
   เจาหนาทีบ่คุลากร 
 


