สรุปสาระสำคัญในการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563
คุณไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์ นายกสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2563-2564 เป็นประธานในที่ประชุม โดยในการ
ประชุมได้มีการดำนินการตามระเบียบวาระการประชุม ซึง่ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่นำเสนอ
2. รายงานผู้ถือวุฒิบตั รสากล ณ 31 พฤษภาคม 2563
- ผู้ถือวุฒิบัตร CIA จำนวน 472 คน CFSA 21 คน CRMA 60 คน CCSA 45 คน CGAP 2 คน
- ผู้สมัครสอบเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2563 วุฒิบัตร CIA จำนวน 92 Parts CRMA 4 คน
- ผู้เข้าสอบวุฒบิ ัตร CIA เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563 มีจำนวนทัง้ สิ้น 102 Parts สอบผ่าน
37 Parts
3. สมาคมฯ ได้ จ ั ด อบรมเสวนาออนไลน์ สำหรั บสมาชิ กสมาคมฯ โดยไม่ เก็ บ ค่ า ลงทะเบี ย น ในเดื อน
พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 ประกอบด้วยหลักสูตรอบรม 7 หลักสูตร เสวนาพิเศษ 1 รายการ เสวนา
Clinic IA 3 ครั ้ ง และในเดื อนกรกฎาคม 2563 สมาคมฯ เปิ ด รั บ สมั ครอบรมออนไลน์ โดยเก็บ
ค่าลงทะเบียน 3 หลักสูตร
4. คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาส่งมอบข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อบังคับฯ และระเบียบสมาคมฯ
จากคณะกรรมการเลือกตั้ง ต่อคณะอนุกรรมการร่างระเบียบสมาคมฯ พิจารณาแก้ไขและนำเสนอต่อ
คณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
5. คณะกรรมการสมาคมฯ พิ จ ารณารายงานการตรวจสอบกิ จ การและทรั พ ย์ ส ิ น สมาคมฯ ของคณะ
ผู้ตรวจสอบภายในพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2562 ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเข้าที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 โดยผล
การพิ จ ารณา ให้ ม ี การนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ อที ่ ป ระชุ ม ใหญ่ ฯ ตามที ่ ส ำนั กงานและ
คณะกรรมการบริหารได้มีการดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ
6. การจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 และจากกรณีการขอเพิ่มวาระการประชุมของสมาชิก ทาง
คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นชอบให้เชิญสมาชิกผู้ขอเพิ่มวาระหารือเกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดของแต่ละ
วาระที่ขอเพิ่ม และกำหนดวันประชุมใหญ่ดังกล่าว ต่อไป
7. คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 8 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
2) คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบและประเมินผล CPIAT 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาสำนักงาน
คุณภาพ 4) คณะอนุกรรมการ รับรองและกำกับดูแลสำนักงานคุณภาพ 5) คณะอนุกรรมการจัดงาน
สัมมนาใหญ่ 6) คณะอนุกรรมการร่างระเบียบ 7) คณะอนุกรรมการศึกษาการยกระดั บเป็นสภาวิชาชีพ
8) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ

8. คณะกรรมการสมาคมฯ อนุมัติค่าใช้จ่ายเกินอำนาจนายกสมาคมฯ (200,000 บาท) ตั้งแต่ 20 มกราคม
– 25 มิถุนายน 2563 ซึง่ ตามข้อบังคับสมาคมฯ ระบุไว้ใน ข้อ 27.3 “นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ
หรือผู้จัดการสมาคม มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินในกิจการของสมาคมตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้
นายกสมาคม ครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท อุปนายก ครั้งละไม่เกิน 150,000 บาท เลขาธิการหรือ
ผู้จัดการสมาคมครั้งละไม่เกิน 100,000 หากเกินกว่านี้ให้เลขาธิการนำเสนอให้ที่ประชุมกรรมการอนุมัติ
ในการประชุมกรรมการครั้งต่อไป” โดยรายการค่าใช้จ่ายเกินอำนาจนายกสมาคมฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม
– มิถุยายน 2563 มีทั้งสิ้น 8 รายการ ได้แก่ เงินเดือนพนักงานสมาคมฯ 6 รายการ ค่าอาหารสถานที่ใน
การจัดอบรม 1 รายการ และค่าสมัครสอบวุฒิบัตรสากล 1 รายการ
9. คณะกรรมการสมาคมฯ รับรองสมาชิกสมัครใหม่ จำนวน 57 ราย และสมาชิกต่ออายุ 303 คน ตั้งแต่
วันที่ 17 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2563 รวมสมาชิกทั้งหมด ณ 31 พฤษภาคม 2563 มีจำนวน
3,352 ราย แบ่งเป็น สมาชิกสามัญ 1,945 ราย สมาชิกตลอดชีพ 1,341 ราย สมาชิกสมทบ 10 ราย
สมาชิกวิสามัญ 56 ราย
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