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สารจากนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
เรียน สมาชิกสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทยทุกท่าน
กระผมขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านเป็ นอย่างสูง ในการติดตามการดาเนินงาน และสนับสนุน
กิจกรรมของสมาคมฯ เสมอมา ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึน้ ประสบความสาเร็จด้วยดี ไม่ว่าจะ
เป็ น งานสัม มนาใหญ่ ป ระจ าปี การเสวนา IA Clinic หลัก สูต รอบรมต่ า งๆ และขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาสมาคม คณะอนุกรรมการ คณะทางานชุดต่างๆ ท่านวิทยากร ท่านผูช้ ่วยเหลือ
งานสมาคมฯ ตลอดจนพนักงานสมาคมฯ ผูอ้ ยู่เบือ้ งหลังความสาเร็จของกิจ กรรมต่างๆ ที่ได้ทุ่มเท
ร่วมกันปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
นอกจากนี ้ กระผมในนามของสมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณ องค์กรผูใ้ ห้การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ อันได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธนาคารกรุงไทย การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) บริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุ รกิจ จากัด บริษัท โวลเทอร์ส
คลูเวอร์ ทีมเมท บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และผูส้ นับสนุนอีกหลายหน่วยงานที่มิได้กล่าวนาม
ในที่นี ้ ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมของสมาคมฯ ได้รบั ความสนใจ และประสบความสาเร็จด้วยดีเสมอมา
จากสถานการณ์ในปี 2563 ต่อเนื่องมายังปี 2564 ทั่วโลกได้กับความท้าทายใหม่ ท่ีเ ป็ น ผล
มาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่กระผมได้รบั ความไว้วางใจจากท่าน
สมาชิกเลือกตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง นายกสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย วาระปี 2563-2564
กระผมมีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่จะพัฒนาและยกระดับวิชาชีพตรวจสอบภายใน และพัฒนาให้สมาคมฯ
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูด้ า้ นการตรวจสอบภายในให้เป็ นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน ทัง้ นี ้ สมาคมฯ ได้
ดาเนินการด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกับผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย และในปี 2564 นี ้ เป็ นที่น่ายินดียิ่ง
ที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้รบั รองวุฒิบตั ร CPIAT เป็ นวุฒิบตั รวิชาชีพ
ในระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจตามเกณฑ์ใหม่ในปี 2564
นอกจากนี ้ กระผมมุ่ง มั่นที่ ท าให้ ส มาคมฯ เป็ น ศูน ย์ก ลางในการแลกเปลี่ย นความคิ ด เห็น
ข่าวสารแก่สมาชิก เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในและเพื่อน
วิชาชีพอื่น และสานความสัมพันธ์กับองค์กรตรวจสอบภายในระหว่างประเทศ เพื่อให้สมาชิกได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และมีหลักสูตรหลากหลายที่เป็ นสากลให้ได้อบรมมากขึน้ โดยในปี ท่ีผ่านมา
สมาคมฯ มี ก ารปรับ เปลี่ ย นรู ป แบบการจัด อบรม สัม มนาให้ห ลากหลายและปรับ เปลี่ ย นไปตาม
สถานการณ์ เช่น จัดอบรมในรู ปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Microsoft Teams Google meet
และจัดเสวนา IA Clinic ซึ่งได้รบั การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่าน Facebook Live
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เพื่อให้ท่านสมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและพัฒนาความรูไ้ ด้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เก็บ
ค่าลงทะเบียน จานวนผูเ้ ข้าร่วม IA Clinic ณ เดือนตุลาคม 2564 กว่า 1,800 คน สาหรับการจัดงาน
สัมมนาใหญ่ประจาปี 2564 สมาคมฯ ได้กาหนดจัดขึน้ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จากที่ภาครัฐ
ได้ผ่อนคลายมาตรการทางด้านสาธารณสุข สมาคมฯ จึงได้กาหนดจัดงานสัมมนาใหญ่ ในรู ปแบบ
Hybrid โดยปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งได้รบั การตอบรับการสมัครเข้าร่วมงาน และการตอบรับการสนับสนุนการจัดงานอย่างดียิ่ง
ในส่วนของกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึน้ อย่างต่อเนื่องมาหลายปี เช่น โครงการติวสอบวุฒิ บัตร
วิชาชีพตรวจสอบภายในสากล (CIA) โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิก
สอบผ่านวุฒิบตั ร CIA เพิ่มขึน้ รวมถึงได้จดั โครงการติว CPIAT โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน เพื่อส่งเสริมให้
สมาชิ กได้พัฒ นาความรู ้ด้านตรวจสอบภายในทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ และอี ก วัต ถุป ระสงค์ห นึ่ ง
ที่สาคัญคือการปูพืน้ ฐานความรูเ้ พื่อเป็ นบันไดก้าวแรกที่จะนาสู่วฒ
ุ ิบตั ร CIA ต่อไป ทัง้ นี ้ สมาชิกได้ให้
ความสนใจและตอบรับสมัครเข้าร่วมเต็มจานวนที่กาหนดไว้ นอกจากนี ้ ทางสมาคมฯ ยังได้จดั อบรม
หลักสูตรรวบยอดเพื่อการพัฒนาความรู ท้ างวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Internal Audit Comprehensive:
IAC) เพื่อช่วยเหลือผูถ้ ือวุฒิบตั ร CPIAT ให้คืนสถานภาพวุฒิบตั ร และส่งเสริมผูต้ รวจสอบภายในได้มี
การพัฒนาความรูท้ างวิชาชีพอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
สาหรับสถานะทางการเงินของสมาคมฯ แม้ว่าสมาคมฯ จะมุ่งเน้นส่งเสริม พัฒนาความรู ใ้ ห้แก่
สมาชิก โดยไม่แสวงหากาไร อีกทัง้ สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวม แต่ เ นื่ องจากท่านสมาชิ กและองค์กรผู้สนับสนุนได้ใ ห้การส่ง เสริม สนับสนุน กิจ กรรมของ
สมาคมฯ ด้วยดีมาโดยตลอด งบการเงินของสมาคมฯ สาหรับปี สิน้ สุดเดือนมิถุนายน 2564 แสดงให้
เห็นว่าเงินทุนสะสมเพิ่มขึน้ จากงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดเดือนมิถุนายน 2562 จากจานวน 56.03 เป็ น
58.80 ล้านบาท
สุดท้ายนี ้ ในโอกาสครบวาระการดารงตาแหน่งนายสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2563-2564 กระผม
ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านอีกครัง้ หนึ่ง และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าสมาคมฯ จะได้รบั การสนับสนุน
ที่ดีจากท่าน ซึ่งเป็ นกาลังสาคัญยิ่งในการส่งเสริมและการพัฒนาวิชาชีพตรวจสอบภายใน ให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

ไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์
นายกสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ.2563 – 2564
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โครงสร้างคณะกรรมการสมาคมฯ และการบริหารจัดการ
1. โครงสร้างของคณะกรรมการสมาคมฯ
คณะกรรมการสมาคมฯ คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ” ทาหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมฯ
โดยให้มีอย่างน้อย 9 คน ประกอบด้วย นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารอื่น 6 คน กรรมการกลาง
3 คน กรรมการตรวจสอบ 3 คน กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการสมาคมฯ
คณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2563-2564 มีรายชื่อดังนี ้
1) นายไชยโรจน์
ภัทรเกียรติพงษ์ นายกสมาคมฯ
2) นางสาวนวพร
วิทยานันท์
อุปนายกฝ่ ายบริหาร
3) ดร.สุรภา
ไถ้บา้ นกวย
อุปนายกฝ่ ายวิชาการ
4) นางทิพย์ประภาพ ติรวรเกียรติ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5) ดร.สุเนตรา
แสงรัตนกูล
กรรมการตรวจสอบ
6) คุณศิรกิ ลุ
เมธีวีรงั สรรค์
กรรมการตรวจสอบ
(แต่งตัง้ ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมครัง้ ที่ 1/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564
แทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก)
7) นางยุพดี
อินทรเกษตร
กรรมการกลาง
8) นายไพรัช
ศรีวิไลฤทธิ์
กรรมการกลาง
9) นาวาเอก ประจักษ์ วังกานนท์
กรรมการกลาง
10) นางชนะภัย
สรรพสุข
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
11) นายวรณัฐ
สุโฆษสมิต
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
12) นายจิรพัฒน์
ศรีวรรธนะ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
13) นายสุธี
ตาณวาณิชกุล
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
14) นายศุภกิจ
พาณิชย์กลุ
กรรมการและนายทะเบียน
15) นายทวีชยั
เจริญศิลาวาทย์ กรรมการและเหรัญญิก
16) นางสาวศศิวงศ์
สันติเมธา
กรรมการและเลขาธิการ
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3. กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันสมาคมฯ
กรรมการผู้มี อ านาจลงนามผู ก พั น กั บ สมาคมฯ (คณะกรรมการบริ ห าร) มี ร ายชื่ อ ดั ง นี ้
1) นายไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์ 2) นางสาวนวพร วิทยานันท์ 3) ดร.สุรภา ไถ้บา้ นกวย 4) นายทวีชัย
เจริญศิลาวาทย์ 5) นายศุภกิจ พาณิชย์กลุ 6) นางสาวศศิวงศ์ สันติเมธา กระทาการแทน โดยมีเงื่อนไข
กรรมการ 2 ใน 6 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสาคัญของสมาคมฯ
4. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ รวมถึงมติของที่ประชุมใหญ่
2) กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และ
กากับดูแลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) วางระเบียบในการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ ของสมาคมฯ รวมถึงการกาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณในการดาเนินงานและจริยธรรมของกรรมการ สมาชิก พนักงาน และผูป้ ฏิบตั ิงาน
ของสมาคมฯโดยเฉพาะเรื่องที่เป็ นรายการเกี่ยวโยงและ/หรือที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) กับสมาคมฯ
4) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินกิจการต่างๆ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
5) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
6) เชิ ญ ชวนและจูง ใจผู้ประกอบวิช าชี พผู้ตรวจสอบภายในให้สมัครเข้ามาเป็ นสมาชิ กของ
สมาคมฯ เพื่อช่วยกันพัฒนาวิชาชีพและกิจการของสมาคมฯ
7) สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผูจ้ ัดการสมาคมฯ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการ
ดารงตาแหน่งของผูจ้ ดั การสมาคมฯ
8) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รบั มอบหมายจากที่ประชุมใหญ่
5. การเลือกตั้ง/แต่งตั้งคณะกรรมการ และวาระการดารงตาแหน่ง
5.1 การเลือกตัง้ /แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตามข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.2561 ข้อ 13 องค์ประกอบของคณะกรรมการ กาหนดไว้ดงั นี ้
ข้อ 13 องค์ประกอบของคณะกรรมการ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 คน ทาหน้าที่บริหารกิจการ
ของสมาคม ประกอบด้วย
ข้อ 13.1 นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารอื่น 6 คน
ข้อ 13.2 กรรมการอิสระ รวม 6 คน ประกอบด้วย กรรมการกลาง 3 คน กรรมการตรวจสอบ 3 คน
กรรมการตามข้อ 13.1 และ 13.2 ให้มาจากการเลือกตัง้ ของสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่

4

กรณี มี ส มาชิ กสามัญ สมัครรับการเลือกตั้ง เป็ นกรรมการไม่ ครบตามจานวนกรรมการ
ที่ขอ้ บังคับนีก้ าหนด ให้คณะกรรมการที่ได้รบั การเลือกตัง้ ทั้ งหมดพิจารณาสรรหาและแต่งตัง้ สมาชิ ก
สามัญที่เหมาะสมและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามที่ขอ้ บังคับกาหนด ดารงตาแหน่งกรรมการที่ว่าง โดยให้
ถือเป็ นกรรมการที่มาจากการเลือกตัง้ โดยอนุโลม
ข้อ 13.3 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ซึ่งนายกสมาคมเสนอแต่งตัง้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
5.2 วาระการดารงตาแหน่ง
ข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.2561 ข้อ 16 กาหนดไว้ดงั นี ้
กรรมการทัง้ ที่มาจากการเลือกตัง้ และการแต่งตัง้ อยู่ในตาแหน่งวาระละ 2 ปี นับจากวันที่มี
การเลือกตัง้ ทัง้ นี ้ นายกสมาคมจะดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ
6. การประชุมคณะกรรมการ
6.1 การประชุมคณะกรรมการ ตามข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.2561 กาหนดให้
1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยให้มีการกาหนดวันเวลา
ในการประชุมไว้ล่วงหน้า ในกรณีจาเป็ น นายกสมาคม หรือกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คนอาจขอ
เรียกประชุมเพิ่มเป็ นพิเศษก็ได้
2) การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมดที่มีอยู่ โดยเลขาธิการจะต้องแจ้งวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม
3) ให้นายกสมาคมทาหน้าที่เป็ นประธานในการประชุม หากนายกสมาคมไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ท่ปี ระชุมแต่งตัง้ อุปนายกที่เป็ นกรรมการมาจากการเลือกตัง้ ทาหน้าที่เป็ นประธานในการ
ประชุมแทน
4) มติของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงได้อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
6.2 การเปิ ดเผยข้อมูล
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2563 - 2564 ระหว่างวันที่
1 มกราคม 2564 – 3 พฤศจิกายน 2564 มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ทัง้ สิน้ 4 ครัง้
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7. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสมาคมฯ แต่งตัง้ คุณศิรกิ ลุ เมธีวีรงั สรรค์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการ
ตรวจสอบที่ลาออก ตัง้ แต่วนั ที่ 25 มีนาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1) นางทิพย์ประภาพ ติรวรเกียรติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2) ดร.สุเนตรา
แสงรัตนกูล กรรมการตรวจสอบ
3) คุณศิรกิ ลุ
เมธีวีรงั สรรค์ กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รบั ผิดชอบตามข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.2561 ข้อ 19 ดังนี ้
ข้อ 19 คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจและหน้าที่ ดังนี ้
ข้อ 19.1 ปฏิบตั ิตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ โดยมี
มติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ข้อ 19.2 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ 19.1 หากพบว่า มีเหตุอนั ชวนสงสัยว่าจะทาให้สมาคมฯ
ได้รับความเสี ยหายหรื อ เสื่ อ มเสี ย ชื่ อเสี ยงอย่า งมี นัย ส าคัญ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมี อ านาจ
ดังต่อไปนี ้
1) สอบสวนข้อเท็จจริง รวมถึงการขอให้กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานและลูกจ้าง ของ
สมาคมฯ ชีแ้ จงข้อเท็จจริง พร้อมส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่รอ้ งขอ
2) ขอให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ระงับ แก้ไข หรือวางมาตรการแก้ไขการกระทา
อัน เป็ น การขัด ต่ อ กฎหมาย ข้อ บัง คับ และวัต ถุ ป ระสงค์ข องสมาคม รวมถึ ง มติ ข อง
ที่ประชุมใหญ่
ในปี 2564 นี ้ค ณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประชุ ม ทั้ง สิ ้น 5 ครั้ง และได้ร่ ว มประชุ ม กับ
คณะกรรมการสมาคมฯ และผูส้ อบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้ระบุไ ว้ใน
ข้อบัง คับ สมาคมฯ พ.ศ.2561 ซึ่ง รายละเอียดการปฏิ บัติ ง านและความเห็น ปรากฎอยู่ในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
8. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ในปี 2564 มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ จากการเลือกตัง้ ในที่ประชุมใหญ่ประจาปี
2562 และจากการแต่งตัง้ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 นอกจากนี ้ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้
มีการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อดาเนินกิจ กรรมตามนโยบายและทิศทางที่คณะกรรมการ
กาหนด รวมทัง้ สิน้ 14 คณะ ดังนี ้
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• คณะกรรมการจากการเลือกตัง้ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
1) คณะกรรมการสมาคมฯ
2) คณะกรรมการบริหาร
3) คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการจากการประชุมใหญ่ประจาปี 2563
1) คณะกรรมการเลือกตัง้
• คณะอนุกรรมการจากการแต่งตัง้ ของคณะกรรมการสมาคมฯ
1) คณะอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการ
2) คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบและประเมินผล
3) คณะอนุกรรมการพัฒนาสานักงานตรวจสอบภายในคุณภาพ
4) คณะอนุกรรมการรับรองและกากับดูแลสานักงานตรวจสอบภายในคุณภาพ
5) คณะอนุกรรมการจัดงานสัมมนาใหญ่ ประจาปี 2564
6) คณะอนุกรรมการร่างระเบียบสมาคมฯ
7) คณะอนุกรรมการศึกษาการยกระดับเป็ นสภาวิชาชีพ
8) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมฯ
9) คณะอนุกรรมการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมฯ
10) คณะอนุกรรมการเตรียมจัดงาน ACIIA 2022

*******************************************
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การเข้าร่วมประชุมและค่าพาหนะของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสมาคมฯ
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการสมาคม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายไชยโรจน์
นางสาวนวพร
ดร.สุรภา
นางยุพดี
นายไพรัช
น.อ.ประจักษ์
นางทิพย์ประภาพ

ภัทรเกียรติพงษ์
วิทยานันท์
ไถ้บา้ นกวย
อินทรเกษตร
ศรีวิไลฤทธิ์
วังกานนท์
ติรวรเกียรติ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ดร.ศจีรตั น์
ดร.สุเนตรา
นายศุภกิจ
นายทวีชยั
นางสาวศศิวงศ์
นายจิรพัฒน์
นายวรณัฐ
นายสุธี
นางชนะภัย
นายพอเจตน์

เมธีสวุ ภาพ
แสงรัตนกูล
พาณิชย์กลุ
เจริญศิลาวาทย์
สันติเมธา
ศรีวรรธนะ
สุโฆษสมิต
ตาณวาณิชกุล
สรรพสุข
สันทราย

ตาแหน่ง

นายกสมาคมฯ
อุปนายกฝ่ ายบริหาร
อุปนายกฝ่ ายวิชาการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
อนุกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

หมายเหตุ: * ลาออกวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

8

1 ก.ค.63 - 31 ธ.ค.63
จานวนครั้ง จานวนเงิน
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
1/2
2/2

2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
1,200
2,400

1/2*
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
1/2
1/2

1,200
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
1,200
1,200

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

คณะกรรมการบริหาร
1 ก.ค.63 - 31 ธ.ค.63
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
จานวนครั้ง จานวนเงิน
นายไชยโรจน์
ภัทรเกียรติพงษ์ นายกสมาคมฯ
7/7
8,400
นางสาวนวพร
วิทยานันท์
อุปนายกฝ่ ายบริหาร
7/7
8,400
ดร.สุรภา
ไถ้บา้ นกวย
อุปนายกฝ่ ายวิชาการ
6/7
7,200
นางสาวศศิวงศ์ สันติเมธา
กรรมการและเลขาธิการ
6/7
7,200
นายทวีชยั
เจริญศิลาวาทย์ กรรมการและเหรัญญิก
7/7
8,400
นายศุภกิจ
พาณิชย์กลุ
กรรมการและนายทะเบียน
7/7
8,400
นางฉันทนา
สืบสิน
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
2/7
2,400
นายจิรพัฒน์
ศรีวรรธนะ
ประธานคณะอนุกรรมการศึกษา
1/7
1,000
การยกระดับเป็ นสภาวิชาชีพ
ผศ.ดร.ฐิ ตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
ประธานคณะอนุกรรมการ
1/7
1,000
คัดเลือกข้อสอบและประเมินผล
CPIAT
นายพงษ์ศกั ดิ์
หารทรงกิจพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ
1/7
1,000
ร่างระเบียบ
ดร.ประชา
ตันเสนีย ์
อนุกรรมการฝ่ ายวิชาการ
1/7
1,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

นางทิพย์ประภาพ
ดร.ศจีรตั น์
ดร.สุเนตรา
นายมานิต

ติรวรเกียรติ
เมธีสวุ ภาพ
แสงรัตนกูล
พาณิชย์กลุ

ตาแหน่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการเลือกตัง้

หมายเหตุ: * ลาออกวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
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1 ก.ค.63 - 31 ธ.ค.63
จานวนครั้ง จานวนเงิน
5/5
1/5*
5/5
1/5

5,000
1,000
5,000
1,000

1.
2.
3.
4.

คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบและประเมินผล
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
ผศ.ดร.ฐิ ตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
ประธานคณะอนุกรรมการ
ผศ.ยุวดี
เครือรัฐติกาล
อนุกรรมการ
ดร.มนตรี
ช่วยชู
อนุกรรมการ
คุณพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการจัดงานสัมมนาใหญ่ ประจาปี 2563
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายไชยโรจน์
นางฉันทนา
นางสาวนวพร
ดร.สุรภา
ดร.ประชา
นางจุฑามาศ

ภัทรเกียรติพงษ์
สืบสิน
วิทยานันท์
ไถ้บา้ นกวย
ตันเสนีย ์
นวลพริง้

นายกสมาคมฯ
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
อุปนายกฝ่ ายบริหาร
อุปนายกฝ่ ายวิชาการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

1 ก.ค.63 - 31 ธ.ค.63
จานวนครั้ง จานวนเงิน
2/2
2,000
2/2
2,000
1/2
1,000
2/2
2,000

1 ก.ค.63 - 31 ธ.ค.63
จานวนครั้ง จานวนเงิน
5/9*

-

9/9*
9/9*
9/9*
9/9*
2/9**

8,000
8,000
8,000
8,000
2,000

หมายเหตุ: * เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
** ลาออก เดือนสิงหาคม 2564

1.
2.
3.
4.
5.

คณะอนุกรรมการร่างระเบียบปฏิบัติงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
นายพงษ์ศกั ดิ์
หารทรงกิจพงษ์
ประธานคณะอนุกรรมการ
ร่างระเบียบปฏิบตั ิงาน
นางสาวนวพร
วิทยานันท์
อนุกรรมการ
นายศุภกิจ
พาณิชย์กลุ
อนุกรรมการ
นางชูศรี
ฉลองชัยสิทธิ์
อนุกรรมการ
ดร.วิทยา
อรุณศิรเิ พ็ชร
อนุกรรมการ
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1 ก.ค.63 - 31 ธ.ค.63
จานวนครั้ง จานวนเงิน
4/4
4,000
4/4
4/4
4/4
4/4

4,000
4,000
4,000
4,000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คณะอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
ดร.สุรภา
ไถ้บา้ นกวย
ประธานอนุกรรมการ
รศ.สุนา
สุทธิเกียรติ
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
นางฉันทนา
สืบสิน
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
นางสาวนวพร
วิทยานันท์
อนุกรรมการ
ดร.ประชา
ตันเสนีย ์
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
รศ.ดร.วัลลภ
บัวชุม
นางจิรพร
สุเมธีประสิทธิ์
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ อนุกรรมการ
นางสาวหทัยชนก บุญทระกุล
อนุกรรมการ
นายทวีชยั
เจริญศิลาวาทย์ อนุกรรมการ

1 ก.ค.63 - 31 ธ.ค.63
จานวนครั้ง
จานวนเงิน
2/2
2,000
2/2*
1/2
1,000
2/2
2,000
2/2
2,000
1/2
1,000
2/2
2/2
2/2

2,000
2,000
2,000

หมายเหตุ: * เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะทางานฝ่ ายวิชาการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
ดร.สุรภา
ไถ้บา้ นกวย
ประธานคณะทางาน
นางฉันทนา
สืบสิน
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
นางสาวนวพร
วิทยานันท์
คณะทางาน
ดร.ประชา
ตันเสนีย ์
คณะทางาน
รศ.ดร.วัลลภ
บัวชุม
คณะทางาน
ผศ.ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ คณะทางาน

หมายเหตุ: * เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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1 ก.ค.63 - 31 ธ.ค.63
จานวนครั้ง
จานวนเงิน
10/10*
9,000
2/10
2,000
10/10*
9,000
10/10*
9,000
6/10
6,000
9/10
9,000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คณะอนุกรรมการพัฒนาสานักงานตรวจสอบภายในคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
นายธีรพันธ์
สัตโกวิท
ประธานอนุกรรมการ
ดร.สุรภา
ไถ้บา้ นกวย
อุปนายกฝ่ ายวิชาการ
นายสุธี
ตาณวาณิชกุล
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
อนุกรรมการ
นายศักดิ์ศรี
อาพวัน
อนุกรรมการ
ผศ.ประนอม
ตัง้ ปรีชาพาณิชย์ อนุกรรมการ
นายศิต
ตันศิริ
อนุกรรมการ
นางสาวจิรายุ
ดวงแก้ว
อนุกรรมการ
นายอธิคม
วงศ์สอ่ งจ้า
อนุกรรมการ
นายสุพล
ค้าพลอยดี

1 ก.ค.63 - 31 ธ.ค.63
จานวนครั้ง
จานวนเงิน
3/3
3,000
1/3
1,000
3/3
3,000
3/3
3,000
3/3
3,000
3/3
3,000
2/3
2,000
3/3
3,000
2/3
2,000
2/3*
2,000

หมายเหตุ: เข้าประชุมแทนคุณสมศักดิ์ ศิรชิ ยั นฤมิตร

1.
2.
3.
4.
5.

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
นายวรณัฐ
สุโฆษสมิต
ประธานอนุกรรมการ
นายไชยโรจน์
ภัทรเกียรติพงษ์ นายกสมาคมฯ
นายสมภพ
เตชเสนสกุล
อนุกรรมการ
นายเจษดา
มีสวุ รรณ
อนุกรรมการ
นายพอเจตน์
สันทราย
อนุกรรมการ

หมายเหตุ: *เข้าร่วมประชุมไม่รบั ค่าพาหนะ
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1 ก.ค.63 - 31 ธ.ค.63
จานวนครั้ง
จานวนเงิน
2/2*
2/2*
2/2*
1,000
2/2*
2/2*
1,000

การเข้าร่วมประชุมและค่าพาหนะของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสมาคมฯ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564
คณะกรรมการสมาคม

1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64

ผู้เข้าร่วมประชุม

ตาแหน่ง

จานวนครั้ง

จานวนเงิน

1. นายไชยโรจน์

ภัทรเกียรติพงษ์

นายกสมาคมฯ

2/2*

1,200

2. นางสาวนวพร

วิทยานันท์

อุปนายกฝ่ ายบริหาร

2/2*

1,200

3. ดร.สุรภา

ไถ้บา้ นกวย

อุปนายกฝ่ ายวิชาการ

2/2*

1,200

4. นางยุพดี

อินทรเกษตร

กรรมการ

2/2*

1,200

5. นายไพรัช

ศรีวิไลฤทธิ์

กรรมการ

2/2

2,400

6. น.อ.ประจักษ์

วังกานนท์

กรรมการ

2/2*

1,200

7. นางทิพย์ประภาพ

ติรวรเกียรติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2/2*

1,200

8. ดร.สุเนตรา

แสงรัตนกูล

กรรมการตรวจสอบ

2/2*

1,200

9. นายศุภกิจ

พาณิชย์กลุ

กรรมการและนายทะเบียน

2/2

2,400

10. นายทวีชยั

เจริญศิลาวาทย์

กรรมการและเหรัญญิก

2/2*

1,200

11. นางสาวศศิวงศ์

สันติเมธา

กรรมการและเลขาธิการ

2/2*

1,200

12. นายจิรพัฒน์

ศรีวรรธนะ

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

2/2*

1,200

13. นายวรณัฐ

สุโฆษสมิต

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

1/2

1,200

14. นายสุธี

ตาณวาณิชกุล

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

2/2*

1,200

15. นางชนะภัย

สรรพสุข

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

2/2*

1,200

หมายเหตุ: * เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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คณะกรรมการบริหาร
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
นายไชยโรจน์
ภัทรเกียรติพงษ์ นายกสมาคมฯ
นางฉันทนา
สืบสิน
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
นางสาวนวพร
วิทยานันท์
อุปนายกฝ่ ายบริหาร
อุปนายกฝ่ ายวิชาการ
ดร.สุรภา
ไถ้บา้ นกวย

1.
2.
3.
4.
5. นางสาวศศิวงศ์
6. นายทวีชยั
7. นายศุภกิจ

สันติเมธา
กรรมการและเลขาธิการ
เจริญศิลาวาทย์ กรรมการและเหรัญญิก
พาณิชย์กลุ
กรรมการและนายทะเบียน

1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64
จานวนครั้ง
จานวนเงิน
6/6*
2,400
1/6*
1,200
6/6*
2,400
6/6*
2,400
6/6*
5/6*
6/6*

2,400
2,400
2,400

หมายเหตุ: * เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
นางทิพย์ประภาพ ติรวรเกียรติ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ดร.สุเนตรา
แสงรัตนกูล
กรรมการตรวจสอบ
คุณศิรกิ ลุ
เมธีวีรงั สรรค์
กรรมการตรวจสอบ
นายไชยโรจน์
ภัทรเกียรติพงษ์ นายกสมาคมฯ
นายทวีชยั
เจริญศิลาวาทย์ กรรมการและเหรัญญิก

1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64
จานวนครั้ง
จานวนเงิน
5/5*
1,000
5/5*
3/5**
2/5*
2/5*

1,000
1,000
1,000

หมายเหตุ: * เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
** รับตาแหน่งวันที่ 26 มีนาคม 2564

1.
2.
3.
4.

คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบและประเมินผล CPIAT
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
ผศ.ดร.ฐิ ตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
ประธานคณะอนุกรรมการ
ผศ.ยุวดี
เครือรัฐติกาล อนุกรรมการ
ดร.มนตรี
ช่วยชู
อนุกรรมการ
นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต อนุกรรมการ

หมายเหตุ: * เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64
จานวนครั้ง
จานวนเงิน
2/2*
1,000
2/2*
1,000
2/2*
1,000
1/2*
-

คณะอนุกรรมการจัดงานสัมมนาใหญ่ ประจาปี 2564
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร.สุรภา
นายไชยโรจน์
นางฉันทนา
นางสาวนวพร
ดร.ประชา
คุณสมบูรณ์

ไถ้บา้ นกวย
ภัทรเกียรติพงษ์
สืบสิน
วิทยานันท์
ตันเสนีย ์
อารยชาติสกุล

ประธานคณะอนุกรรมการ
นายกสมาคมฯ
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64
จานวนครั้ง
จานวนเงิน
4/4*
4/4*
1/4
4/4*
3/4*
2/4*

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
-

หมายเหตุ: * เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะอนุกรรมการร่างระเบียบปฏิบัติงานสมาคมฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
นายพงษ์ศกั ดิ์ หารทรงกิจพงษ์
ประธานคณะอนุกรรมการ
นางสาวนวพร วิทยานันท์
อนุกรรมการ
นางสาวชูศรี
ฉลองชัยสิทธิ์
อนุกรรมการ
นายศุภกิจ
พาณิชย์กลุ
อนุกรรมการ
ดร.วิทยา
อรุณศิรเิ พ็ชร
อนุกรรมการ

คณะทางานฝ่ ายวิชาการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
ดร.สุรภา
ไถ้บา้ นกวย
ประธานคณะทางาน
นางฉันทนา
สืบสิน
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
นางสาวนวพร
วิทยานันท์
คณะทางาน
ดร.ประชา
ตันเสนีย ์
คณะทางาน
รศ.ดร.วัลลภ
บัวชุม
คณะทางาน
ผศ.ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ คณะทางาน

หมายเหตุ: * เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64
จานวนครั้ง
จานวนเงิน
1/1
1,000
1/1
1,000
1/1
1,000
1/1
1,000
1/1
1,000

1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64
จานวนครั้ง
จานวนเงิน
5/5
5,000
5/5
5,000
5/5
5,000
5/5
5,000
3/5*
2,000
2/5*
1,000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คณะอนุกรรมการศึกษาการยกระดับเป็ นสภาวิชาชีพ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
นายจิรพัฒน์
ศรีวรรธนะ
ประธานอนุกรรมการ
นางสาวนวพร
วิทยานันท์
อนุกรรมการ
นายภูมิพฒ
ั น์
ทรัพย์วิไล
อนุกรรมการ
ว่าที่รอ้ ยตรีสวุ ฒ
ั น์ ปิ่ นชาตรี
อนุกรรมการ
นายชัชวาล
ธนุษย์พงษ์
อนุกรรมการ
นางสาวปั ทมา
แก้วภา
อนุกรรมการ
นายทวีชยั
เจริญศิลาวาทย์ อนุกรรมการ
นางสาวสิรธิ ร
สีรยาภรณ์
อนุกรรมการ
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1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64
จานวนครั้ง จานวนเงิน
1/1
1,000
1/1
1,000
1/1
1,000
1/1
1,000
1/1
1,000
1/1
1,000
1/1
1,000

ค่าวิทยากรและค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการสมาคมฯ
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
ผู้รับค่าวิทยากรและค่าตอบแทน

ตาแหน่ง

1 ก.ค.63 - 31 ธ.ค.63

1. นายไชยโรจน์

ภัทรเกียรติพงษ์

นายกสมาคมฯ

24,000

2. นางสาวนวพร

วิทยานันท์

อุปนายกฝ่ ายบริหาร

36,000

3. ดร.สุรภา

ไถ้บา้ นกวย

อุปนายกฝ่ ายวิชาการ

36,000

4. นางสาวศศิวงศ์

สันติเมธา

กรรมการและเลขาธิการ

3,000

5. นางยุพดี

อินทรเกษตร

กรรมการ

26,000

6. ดร.ประชา

ตันเสนีย ์

อนุกรรมการฝ่ ายวิชาการ

12,000

ประธานอนุกรรมการคณะ
คัดเลือกข้อสอบและประเมินผล
CPIAT
อนุกรรมการคณะคัดเลือก
ข้อสอบและประเมินผล CPIAT
อนุกรรมการคณะคัดเลือก
ข้อสอบและประเมินผล CPIAT
อนุกรรมการคณะคัดเลือก
ข้อสอบและประเมินผล CPIAT

12,500

7. ผศ.ดร.ฐิ ตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์

8. ผศ.ยุวดี

เครือรัฐติกาล

9. ดร.มนตรี

ช่วยชู

10. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต
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12,500
12,500
12,500

ค่าวิทยากรและค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการสมาคมฯ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564
ผู้รับค่าวิทยากรและค่าวิชาชีพ
1. นางสาวศศิวงศ์ สันติเมธา
2. นางยุพดี
อินทรเกษตร
3. ผศ.ดร.ฐิ ตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์

4. ผศ.ยุวดี

เครือรัฐติกาล

5. ดร.มนตรี

ช่วยชู

6. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

ตาแหน่ง
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกข้อสอบและประเมินผล
CPIAT
อนุกรรมการคณะคัดเลือก
ข้อสอบและประเมินผล CPIAT
อนุกรรมการคณะคัดเลือก
ข้อสอบและประเมินผล CPIAT
อนุกรรมการคณะคัดเลือก
ข้อสอบและประเมินผล CPIAT
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1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64
3,000
13,000
12,500

12,500
12,500
12,500

ข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.2561
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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วาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2564
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 14.00 น.

14.00 – 14.30 น.

14.30 – 17.00 น.

17.00 น.

ลงทะเบียน
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
วาระที่ 3 เลือกตัง้ นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารอื่น กรรมการกลาง
กรรมการตรวจสอบ วาระปี พ.ศ.2565 – 2566
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ กกต.10)
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสมาคมฯ รอบปี 2564
4.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2564
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2565
5.2 พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี 2564
5.3 พิจารณาให้สตั ยาบันการแก้ไขระเบียบ
5.3.1 ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตัง้
5.3.2 ระเบียบว่าด้วยการสรรหา คัดเลือกและเสนอแต่งตัง้
คณะกรรมการเลือกตัง้
5.3.3 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้ กรรมการสมาคม
5.4 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ
5.5 พิจารณาระเบียบสมาคมฯ
5.5.1 ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ (แก้ไข)
5.5.2 ระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.5.3 ระเบียบว่าด้วยการรับเรื่องร้องเรียน
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ปิ ดประชุม
***************************
33

วาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

34

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2563
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ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องกษัตริย์ศึก ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถ.รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
1. สมาชิกตลอดชีพ
2. สมาชิกรายปี/ราย 5 ปี
3. สมาชิกมอบอำนาจ
รวม

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

38 ราย
69 ราย
2 ราย
109 ราย

คุณศศิวงศ์ สันติเมธา ส-ศ164 กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ ต้อนรับสมาชิกเมื่อครบองค์ประชุม
ตามข้อบังคับ สมาคมฯ แล้ว จึงเชิญคุณไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์ นายกสมาคมฯ ประธานในที่ประชุม
เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
คุณไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์ สต-ช29 นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณสมาชิกที่ให้ความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ และขอเข้าสู่วาระการประชุมวาระที่ 1 ดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การทุจริตรูปแบบใหม่ นอกคัมภีร์ตรวจสอบภายใน”
นายกสมาคมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เวลา 14.30 น.
สมาคมฯ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การทุจริตรูปแบบใหม่ นอกคัมภีร์ตรวจสอบภายใน” โดยได้รับ
เกียรติจาก คุณวสวัต ชวลิตธำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบด้านธุรกร รม
สายงานตรวจสอบภายในธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และอดีตผู้อำนวยการส่วนคดีเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับสมาชิกใน
ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 นี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 กรรมการตรวจสอบลาออก
นายกสมาคมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดร.ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ สต-ศ24 กรรมการตรวจสอบ
ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ รับทราบแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาหาสมาชิกสามัญที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน
ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 15 วรรคท้าย “ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสมาคม ว่างลงก่อนครบกําหนดออกตาม
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วาระให้อุปนายกสมาคมที่เป็นกรรมการมาจากการเลือกตั้ง ทําหน้าที่รักษาการแทนนายกสมาคม สําหรับ
ตําแหน่ง กรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง หากว่างลงก่อนครบกําหนดออกตามวาระให้คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตั้งสมาชิกสามัญที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนดํารงตําแหน่งแทน โดยกรรมการที่รักษาการแทน
นายกสมาคมหรือที่ได้รับการแต่งตั้งนี้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาของผู้ที่ตนแทน”
คุณภัทรพร ทัศนเสวี สต-ภ4 แจ้งต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่
1/2563 วันที่ 6 กันยายน 2563 มีประเด็ นที่ยังไม่มีข้อยุติ 3 ประเด็น ที่ประชุมจึงให้คณะกรรมการสมาคมฯ
พิจารณาและนำเสนอแนวทางแก้ไขในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 จึงได้อาศัยสิ ทธิสมาชิกสามัญ
ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 26.2 ร่วมกับสมาชิกสามัญจำนวน 13 ท่านได้ลงชื่อขอเพิ่มวาระการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2563 เพื่อขอทราบความชัดเจนของขั้นตอนการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลาที่ชัดเจนใน
การแก้ไขปัญหา 3 ประเด็นคือ (1) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อตกลง Master Relationship Agreement
IIA Global (2) เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้กับกรรมการสมาคมฯ ภายใต้ข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.2560
(3) เรื่องคุณภัทรพร ทัศนเสวี เสนอให้สมาคมฯ ถอนฟ้องคดีเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2560
แต่คณะกรรมการสมาคมฯ ไม่ได้นำมาบรรจุในวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 จึงขอทราบเหตุผล
นายกสมาคมฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาเรื่องการขอเพิ่มวาระของ
คุณภัทรพร ทัศนเสวี เป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีมติไม่เพิ่ม วาระการประชุม สำหรับ เหตุผลทางสมาคมฯ ได้มี
หนังสือชี้แจงไปยังคุณภัทรพร ทัศนเสวี ให้ทราบแล้ว ทั้งนี้ บางประเด็นที่ขอเพิ่มวาระก็มีการบรรจุไว้ในวาระการ
ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563
คุณศศิวงศ์ สันติเมธา ส-ศ164 กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงาน
การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 6 กันยายน 2563 ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ส่งให้สมาชิกพิจารณาทาง
อีเมล และทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์แล้ว
คุณชูศรี ฉลองชัยสิทธิ์ สต-ช27 ขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ หน้าที่ 10 คำนำหน้า
นามเปลี่ยนจาก “นางชูศรี ฉลองชัยสิทธิ์” เป็น “นางสาวชูศรี ฉลองชัยสิทธิ์”
กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ หากไม่มีผู้ใดแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรอง
รายงานการประชุม
ที่ประชุมลงมติ รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ด้วยคะแนนเสียง 54 เสียง
และงดออกเสียง 4 เสียง
มติที่ประชุม
งดออกเสียง 4 เสียง

รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ด้วยคะแนนเสียง 54 เสียง
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสมาคมฯ รอบปี 2563
คุณศุภกิจ พาณิชย์กุล ส-ศ143 กรรมการและนายทะเบียนสมาคม รายงานผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการสมาคมฯ รอบปี 2563 ดังนี้
วิสัยทัศน์ของสมาคมฯ “องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายใน”
พันธกิจของสมาคมฯ
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้านการ
ตรวจสอบภายใน
2) พัฒนาและเผยแพร่แนวคิดใหม่ๆ ของระบบการตรวจสอบภายใน จาก
2.1) มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของ IIA
2.2) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านวิชาการ และประสบการณ์ปฏิบัติงาน
2.3) หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
2.4) งานวิจัย
3) ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับในการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
4) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับเพื่อนวิชาชีพอื่น
จำนวนสมาชิกสมาคมฯ
จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 สมาชิกสามัญ 1,834 ราย สมาชิกตลอดชีพ 1,352 ราย
สมาชิกวิสามัญ 54 ราย และสมาชิกสมทบ 5 ราย รวมจำนวนสมาชิก 3,245 ราย
การพัฒนาด้านฝึกอบรมระยะเวลา (ม.ค. 2563 – ต.ค. 2563)
• การจัดอบรมสัมมนาและเผยแพร่วิชาชีพ
สมาคมฯ ได้จัดอบรมทั้งสิ้น 32 โครงการ รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 1,547 คน
• โครงการพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนสอบวุฒิบัตร
1) ติวเพื่อสอบ วุฒิบัตรวิชาชีพสากล (CIA)
สมาคมฯ ได้จัดโครงการพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนสอบวุฒิบัตรสากลแก่ผู้ที่
สนใจสอบเพื่อช่วยให้เป็นแนวทางในการสอบวุฒิบัตรสากลในเนื้อหา Part 1 และ Part 2 ในเดือนตุล าคม
2563 มีผู้เข้าร่วมติวทั้งหมดจำนวน 140 คน
2) ติวเพื่อสอบวุฒิบัตร CPIAT
สมาคมฯ ได้จัดโครงการติวเพื่อสอบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย
(CPIAT) 1 ครั้งในเดือนตุลาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมติวทั้งหมดจำนวน 160 คน
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งานด้านวิชาการ
• การสัมมนาวิชาชีพ
โครงการสัมมนาใหญ่ประจำปี 2563 หัวข้อ “IA’s New Value Proposal During and
After the Crisis” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม The Berkeley
Hotel ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมแล้วเกือบ 600 คน มีผู้สนับสนุนการจัดงานจำนวน 18 องค์กร
• งานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการได้จัดทำงานวิจัย 1 เรื่อง หัวข้อ “ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสียที่มีต่อการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอก (Internal Audit Outsourcing)”
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
การให้บริการแก่สมาชิกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
• การเสวนา Clinic IA
สมาคมฯ โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับสมาคม
ผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศภาคพื้นกรุงเทพฯ ดำเนินการจัดการเสวนาเป็นประจำทุกเดือน
ในระหว่างเดือนมกราคม – ตุล าคม 2563 ได้มีการจัด ไปแล้วทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดการเสวนา
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับครั้งที่ 2 - 7 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงปรับเปลี่ยน
รูปแบบเป็นการจัดแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook ของสมาคมฯ มีผู้เข้าร่วมรับฟังเสวนาจำนวนทั้งสิ้น
1,884 คน สำหรับผลประเมินความพึงพอใจด้านเนื้อหาและวิทยากรอยู่ในระดับมาก
• การจัดอบรม และการเสวนาออนไลน์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
สมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ให้กับสมาชิกฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ได้แก่ 1) เสวนา “How to audit รับมือวิกฤต Covid-19 2) การบัญชีการเงินสำหรับ
ผู้ตรวจสอบภายใน 3) การบัญชีเพื่อการบริหารสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน 4) การบริหารการเงินสำหรับผู้
ตรวจสอบภายใน 5) ทำความเข้าใจรายงานทางการเงิน (ตอนที่ 1) 6) ผู้ตรวจสอบภายในกับการตรวจสอบ
ทุ จ ริ ต 7) ความสำคั ญ ของหน่ ว ยงาน Compliance 8) การอบรม Practice Guides ของ IIA ให้ กั บ
ผู้ตรวจสอบภายใน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 613 คน สำหรับผลประเมินความพึงพอใจด้านเนื้อหาและ
วิทยากรอยู่ในระดับมากที่สุด
• การจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563
สมาคมฯ ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น 66 คน
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การพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตร
• โครงการเผยแพร่วิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในให้กับสถาบันการศึกษา
1) สมาคมฯ ได้ล งนามบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การ ระหว่ า งสมาคมฯ กั บ คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเผยแพร่ข้อมูลงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี
2) สมาคมฯ ได้ ด ำเนิ น การเพื ่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการเผยแพร่ ค วามรู้ ด ้ า นการ
ตรวจสอบภายในให้กับบุคลากรในสถาบันการศึกษาและบุคคลทั่วไป เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น ขณะนี้
อยู่ระหว่างการประสานงานในรายละเอียด
3) สมาคมฯ ได้ดำเนินงานโครงการเผยแพร่วิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน โดยจัด อบรม
หลักสูตร "การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน - ทางเลือกวิชาชีพนักบัญชี" รุ่นที่ 8 ให้กับนักศึกษา คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 103 คน ในวันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 2563
• โครงการความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
1) กรมบัญชีกลาง ได้แต่งตั้งให้นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร
การตรวจสอบภายในภาคราชการ คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบและพิจารณาผลการสอบ (หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ) และคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
รวมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินองค์กรคุณภาพ ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมาคมฯ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการ Life
Begins with GHB กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รับดอกเบี้ย
อัตราพิเศษในการกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และสนับสนุนการออมโดยได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ
3) สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมฯ (ดร.สุรภา ไถ้บ้านกวย อุปนายก
ฝ่ายวิชาการ) เข้าร่วมเสวนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วย
ตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ” วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
4) หน่วยงานภาครัฐ
สมาคมฯ สนับ สนุนการพัฒ นาวิช าชีพตรวจสอบภายในให้แก่ห น่วยงานภาครัฐ
โดยได้เชิญผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐหลายองค์กรเข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2563
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ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
• The IIA’s 2020 Global Assembly เนื ่ อ งจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ ม ี ก าร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563
• Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) เป็ น การประชุ ม
ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ซึ่งมีตัวแทน IIA จากประเทศในเอเชียเข้าร่วมเพื่อรับฟังนโยบายและกลยุทธ์
โดยมีการประชุม 2 ครั้ง ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และวันที่ 30 กันยายน 2563
• 2020 International Conference Virtual Event สมาคมฯ ได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ง าน
สั ม มนา 2020 International Conference Virtual Event ในวั น ที ่ 2 – 4 พฤศจิ ก ายน 2563 ณ ไมอามี
รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการพัฒนาสื่อต่างๆ ของสมาคมฯ
• การสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมฯ ได้ทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
กิ จ กรรม ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ ของสมาคมฯ ไปยั ง สมาชิ ก ทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ Website และ
Facebook สมาคมฯ
• การพัฒนาเว็บไซต์ สมาคมฯ ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์
ต่างๆ บนเว็บไซต์ของสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• การจัดทำวารสารสมาคมฯ สมาคมฯ ได้จัดทำวารสารโดยผลิตเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ส่งให้แก่สมาชิกรายไตรมาส ในปี 2563 และได้เผยแพร่ให้สมาชิกไปแล้วทั้งสิ้น 3 ฉบับ
• การประชาสัมพัน ธ์กิจกรรมต่ างๆ ผ่านสื่ออื่นๆ สมาคมฯ ได้ประสานงานเผยแพร่
กิจกรรมของสมาคมฯ ผ่านทางเว็บไซต์สมาคมฯ วารสารอิเล็กทรอนิกส์และ IIAT Facebook อย่างสม่ำเสมอ
เช่น กิจกรรมสัมมนาใหญ่รวมทั้งกิจกรรมข่าวสารจาก IIA และพันธมิตรเป็นต้นนอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้รับ
การสนับสนุนจากตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ไปยัง
บริษัทสมาชิก เช่น กิจกรรมสัมมนาใหญ่ประจำปี โครงการเสวนาพิเศษที่ทางสมาคมฯ ได้จัดร่วมกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
การจัดสอบวุฒิบัตรวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ
• การสอบวุฒิบัตรวิชาชีพ
1) สมาคมฯ ดำเนินการรับสมัครสอบวุฒิบัตรวิชาชีพสากล ให้กับ IIA ซึง่ ปัจจุบันมีผู้ถือ
วุฒิบัตรวิชาชีพสากลรวมทุกวุฒิบัตรจำนวน 620 คน และในปี 2563 มีการสมัครสอบวุฒิบัตรสากลทั้งสิ้น 230
Parts ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2563 ทาง IIA Global มีการเปลี่ยนระบบการสมัครสอบวุฒิบัตรและการ
รายงาน CPE ใหม่ด้วยระบบ CCMS ซึ่งระบบใหม่นี้ผู้สมัครสอบสามารถเข้าดูข้อมูลของตนเองและทำการ
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ลงทะเบียนเลือกวันสอบได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง IIA Global ได้มีการเปิดสอบออนไลน์ โดยสมาคมฯ ได้แปล
ขั้นตอนสอบออนไลน์ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจสอบวุฒิบัตร
สากลอีกด้วย
2) สมาคมฯ ได้จัดสอบวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) โดยได้จัด
ให้มีการสอบปีละ 2 ครั้ง ปัจจุบันมีผู้ถือวุฒิบัตร CPIAT ทั้งสิ้น 916 คน
• การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง และการพัฒนาตนเอง
1) ทาง IIA มีข้อกำหนดให้ผู้ถือวุฒิบัตรสากลทุกท่านจะต้องรายงานการสะสมชั่วโมง
CPE พร้อมชำระค่ารายงาน CPE ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อรักษาสถานภาพผู้ถือวุฒิบัตร โดยสมาคมฯ
ได้ดำเนินการแจ้งข่าวไปยังผู้ถือวุฒิบัตรสากลทุกท่าน และผู้ถือวุฒิบัตรจะต้องทำการรายงานบนระบบ CCMS
ด้วยตนเอง
2) สมาคมฯ มีข้อกำหนดให้ผู้ถือวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
จะต้องรายงานการสะสมชั่วโมง CPE เพื่อรักษาสถานภาพผู้ถือวุฒิบัตร
• การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสมาคมฯ
1) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
- พัฒนาหลักสูตรอบรมของสมาคมฯ โดยในปี 2564 มีหลักสูตรใหม่ 17 หลักสูตร
แบ่งเป็นหลักสูตรของ IIA จำนวน 7 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมของสมาคมฯ 10 หลักสูตร
- กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลื อกวิ ทยากร และได้เปิดรับสมัครวิทยากรทาง
Website และ Facebook สมาคมฯ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินวิทยากร รวมทั้งจะจัดประชุมหารือ
ร่วมกับวิทยากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการอบรมให้เป็นมาตรฐาน
- จัดทำงานวิจัย “ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการจ้ างผู้ตรวจสอบ
ภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอก (Internal Audit Outsourcing)” ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผล
ข้อมูล คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564
- ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ สมาคมฯ ซึ่งได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.ระยอง แล้ว
2) คณะอนุกรรมการจัดสัมมนาใหญ่
จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2563 เสร็จสิ้นแล้ว และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ทั้งช่องทาง Online และ On Ground
3) คณะอนุกรรมการพัฒนาสำนักงานคุณภาพ
อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดเกณฑ์สำนักงานตรวจสอบภายในคุณภาพ
4) คณะอนุกรรมการศึกษาการยกระดับเป็นสภาวิชาชีพ
อยู่ระหว่างการร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพตรวจสอบภายใน
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5) คณะอนุกรรมการร่างระเบียบสมาคมฯ
- พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระเบี ย บเกี ่ ย วกั บ การเลื อ กตั ้ ง จากข้ อ สั ง เกตของ
คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้แก่
(1) ระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง
(2) ระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยการสรรหาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
เลือกตั้งของสมาคม
(3) ระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสมาคม
- พิจารณาแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการรับสมัครสมาชิก
- จัดทำจรรยาบรรณสมาคมที่พึงมี
- จัดทำแนวทางการร่างระเบียบว่าด้วยการรับเรื่องร้องเรียน
6) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR ให้ครอบคลุม เพื่อใช้ในการจัดหาผู้ให้บริการด้านพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เช่น ฐานข้อมูลสมาชิกและระบบ CRM, Website, ระบบการสมัครและต่ออายุรวมทั้ง
ออกบัตรสมาชิก, ระบบการสมัครอบรมทาง On-Line คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564
คุณภัทรพร ทัศนเสวี สต-ภ4 สอบถามดังนี้
1) ขอให้ชี้แจงระบบ CCMS ของผู้ถือวุฒิบัตรสากล CIA ที่ต้องรายงาน CPE
2) การลงนามร่วมมือโครงการ Life Begins with GHB กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
มีการติดตามหรือไม่ ว่ามีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวนเท่าใด
3) ตามเอกสารหน้า 55 เหตุใดสมาชิกสามัญ ในปี 2563 จึงลดลงจากปี 2562 จำนวน
398 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8
คุณสิริวรรณ จันทร์ลิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชี้แจงเรื่องระบบ CCMS คือระบบที่ IIA
พัฒนาขึ้นเพื่อให้ ที่ผู้ที่ต้องการสอบวุฒิบัตรสากลหรือผู้ ถือวุฒิบัต รสากล ทำการสมัครสอบ เลือกวันสอบ
สถานที่สอบ หรือรายงาน CPE ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถเข้าสู่ระบบ CCMS และตั้งรหัสผ่านทางอีเมลที่ได้
แจ้งไว้กับสมาคมฯ ทั้งนี้ การนำส่งหลักฐานเอกสารการรายงาน CPE และหลักฐานการชำระเงิน ยังคงต้องส่ง
มายังสมาคมฯ เพื่อให้สมาคมฯ ตรวจสอบและแจ้งยืนยันไปยัง IIA ตามขั้นตอน สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน
ระบบ CCMS ในช่วงนี้อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าใช้งาน เนื่องจาก IIA อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
CCMS หากระบบสามารถใช้งานได้เมื่อใดจะแจ้งให้สมาชิกทราบบน Website และ Facebook สมาคมฯ
นายกสมาคมฯ ให้ข้อมูลเรื่องสมาชิกที่ร่วมโครงการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะทำ
การตรวจสอบข้อมูลจากธนาคาร และอาจมีการขยายระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
กรรมการและนายทะเบียน ชี้แจงเรื่องจำนวนสมาชิกลดลง เนื่องจาก 1) ลักษณะการต่อ
อายุส มาชิก เป็น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสถานภาพสมาชิกในการเข้าร่ว มกิจ กรรมของสมาคมฯ เป็นสำคัญ
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แต่เนื่องจากด้วยประโยชน์บางอย่าง เช่น การสอบ CPIAT ซึ่งผู้ที่จะสมัครสอบได้ต้องมีสถานภาพเป็นสมาชิก
มีการเลื่อนออกไปก่อน ผู้ที่จะสมัครสอบจึงชะลอการสมัครสมาชิก 2) การอบรม CPIAT กำหนดจัดปีละ 4 รุ่น
แต่ในปี 2563 มีการจัดอบรม CPIAT เพียง 3 รุ่น นอกจากนี้เมื่อ เปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่มีการ
เลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ จะมีการต่ออายุสมาชิกค่อนข้างมากประกอบกับบางกิจกรรม
ของสมาคมฯ ได้ยกเลิกไป เช่น การลดค่าสมาชิกในการต่ออายุในงานสัมมนาใหญ่และกิจกรรมสัมมนาวิชาชีพ
IA Day เนื่องจากมีข้อสังเกตจากคณะผู้ตรวจสอบพิเศษที่เห็นว่าอาจเป็นการทำผิดข้อบังคับสมาคมฯ ซึ่งอาจจะ
ต้องมาหารือในเรื่องของหลักการตลาดต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563
คุณทิพย์ประภาพ ติรวรเกียรติ สต-ท36 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 25632564 ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ประกอบด้วย กรรมการอิสระซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน การบัญชี การเงิน การบริหารความเสี่ ยง
การควบคุมภายใน และด้านกฎหมาย จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นางทิพย์ประภาพ ติรวรเกียรติ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 2) ดร.ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ กรรมการตรวจสอบ และ 3) ดร.สุเนตรา แสงรัตนกูล
กรรมการตรวจสอบ โดยมี คุณรัฐวรรณ์ ปัญญาวิสุทธิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ดร.ศจีรัตน์
เมธีสุวภาพ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และสมาคมฯ
อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทน เพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตามวาระการประชุม
ที่กำหนด มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบเข้าประชุม ครบองค์ประชุม 2 ใน 3 ของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม ในแต่ละครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับนายกสมาคมฯ ฝ่ายจัดการ และ
ผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้วัตถุประสงค์ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูล ความถูกต้อง

และเชื่อถือได้ของงบการเงินประจำปี 2563 และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ของสมาคมฯ และ
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี รวมทั้งหารือการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
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ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของสมาคมฯ มีความถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ สมาคมฯ

มี ก ารกำกั บ ดู แ ลที ่ ด ี และธรรมาภิ บ าลสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท ี ่ ก ำหนดในข้ อ บั ง คั บ ของสมาคมฯ
เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และวิชาชีพการตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้ดำเนินการตามแนวทางในการพัฒนา
และวางรากฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการบรรษัทภิบาล ดังนี้
• พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างของกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงสาระสำคัญตามแนวทางของ IIA Model
Audit Committee Charter (IIA’s content reviewed 7 October 2019) และอยู่ระหว่างการพิจารณาให้
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคมฯ
• ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ทั้งรายบุคคล
และคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางปฏิ บ ัต ิท ี ่ด ี เพื ่ อ ให้ เ กิ ด ความมั ่ นใจว่า การปฏิ บ ั ต ิห น้ า ที ่ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.2561 หมวด 4 คณะกรรมการ
• พิจ ารณาทบทวน และปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณของกรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทาง
จริยธรรม และจรรยาบรรณของกรรมการที่กำหนดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และอยู่
ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคมฯ
3. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร

ความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า สมาคมฯ มีระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี และรายงานผลการปฏิบัติตามมติ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในพิเศษในปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการประเมิน
สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า สมาคมฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเพียงพอในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในตามกรอบการปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) และสำนั กงานคณะกรรมการกำกั บหลั กทรั พย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อนำมาใช้ในการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป
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4. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่ง และนโยบายต่างๆ

กรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ สมาคมฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่ง และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า สมาคมฯ มีกระบวนการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศหรือคำสั่ง และนโยบายต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล
5. การสอบทานและให้ค วามเห็นในการปฏิ บัต ิ งานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน (Outsource) รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ภายในไตรมาสที่ 3-4 ปี 2563 และไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และพิจารณาประเด็นจากการ
ตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะกรรมการตรวจสอบอย่ า ง
สม่ำเสมอ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิง และ
แนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
6. เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
และนำเสนอคณะกรรมการ สมาคมฯ เพื่อพิจารณา และขออนุมัติ ที่ประชุ มใหญ่ส ามั ญประจำปี 2563
เพื่อแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมี นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ หมายเลข
ผู้สอบบัญชี 3104 และนางสาวกนกกาญจน์ ด่านคอนสกุล หมายเลขผู้สอบบัญชี 9667 เป็นผู้สอบบัญชีของ
สมาคมฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นเงิน
55,000 บาท
7. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน (Whistle Blower) คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้ มี

ช่องทางการร้องเรียน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1.ทางอีเมล 2.ทางจดหมาย โดยได้มีการประกาศบนเว็บไซต์ของ
สมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และได้ประสานงานกับคณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ เพื่อพิจารณา
จัดทำหลักเกณฑ์การรับร้องเรียน โดยในระหว่างปี 2563 ได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิก 1 ราย เรื่องการไม่ได้รับ
วารสารสมาคมฯ จากสมาคมฯ ซึง่ สมาคมฯได้มีการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว
8. รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ทุกครั้ง
และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีเสนอคณะกรรมการ สมาคมฯและที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2563 เพื่อรับทราบ
9. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกในที่ ประชุมใหญ่ และจากคณะกรรมการ
สมาคมฯ ได้แก่
9.1 จัดทำหนังสือถึงสำนักงานกฎหมาย เพื่อตีความที่เป็นประเด็นพิจารณาในข้อบังคับ
สมาคมฯ พ.ศ. 2560
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9.2 การพิ จ ารณา และให้ ความเห็ น ในรายงานตรวจสอบกิ จ การ และทรั พย์ ส ิ น ของ

ผู้ตรวจสอบภายในพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ รวมทั้งการติดตามการแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะในผลการตรวจสอบ
9.3 การพิจารณา และให้ความเห็นในการประชุมเกี่ยวกับ การจั ดอบรม CPIAT และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
โดยสรุประหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่กำหนดไว้ให้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง
รอบคอบตลอดจนมีการติดตามการบริหารงานของสมาคมฯ ในประเด็นต่างๆ ที่พบจากการสอบทานและการ
รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี สมาคมฯ และได้มีการรายงานประเด็ นที่มีสาระสำคัญจากการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์ต่อสมาคมฯ สมาชิก และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
ในช่วงต่อไปขอเชิญ ดร.สุเนตรา แสงรัตนกูล สต-ส41 รายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายใน
ดร.สุเนตรา แสงรัตนกูล สต-ส41 รายงานสรุปผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
(ภายนอก) ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในประจำปี 2564 โดยมีการกำหนดแผนงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส ตั้งแต่
ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 ถึงไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 สำหรับการตรวจครั้งแรกในไตรมาส 3 ของปี
2563 ผู้ตรวจสอบภายในฯ ได้ตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบฯ ดังนี้
1) กระบวนการบริหารจัดการเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย
2) กระบวนการรับ-จ่ายเงิน
3) กระบวนการสมัครสมาชิก/การต่ออายุสมาชิกภาพ
และมีประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ตรวจสอบเพิ่มเติม ได้แก่
1) การดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบกิจการและทรัพย์สิน
สมาคมฯ ของผู้ตรวจสอบภายในพิเศษ
2) ผลการดำเนินงานตามนโยบาย AGILE ของคณะกรรมการบริหาร
โดยได้มีการรายงานผลการตรวจสอบและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวต่อที่
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้รับทราบแล้ว ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบฯได้อธิบายความหมายระดับความเสี่ยง ดังนี้
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ระดับความเสี่ยง
สูง (สีแดง)

ความหมาย
เป็นรายการที่ไม่มีระบบการควบคุมภายใน หรือการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจมีผลทำให้องค์กรมีความเสี่ยงสูงต่อความ
เสียหายทางด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการปฏิบัติงานหรือภาพลักษณ์
ขององค์กร ในสถานการณ์เช่นนี้ ฝ่ายบริห ารจัดการควรกำหนดแผนงาน
ปฏิบัติ (Action Plan)
ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อควบคุมความเสี่ยงหรือจุดอ่อนตลอดจนกำกับดูแลให้
เป็นไปตามแผน โดยแล้วเสร็จภายใน 15 วัน หรือกำหนดแนวทางจัดการให้
ชัดเจน

ปานกลาง (สีเหลือง)

เป็นรายการที่ควรให้มีการปรับปรุงระดับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผ ลยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านระบบปฏิบัติการ ความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางบัญชี การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับฯ ตลอดจนปรัปปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์เช่นนี้ ฝ่ายบริหารจัดการควรดำเนิน การปรับปรุงแก้ไขให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน

ต่ำ (สีเขียว)

เป็นรายการที่มีความเสี่ยงต่ำจะเป็นรายการที่มีการควบคุมภายในโดยรวมมี
ประสิทธิผล ถึงแม้จะพบว่ามีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ซึ่งการปรั บปรุงรายการ
ดังกล่าวจะพิจารณาในเชิงประสิทธิภาพ
โดยควรกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

จากการตรวจสอบใน 5 ประเด็นข้างต้น ไม่พบประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง พบประเด็น
ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ำ ดังนี้
ความเสี่ยงปานกลาง
ประเด็นที่ 1 การดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบกิจการและ
ทรัพย์สินของสมาคมที่ได้มีการนำเสนอในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 6 กันยายน 2563
พบว่า ทางสมาคมฯ มีการดำเนินการเสร็จสิ้นในหลายประเด็นแล้ว และมีประเด็นที่อยู่
ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 6 ประเด็น ได้แก่
1) เรื่องของการลงทุนของสมาคมฯ
2) โครงการจัดอบรม CPIAT กำหนดเกณฑ์วัดผลความสำเร็จของโครงการ
3) การสอบทานการรับสมัครสมาชิกและการออกบัตรสมาชิก
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4) การตรวจสอบระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลของสมาชิก
5) ข้อมูลสมาชิกในระบบสารสนเทศที่ใช้งานปัจจุบัน (ระบบ IBM)
6) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใต้ข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.2560
ทั้งนี้ สมาคมฯ มีการดำเนินการทั้ ง 6 ประเด็นแล้ว แต่อาจล่าช้าจากที่ กำหนดไว้
ผู้ตรวจสอบภายในฯ จึงเห็นว่า ควรจำเป็นต้องหารือกับคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจน
ของการดำเนินการ
ประเด็นที่ 2 การดำเนินการตามนโยบาย AGILE ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินตามนโยบายที่กำหนด โดยมีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนิ นงาน
ของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะในการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสมาคมฯ แต่จากการ
ตรวจสอบเอกสาร พบว่า มีแผนการดำเนินงาน (Action Plan) จำนวน 2 คณะ ส่ว นที่เหลือแม้ว่ามีการ
ดำเนินการแต่ไม่ได้มีการจัดทำแผนดำเนินงานที่ชัดเจน และแผนการดำเนินงานที่ได้จัดทำแล้วไม่ได้กำหนดเป็น
รูปแบบมาตรฐานเดียวกัน อาจทำให้ขาดตัวชี้วัดในการดำเนินการให้บรรลุผลได้
ประเด็นที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย พบว่า จำนวน
เงินสดต่างจากยอดคงเหลือตามเอกสาร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในหลายหน้าที่ ทำให้ไม่ได้บันทึก
รายละเอียดการเบิกจ่ายได้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ในประเด็นนี้ได้มีการกำชับผู้ปฏิบัติงานและได้มีการกำหนดแนวทางวิธีการปรับปรุง
ในการทำงาน เช่น กำหนดให้มีการตรวจนับจากบุคคลภายนอกอย่างสม่ำเสมอ และบันทึกเงินสดที่ได้ใช้ไปให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นเมื่อ ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบในส่วนของเงินทดรองจ่าย
พบว่า มีผลต่างในแง่ของการชำระเงินทดรองจ่ายกับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย เกิดจากการขาดความ
รอบคอบในการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ซึ่งได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้ว
ความเสี่ยงต่ำ
ประเด็นที่ 4 กระบวนการรับจ่ายเงิน เอกสารโดยรวมเป็นไปตามเงื่อนไขของสมาคมฯ
จากการตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 2,000 กว่าฉบับ พบรายการใบเสร็จ 1 ฉบับที่ไม่มีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
ซึ่งได้ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานทำการสอบทานให้ครบถ้วนก่อนทุกครั้งแล้ว
ประเด็นที่ 5 กระบวนการสมัครสมาชิก และการต่ออายุสมาชิก ผู้ตรวจสอบภายในฯ
ได้ตรวจสอบกระบวนการในแต่ละขั้นตอนแล้ว พบว่ามีการดำเนินการตามระเบียบครบถ้วนไม่พบข้อผิดพลาด
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องการสอบถามความเห็นของที่ปรึกษาทาง
กฎหมายเกี่ยวกับประเด็นการจ่ ายค่าตอบแทนวิทยากรให้แก่กรรมการ ภายใต้ข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.2560
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 – 26 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้รับดำเนินการตามที่ประชุมใหญ่
วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 มอบหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในพิเศษได้ทำการสอบทาน
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หนั ง สื อ สอบถามความเห็ น ไปยั ง สำนั ก งานกฎหมาย เพื ่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น กลาง สำนั ก งานกฎหมาย
ที่คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก ได้แก่ สำนักงานนิติทัช ทนายความ โดยคุณอริยวิชย์ เอกอุฬารพันธ์
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาจากความเป็นอิส ระ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสมาคมฯ และมีความรู้
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายสมาคมโดยตรง สำนักงานนิติทัช ทนายความ ได้ให้ความเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ ดังนี้
“ข้ า พเจ้ า นายอริ ย วิช ย์ เอกอุ ฬ ารพั น ธ์ ซึ ่ ง เป็ น ทนายความและที่ ปรึ ก ษากฎหมายของ
สํานักงานฯ ขอให้ ความเห็นเกี่ยวกับการตีความข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ. 2560 โดยมีประเด็นการพิจารณาใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. ข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ. 2560 นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สํานักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่
(เขตวัฒนา) ได้รับจดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป
ตามที่บัญญัติ ไว้ในมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. ตามมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการของ
สมาคมเป็นผู้ดําเนินกิจการของสมาคมตามกฎหมายและข้อบังคับ ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่
3. ตามข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ. 2560 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ ไว้
ในข้อ 4.7 ซึ่งจะขอกล่าวเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว ดังนี้
(1) ตามข้ อ 4.7.1 (1) กํ า หนดให้ ค ณะกรรมการสมาคมฯ ปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของสมาคม รวมถึงมติของที่ประชุมใหญ่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รอบคอบ โดยการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เปิดเผย เที่ยงธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก
และสามารถตรวจสอบได้
(2) ตามข้อ 4.7.1 (3) กําหนดให้คณะกรรมการสมาคมฯ วางระเบียบในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ ของสมาคม รวมถึงการกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินงานและจริยธรรมของ
กรรมการ สมาชิก พนักงาน และผู้ ปฏิบัติงานของสมาคมฯ โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นรายการเกี่ยวโยงและ/หรือ
ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับสมาคม
4. นอกจากอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ ตามที่กล่าวใน ข้อ 3 (1) และ ข้อ 3 (2)
แล้วข้างต้น ในข้อบังคับดังกล่าวยังได้กําหนดให้คณะกรรมการสมาคมฯ มีอํานาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ อีก ดังนี้
(1) กําหนดระเบียบ วิธีการรับสมาชิกของสมาคม ตามข้อบังคับ ข้อ 3.2 ข้อย่อย 3.2.1
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรรมการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรรหา
และเสนอ แต่งตั้ง ตามข้อบังคับ ข้อ 4.3 (1)
(3) กําหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ การส่งมอบและรับมอบงานในหน้าที่ภายใน 1 เดือน
สําหรับกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งและกรรมการที่เข้ามาดํารงตําแหน่งแทน ตามข้อบังคับ ข้อ 4.5 ข้อย่อย 4.5.4
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(4) กําหนดขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ตามข้อบังคับ ข้อ 4.8 ข้อย่อย 4.8.1
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน ตามที่
คณะกรรมการ ตรวจสอบเสนอ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับ ข้อ 5.3 (8)
(6) กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ
ข้อ 7.2 (1) และข้อ 7.2 (2) โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
(7) กําหนดระเบีย บปฏิบัติทางด้านการเงินและการบัญชี นอกเหนือจากที่กล่าวไว้
ในข้อบังคับ ข้อ 7.3 (1) และข้อ 7.3 (2) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
5. ในหมวด 11 บทเฉพาะกาล ข้อ 11.4 กําหนดไว้ว่า “ในกรณีมีความจําเป็นและยังไม่มีการ
ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใดๆ ซึ่งตามข้อบังคับนี้กําหนดให้ต้องเสนอและได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ให้ใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามข้อบังคับเดิม หรือตามที่ได้เคยถือ
ปฏิบัติอยู่ก่อน”
จากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อบังคับสมาคม พ.ศ. 2560
ตามที่กล่าวข้างต้น พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสมาคมฯ มีอํานาจหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการเกี่ยวกับ
การกําหนด ขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ตลอดจนการวางระเบียบในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ข้อบังคับ
สมาคมฯ พ.ศ. 2560 ได้กําหนดไว้ ดังนั้น กรณีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการที่เป็นวิทยากรของสมาคม
จึงต้องเป็นไปตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 4.8 ข้อย่อย 4.8.1 ซึ่งได้กําหนดไว้ว่า “กรรมการของสมาคมต้องไม่มี
ส่วนในการดําเนินการที่มีรายได้เป็น ค่าตอบแทนจากสมาคม เช่น การเป็นวิทยากรของสมาคม หรือการ
ให้บริการด้านอื่นๆ ที่มีรายได้เข้าสมาคม ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่”
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 4.8 ข้อย่อย 4.8.1 คือ กรณี
ดังกล่าวเป็นไปตามขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ที่ยก เว้นไว้
หรือไม่ ซึ่งสมาคมฯ แจ้งว่า ยังไม่เคยมีการกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการ
จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้กับกรรมการสมาคมฯ มาก่อน ดังนั้น หากเป็นกรณีมีความจําเป็นและยังไม่มีการ
ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใดๆ ซึ่งตามข้อบั งคับนี้กําหนดให้ต้องเสนอและได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ตามที่กําหนดไว้ในหมวด 11 บทเฉพาะกาล ข้อ 11.4 ที่กําหนดให้ใช้ระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามข้อบังคับเดิม หรือตามที่ได้เคยถือปฏิบัติอยู่ก่อน
ดังนั้น ในกรณีนี้ หากสมาคมฯ ได้มีการจ่ายค่าวิทยากรและค่าตอบแทนอื่นๆ ให้กับกรรมการ
สมาคมฯ ตามข้อบังคับ ข้อ 11.4 ที่กําหนดให้ใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามข้อบังคับเดิม หรือ
ตามที่ได้เคยถือปฏิบัติอยู่ก่อน ซึ่งสมาคมฯ แจ้งว่าด้วยข้อบังคับสมาคมฯ ประเพณี วิธีการปฏิบัติของสมาคมฯ
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ตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ จนถึงก่อนข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ. 2560 การจ่ายค่าวิทยากรให้กับกรรมการสมาคมฯ
เป็นเรื่องปกติที่ได้เคยถือปฏิบัติอยู่ก่อนแล้ว จึงเป็นการดําเนินการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ข้อบังคับดังกล่าวได้กําหนดไว้
จากเหตุ ผ ลที ่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่ า สมาคมฯ สามารถกระทํ า ได้ ต าม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อบังคับเดิม หรือตามที่ได้เคยถือปฏิบัติอยู่ก่อน ตามข้อบังคับ ข้อ 11.4
ที่กําหนดไว้ในบทเฉพาะ”
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้หารือกับสำนักงานนิติทัช ถึงความเห็นข้างต้น ซึ่งมีประเด็น
อธิบ ายตามข้างต้น ว่า ตามที่ ข้อบังคับ สมาคมฯ พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้ คณะกรรมการสมาคมฯ กำหนด
ระเบียบ หลักเกณฑ์ เช่น การรับสมัครสมาชิก การบัญชี การเงิน หรือการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ
ยังไม่ได้มีการออกระเบียบ หลักเกณฑ์แต่อย่างใด เมื่อข้อ 4.8.1 ระบุว่าห้ามจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ แต่ก็
ได้ระบุข้อยกเว้น จึงต้องมาพิจารณาที่บทเฉพาะกาล ซึ่งข้อ 11.4 ระบุว่าในกรณีมีความจําเป็นและยังไม่มีการ
ออกระเบียบใด ให้ใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับเดิม ซึ่งหากข้อบังคับเดิมกระทำได้ก็สามารถกระทำได้
หากข้อบังคับเดิมไม่ได้กำหนด ให้พิจารณาจากสิ่งที่เคยถือปฏิบัติ สำนักงานนิติทัช ทนายความ จึงเห็นว่า
สามารถจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้แก่กรรมการสมาคมฯ ได้ นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
หนังสือจากสำนักงานภัทรนิติ ซึ่งเป็นผู้ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการสมาคมฯ ในช่วงข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.
2560 มีผลบังคับใช้ ให้สามารถจ่ายค่าวิทยากรได้เช่นกัน
คุณภัทรพร ทัศนเสวี สต-ภ4 ตั้งข้อสังเกต และสอบถามดังนี้
1) ประเด็นเรื่องเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย และประเด็นการรับจ่ายเงิน มีปัญหาเรื่อง
การลงนามเอกสารการรับ เงิน และการรับจ่ายเงิน ซึ่งเป็นเรื่ องที่สำคัญถือว่าการดูแลเรื่องการเงิน การรับ
จ่ายเงินของสมาคมฯ ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีประสิทธิผล ในแง่ความเห็นของผู้สอบบัญชี ขอให้ปรับปรุงโดย
เร่งด่วน
2) ประเด็นเรื่องการดำเนินงานตามแผนงานของคณะกรรมการผู้บริหาร ในส่วนที่ยังไม่มี
แผนดำเนินงาน (Action Plan) ซึ่งทางผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอแนะว่า ควรมีคณะอนุกรรมการติดตามเรื่องนี้
และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามประเด็นนี้ด้วย
3) ประเด็น เรื่องการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบกิจการและ
ทรัพย์สินของสมาคมที่ได้มีการนำเสนอในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ที่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามด้วย
4) เรื ่ อ งความเห็ น ของสำนัก งานกฎหมาย เกี ่ ย วกั บ การจ่ า ยค่ า ตอบแทนวิท ยากรแก่
กรรมการสมาคมฯ ภายใต้ข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.2560 เห็นว่าควรเพิ่มเติมความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมาย
อีก 1 - 2 ท่าน ว่ามีความเห็นตรงกันหรือไม่ เนื่องจากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานเป็นเพียงความเห็นเดียว
จึงควรให้มีความเห็นของท่านอื่นยืนยันเพิ่มเติม
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงประเด็นความเห็นของสำนักงานกฎหมายว่า ได้มีการ
สอบถาม 2 สำนั ก งาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ค ั ด เลื อ ก 1 สำนั ก งาน ได้ แ ก่ สำนั ก งานนิ ต ิ ทัช
ทนายความ และคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2561-2562 ได้สอบถามความเห็นในช่วงข้อบังคับสมาคมฯ
พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ ได้แก่ สำนักงานกฎหมายภัทรนิติ ซึ่งในครั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้นำส่งหนังสือสอบถาม
ความเห็นที่มีเนื้อความเดียวกับที่ส่งให้กับสำนักงานนิติทัช ทนายความ เพื่อขอให้สำนักงานกฎหมายภัทรนิติ
โดยคุณพลภูมิ พงศ์อารยะ ให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดดังนี้
“ตามที่ทางสมาคมฯ ได้มีหนังสือดังกล่าวข้างต้น เพื่อขอให้ข้าพเจ้าในฐานะนักกฎหมาย
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 ข้อ 4.8 นั้น
ข้าพเจ้าจึงขอให้ความคิดเห็นดังต่อไปนี้
1. ตามข้ อ 4.8.1 กรรมการของสมาคมต้ อ งไม่ ม ี ส ่ ว นในการดํ า เนิ น การที ่ ม ี ร ายได้ เ ป็น
ค่าตอบแทนจากสมาคม เช่นการเป็นวิทยากรของสมาคม หรือการให้บริการด้านอื่นๆ ที่มีรายได้เข้าสมาคม
ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ และใน
หมวด 11 บทเฉพาะกาล ข้อ 11.4 ระบุว่า กรณีมีความจําเป็นและยังไม่มี การออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขใดๆ ซึ่งตามข้อบังคับนี้กําหนดให้ต้องเสนอ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ให้ใช้
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตาม ข้อบังคับเดิม หรือตามที่ได้เคยถือปฏิบัติอยู่ก่อน
จากข้อความดังกล่ าวเป็นที่ชัดเจนว่า ได้มีข้อยกเว้นระบุไว้ว่าต้องทําอย่างไรได้ด้วย เมื่อมี
ข้อยกเว้นก็ย่อมมีสิทธิที่จะดําเนินการตามข้อยกเว้นนั้นได้ และหากข้อยกเว้นนั้นยังไม่มีหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขอย่างใด ที่กําหนดว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่อย่างไร ก็ต้ องใช้ระเบียบหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อบังคับเดิม หรือที่ได้เคยถือปฏิบัติอยู่ก่อน
และตามข้อ 4.8.1 ไม่มีข้อความตอนใดระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ห้ามสมาคมฯ ไม่ให้ จ่ายเงิน
เป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกสมาคม หรือ กรรมการของสมาคมที่ได้เป็นวิทยากรให้แก่ สมาคมไว้ด้วยแต่อย่างใดเลย
เพราะถ้าจะห้ามไม่ให้สมาคมฯ จ่ายเงินเป็นค่าตอบแทน ก็จะต้องระบุไว้อย่างชัดเจน แต่ข้อ 4.8.1 ไม่มีข้อความ
ตอนใดระบุห้ามไว้
ประการสําคัญ ตามข้อ 4.8.1 นี้ ไม่ได้ระบุถึงตัวนายกสมาคมไว้ด้วย เพราะหากดูตาม ข้อ 4.1
จะเห็นได้ว่า สถานะของการได้มาซึ่งนายกสมาคม แยกต่างหากจากสถานะของการได้มาซึ่งกรรมการ
2. ถ้านําหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล มาพิจารณาประกอบด้วย ตามรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณา
ร่างข้อบังคับออกไป โดยมีเงื่อนไขให้ฉันทานุมัติให้นายกสมาคม คนใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับให้เหมาะสมที่สุดโดยนําร่างข้อบังคับจากการประชุมใหญ่ว ิสามัญ 2/2560 และ
ร่างข้อบังคับของคณะกรรมการสมาคม วาระปี 2559 - 2560 มาเป็นแนวในการพิจารณาแก้ไขแล้วนําเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ภายใน 6 เดือนนั้น ก็ไม่น่าที่จะนําร่างข้อบังคับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
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พ.ศ. 2560 ไปยื่นขอจดทะเบียน ทั้งที่มีข้อบังคับหลายประการ ขัดต่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่สืบเนื่องมาจาก
ข้อบังคับของปี 2557 ส่งผลให้เกิดความยากลําบากในการนํามาใช้บังคับ จนทําให้มีกรณีข้อพิพาทเกิดขึ้น
ซึ่งหากคนในองค์กรเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการให้เกิดความเรียบร้อยสงบสุข
ก็ควรน่าจะหาทางออกด้วยการประนีประนอม จัดทําวางระเบียบหลักเกณฑ์ให้เป็นที่ชัดเจน เพื่อเป็น ทางออก
ที่ดีที่สุดและจะยุติข้อพิพาทต่อกันได้
3. ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ในความเห็นของข้าพเจ้า ทางสมาคมฯ จึงย่อม
สามารถกระทําการตามบทเฉพาะกาลดังกล่าวนั้นได้”
คุณอุบล โรจน์รัชนีกร สต-อ44 เห็นว่าจาการผลการตรวจสอบ มีข้ อบกพร่องที่จำเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป และขอให้สมาชิกพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 64 “ข้อ 3 สมาคมฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล ข้อ 4 สมาคมฯ มีกระบวนการ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และนโยบายต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล
ข้อ 5 ให้ความสำคัญกับการจัดทำกฎบัตรตรวจสอบภายในและแนวทางปฏิบัติงานที่สำคัญ ลงชื่อโดยประธาน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563” ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนว่าสิ่งที่ได้รายงานและสิ่งที่แสดง
ความคิดเห็นว่าสอดคล้องกันหรือไม่ เนื่องจากผลการสอบทานมีข้อบกพร่อง ทั้งในเรื่องเงินสดย่อยและ
การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมฯ แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าเพียงพอ
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุชัดเจนว่า
ผลจากการประเมินในเรื่องต่างๆ “ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า สมาคมฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่ดีและเพียงพอในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผ ล” ไม่ได้ระบุว ่ามีประสิทธิภาพ และในรายละเอียด
ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการสุ่มตรวจสอบได้พบข้อผิดพลาดบ้าง เช่น ประเด็นเรื่องเงินสดย่อย ผู้ตรวจสอบ
ภายในตรวจนับเงินสดย่อย วงเงิน 50,000 บาท พบว่า มีเงินเกินวงเงินประมาณ 4,000 บาท และผู้ตรวจสอบ
ภายในได้หาสาเหตุพบว่า เป็นช่วงที่มีการจัดกิจกรรมมาก กระบวนการเบิกจ่ายเงินสดย่อยทดแทนไม่สามารถ
ทำได้ทัน จึงมีเงินส่วนที่เกินออกมา ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนรายการที่เกิดขึ้นแล้ว จึงพิจารณาให้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่ามีประสิทธิผล แม้จะพบข้อบกพร่องแต่เป็นข้อบกพร่องที่ไม่มีนัยสำคัญ
คุณภัทรพร ทัศนเสวี สต-ภ4 เห็นว่าเนื่องจากสมาคมฯ ยังไม่มีนักบัญชีประจำสมาคมฯ
จึงทำให้พบปัญหาเรื่องการรับเงินจ่ายเงิน เรื่องเงินสดย่อย จึงเสนอให้จัดจ้างนักบัญชีประจำสมาคมฯ สำหรับ
ประเด็นความเห็นของสำนักงานกฎหมายภัทรนิติ โดยคุณพลภูมิ พงศ์อารยะ ซึ่งเป็นทนายความของสมาคมฯ
จึงไม่ควรใช้ทนายความของสมาคมฯ ในการให้ความเห็นประเด็นนี้ เห็นว่าควรเป็นบุคคลภายนอกจะเหมาะสมกว่า
ซึ่งคุณภัทรพร ทัศนเสวี รู้จักคุณพลภูมิ พงศ์อารยะ เนื่องจากเป็นทนายในคดีฟ้องร้องคุณภัทรพร ทัศนเสวี
นายกสมาคมฯ ชี้แจงเรื่องคดีฟ้องร้อง สมาคมฯ ไม่ได้ฟ้องร้องคุณภัทรพร ทัศนเสวี แต่เป็น
การฟ้องเพิกถอนข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.2560 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ วาระ 2561-2562 เห็นว่าไม่ชอบ
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ด้วยข้อบังคับสมาคมฯ ปี 2557 แต่เนื่องจากว่าคุณภัทรพร ทัศนเสวี เป็นผู้ดำเนินการนำข้อบังคั บสมาคมฯ
พ.ศ.2560 ยื่นจดทะเบียน ฉะนั้นคดีนี้ไม่ได้มีผลต่อคุณภัทรพร ทัศนเสวี แต่อย่างใด
คุณภัทรพร ทัศนเสวี สต-ภ4 ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คุณพลภูมิ พงศ์อารยะ เป็นทนายของสมาคมฯ
ในคดีที่สมาชิกฟ้องร้องขอเพิกถอนข้ อบังคับสมาคมฯ ปี 2561 เนื่องจากมีการส่งเอกสารจดหมายล่าช้ากว่า
14 วันตามที่ข้อบังคับสมาคมฯ กำหนด
นายกสมาคมฯ เรีย นให้ที่ประชุมทราบผลคดีที่ส มาชิกฟ้องเพิกถอนข้ อบัง คับสมาคมฯ
ปี 2561 ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ได้ตัดสินยกฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และให้ออกคำสั่ง ว่าคดีสิ้นสุดแล้ว
ส่งผลให้ข้อบังคับสมาคมฯ ปี 2561 มีผลบังคับใช้ ไม่ได้ถูกเพิกถอนแต่อย่างใด
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า หนังสือให้ความเห็นของสำนักงานกฎหมาย
ภัทรนิติ คือหลักฐานเอกสารให้ความเห็นประกอบการตัดสินใจในการจ่ายค่าวิทยากรให้แก่กรรมการ ซึง่ สมาชิก
ในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ หาหลักฐานเพื่อแสดงให้
สมาชิกเห็นว่าสมาคมฯ ได้มีการหารือสำนักงานกฎหมาย มิได้เป็นสำนักงานที่คณะกรรมการตรวจสอบ
คัดเลือกแต่ประการใด เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการดำเนินการในประเด็นการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแก่กรรมการ
ภายใต้ข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.2560 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้สอบถามความเห็น สำนั กงาน
กฎหมายอื่นเพิ่มเติมตามที่คุณภัทรพร ทัศนเสวี เสนอ หรือ ไม่เห็นชอบให้สอบถามสำนักงานกฎหมายอื่น
เพิ่มเติมและเห็นด้วยกับความเห็นของสำนักงานกฎหมายที่พิจารณาว่า การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้กับ
กรรมการสมาคมฯ ภายใต้ข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.2560 สามารถกระทำได้ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 11.4
ที่ประชุมลงมติ
- เห็นชอบให้สอบถามสำนักงานกฎหมายอื่นเพิ่มเติม จำนวน 6 เสียง
- ไม่เห็นชอบให้สอบถามสำนักงานกฎหมายอื่นเพิ่มเติม และเห็นชอบกับสำนักงานกฎหมาย
ที่พิจารณาให้ความเห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้กับกรรมการสมาคมฯ ภายใต้ข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.
2560 สามารถกระทำได้ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 11.4 จำนวน 54 เสียง
มติที่ประชุม

1) รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563
2) เห็นชอบตามความเห็นของสำนักงานกฎหมายทั้ง 2 สำนักงานที่ให้
ความเห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้แก่กรรมการสมาคมฯ ภายใต้ข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.2560
สามารถกระทำได้ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 11.4 และไม่เห็นชอบให้สอบถามสำนักงานกฎหมายอื่นเพิ่มเติม
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
คุณทิพย์ประภาพ ติรวรเกียรติ สต-ท36 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุม
ตามระเบีย บสมาคมฯ ว่าด้ว ย การสรรหา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งของสมาคม
ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาคณะกรรมการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ให้ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2563 ว่าการกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
มี ข อบเขตให้ ส รรหาคณะกรรมการเลื อ กตั ้ ง อาจเป็ น การไม่ ส ่ ง เสริ ม ระบบการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ดี
คณะกรรมการสมาคมฯ จึงได้นำเรื่องหารือคณะอนุกรรมการร่างระเบียบสมาคมฯ ซึ่งทางคณะอนุกรรมการฯ
ได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สรรหาคณะกรรมการเลือกตั้ง ในคราวนี้ก่อน เนื่องจากเป็นการใช้
ระเบียบฯ นี้เป็นครั้งแรก สำหรับการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบพบ
ข้ อ จำกั ด ในเรื ่ อ งคุ ณ สมบั ต ิ ข องคณะกรรมการเลื อ กตั ้ ง เช่ น ต้ อ งเป็ น สมาชิ ก ติ ด ต่ อ กั น 6 ปี เป็ น ต้ น
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สรรหาและเชิญผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม ตามระเบียบสมาคมฯ แล้ว
มีผู้ยินดีเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดย 2 ท่าน ได้กรอกใบสมัครเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว
ได้แก่ 1) คุณไพศาล ภู่ รัตน์เจริญชัย สต-พ18 ซึ่งท่านเป็นกรรมการเลือกตั้งเฉพาะกิจ ในการเลือกตั้งนายก
สมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ในปี 2562 2) คุณศิริกุล เมธีรังสรรค์ สต-ศ178 ตำแหน่งปัจ จุ บั น
รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และอีก 1 ท่าน ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ขอเชิญให้เป็นกรรมการ
เลือกตั้ง คือ 3) คุณสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ สต-ส254 อดีตนายกสมาคมฯ ปี พ.ศ.2557-2558 ซึ่งท่านแจ้งว่าวันนี้
ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ แต่หากที่ประชุมเห็นชอบให้เป็นกรรมการเลือกตั้ง ท่านยินดีช่วยงานสมาคมฯ
และขอที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ เพิ่มเติม
คุณยุพดี อิน ทรเกษตร ส-ย21 เสนอชื่อ คุณสุรีย์ นันตติกู ล ส-ส361 ปัจจุบัน ตำแหน่ง
Managing Director บริษัท TRIA เป็นกรรมการเลือกตั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติคุณสุรีย์ นันตติกุล
แล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบสมาคมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง 1) คุณสุรพงษ์
ชูรังสฤษฎิ์ 2) คุณไพศาล ภู่รัตน์เจริญชัย 3) คุณศิริกุล เมธีรังสรรค์ 4) คุณสุรีย์ นันตติกู ล เป็นกรรมการ
เลือกตั้ง เพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหาร กรรมการกลาง และกรรมการตรวจสอบ ในปี
พ.ศ.2564
ที่ป ระชุมเห็น ชอบแต่งตั้ง 1) คุณสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ 2) คุณไพศาล ภู่ รัตน์ เจริญ ชัย
3) คุณศิริกุล เมธีรังสรรค์ 4) คุณสุรีย์ นันตติกู ล เป็นกรรมการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
และกรรมการบริหาร กรรมการกลาง และกรรมการตรวจสอบ ในปี พ.ศ.2564 ด้วยคะแนนเสียง 64 เสียง
ไม่เห็นชอบ – เสียง
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มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้ง 1) คุณสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ 2) คุณไพศาล ภู่รัตน์เจริญชัย
3) คุณศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ 4) คุณสุรีย์ นันตติกูล เป็นกรรมการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
และกรรมการบริหาร กรรมการกลาง และกรรมการตรวจสอบ ในปี พ.ศ.2564 ด้วยคะแนนเสียง 64 เสียง
ไม่เห็นชอบ – เสียง
4.2 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564
คุณทิพย์ประภาพ ติรวรเกียรติ สต-ท36 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม
ตามที่สมาคมฯ ได้ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชี ได้มีผู้สมัคร 3 ราย แต่ถอนตัวไป 1 ราย จึงเหลือ 2 ราย ได้แก่
1) บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1.คุณวิไลรัตน์ โรจนน์ครินทร์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต (3104) 2.คุณกนกกาญจน์ ด่านคอนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (9667) ค่าสอบบัญชี
55,000 บาท จำนวนที ม งาน 5 คน จำนวนวั น เข้ าตรวจ 10 วั น โดยแบ่ ง เป็ น 2 ช่ ว ง ช่ ว งที ่ 1 เดื อ น
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ช่วงที่ 2 เดือนกันยายน – ตุลาคม 2564 หน่วยงานที่รับบริการ บมจ.,บจ.,
หน่วยงานไม่แสวงหากำไร
2) บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยคุณนิธินี กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(8843) และคุณโชติมา กิจศิรกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (7318) ค่าสอบบัญชี 95,000 บาท จำนวนทีมงาน
2 คน จำนวนวันเข้าตรวจ 10 วัน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ช่วงที่ 2
เดือนกันยายน - ตุลาคม 2564 ประสบการณ์ 17 ปี หน่วยงานที่รับบริการ บมจ, บจ., หน่วยงานไม่แสวงหา
กำไร, สภาวิชาชีพบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วคัดเลือกให้ บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด ให้เป็นผู้ สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2564 โดยขอชี้แจงเพื่อความโปร่งใสว่า เจ้าของบริษัท
สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คือ คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ท่านเป็นกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าตัวผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ท่านไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพบัญชี และ
ขอให้ที่ป ระชุมลงมติเพื่อแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย คุณ วิ ไลรัตน์
โรจนครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (3104) และคุณกนกกาญจน์ ด่านคอนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(9667) เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2564 อัตราค่าสอบบัญชี 55,000 บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย
คุณวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (3104) และคุณกนกกาญจน์ ด่านคอนสกุล ผู้สอบบัญชี
รั บ อนุ ญ าต (9667) เป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องสมาคมฯ ประจำปี 2564 อั ต ราค่ า สอบบั ญ ชี 55 ,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียง 54 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
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4.3 การพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563
คุณทวีชัย เจริญศิลาวาทย์ สต-ท35 กรรมการและเหรัญญิก รายงานงบการเงินสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยคุณอุษณีย์ แซ่ลิ้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9533
บริษัทสำนักงานเอ.เอ็ม.ที.ออดิท กรุ๊ป จำกัด ได้รายงานแสดงความคิดเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินและ
ผลการดำเนินงาน มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สมาคมมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น
64,375,124.97 บาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น 3,828,910.60 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทั้งสิ้น 26,546,214.37 บาท
หนี้สินและเงินทุนสะสม รวม 64,375,124.97 บาท โดยมีหนี้สิน 7,611,321.72 บาท
ประกอบด้วย หนี้สิ้นหมุนเวียนทั้งสิ้น 7,084,332.61 บาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งสิ้น 526,989.11 บาท
เงินทุนสะสมจำนวนทั้งสิ้น 56,763,803.25 บาท
2. งบรายได้และค่าใช้จ่าย สมาคมฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 26,471,649.81 บาท ค่าใช้จ่ายจำนวน
25,210,337.29 บาท ภาษีเงินได้ 532,714.57 บาท รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิทั้งสิ้น 728,597.95 บาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 85%
คุณภัทรพร ทัศนเสวี สต-ภ4 ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน หน้า 77 รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในปี 2562 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 4,644,546.06 บาท แต่ปี 2563 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
สุทธิทั้งสิ้น 728,957.95 บาท หากวิเคราะห์จากงบรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วจะเห็นว่าปี 2562 เมื่อนำรายได้
โครงการ รายได้งานสมาชิก รายได้จากการขาย หักด้วยต้นทุนโครงการ ต้นทุนงานสมาชิก ต้นทุนขาย มีรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่ายประมาณ 4,200,000 บาท ส่วนในปี 2563 เมื่อนำรายได้โครงการ รายได้งานสมาชิก รายได้
จากการขาย หักด้วยต้นทุนโครงการ ต้นทุนงานสมาชิก ต้นทุนขายแล้ว รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 270,983 ล้าน
บาท และเมื่อดูรายได้อื่นปี 2563 จำนวน 990,329.10 บาท ซึ่งมาจากดอกเบี้ยเงินฝากจำนวน 588,883.62
บาทรายได้จากการลงทุน 301,800 บาท จึงเข้าใจได้ว่ารายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายในปี 2563 มาจากดอกเบี้ย
และเงินลงทุน และขอให้สมาชิกพิจารณารายได้งานสมาชิกหมายเหตุที่ 16 จำนวน 2,191,455.60 บาท
แต่ต้นทุนงานสมาชิก จำนวน 2,307,506.87 บาท ขาดทุน 116,051.27 บาท จึงสอบถาม ดังนี้
1) เหตุใดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ในปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 เกือบ 4,000,000 บาท
2) เหตุใดงานสมาชิกจึงขาดทุน 116,051.27 บาท
กรรมการและเหรัญญิก ชี้แจงดังนี้
1) รายได้โครงการลดลง 7 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์โควิ ด ซึ่งส่งผลให้มีการเลื่อนและ
ยกเลิกหลักสูตรอบรม ประกอบด้วย หลักสูตรอบรมของ IIA ลดลง 6 หลักสูตร หลักสูตรของสมาคมฯ ลดลง
12 หลักสูตร หลักสูตร CPIAT เลื่อนออกไป 2 รุ่น ซึ่งทำให้มีการรับรู้รายได้แค่บางส่วน ในส่วนรายได้ของการ
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เผยแพร่วิชาชีพ การสอบ CIA มีการสมัครลดลง การสอบ CPIAT มีการเลื่อนออกไป รายได้จากการให้บริการ
นำผู้สนใจศึกษาดูงานต่างประเทศลดลง
นายกสมาคมฯ ชี้แจงดังนี้
2) เรื่องงานสมาชิกขาดทุนในปี 2563 เนื่องจากสมาคมฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์
เสวนาออนไลน์หลายหลักสูตรให้แก่สมาชิกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด และ
ในปีต่อๆ ไปงานสมาชิกอาจมีกำไรเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นงานที่สมาคมฯ บริการสมาชิกโดยไม่หวังผลกำไร
คุณอุบล โรจน์รัชนีกร สต-อ44 สอบถามดังนี้
1) เหตุใดจึงมีรายการภาษีซื้อไม่ใช้สิทธิ์
2) เหตุใดรายได้ลดลง แต่เงินเดือนพนักงาน ค่าล่วงเวลา ค่าพนักงานออกจากงานมีการเบิก
ชดเชยเพิ่มมากขึ้น ไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศในช่วงที่มี
สถานการณ์โควิด
3) หน้า 90 สัญญาเช่าสถานที่สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 หลังสิ้นสุด สมาคมฯ ย้ายไปที่ใด
หรืออยู่เดิม
4) เรื่องค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ในปี 2563 มีการจัดอบรมออนไลน์ เหตุใดค่าอินเตอร์เน็ต
ต่ำกว่าปี 2562
กรรมการและเหรัญญิก ชี้แจงดังนี้
1) เรื่องภาษีซื้อที่ไม่ใช้สิทธิ์ เนื่องจากสมาคมฯ ไม่มีนักบัญชีที่ทำงานต่อเนื่อง เป็นผลทำให้
ไม่สามารถนำภาษีซื้อมาใช้สิทธิ์ได้ภายใน 6 เดือน ปัจจุบันผู้ทำบัญชีได้กระทบยอดทุกเดือนแล้ว
2) ผลประโยชน์พนักงานออกจากงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเรื่องของมาตรฐานการบัญชี
ในปีปัจจุบันมีการเปลี่ยนกฎหมายแรงงานใหม่ เปลี่ยนจากเงินชดเชยเลิกจ้างกฎหมายแรงงานใหม่เพิ่มจาก
300 วันเป็น 400 วัน ต้องมีการปรับผลสะสมมาถึงปีปัจจุบัน จึงมีจำนวนเงินเพิ่มมากขึ้น
นายกสมาคมฯ ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องค่าใช้จ่ายบริหารคงที่และค่าใช้จ่ายในหมวดพนักงาน
เพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิด องค์กรอื่น work from home แต่พนักงานสมาคมฯ ทำงานเพิ่มขึ้น
จากผลกระทบที่ทำให้ต้องเลื่อนและยกเลิกหลักสูตร จึงต้องประสานงานกับสมาชิก วิทยากร เพิม่ มากขึ้น และ
ต้องเริ่มจัดหลักสูตรอบรมและเสวนาออนไลน์ ซึ่งต้องมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการถ่ายทอดออนไลน์อีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องการเดินทาง จึงมีการเบิกค่าพาหนะเพิ่มขึ้น รวมถึงยังมีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงโควิด ซึ่งในขณะที่รายได้ลดลงในส่วนค่าใช้จ่ายทางตรงไม่สามารถลดลงได้ จึงทำให้
รายได้และค่าใช้จ่ายไม่ได้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน สำหรับค่าใช้จ่ายอบรมต่างประเทศเกิดขึ้นช่วง เดือน
กันยายน - พฤศจิกายน 2562 ไม่ได้เกิดขึ้นช่วงโควิด
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นายกสมาคมฯ ชี้แจง คุณอุบล โรจน์รัชนีกร ข้อ 3), 4) ดังนี้
3) สมาคมฯ ยังอยู่ที่เดิมไม่มีแผนย้ายสำนักงาน เพียงแต่สัญญาเช่าที่ทำกับมูล นิธ ิค ณะ
เซนต์คาเบรีย ล มีผ ลถึง 31 ธัน วาคม 2563 ในการรายงานภาระผูกพันจึงรายงานตามสัญญาที่มีอยู่จริง
เรื่องการต่อสัญญาขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องค่าเช่า
4) ส่วนค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตลดลงหลักร้อย อาจเป็นการปรับอัตราค่าบริการ
สมาชิก สอบถาม หน้า 79 รายการขาดทุนจากความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
กรรมการและเหรัญญิก ชี้แจง เป็นเหตุการณ์ ท่อน้ำชำรุด เมื่อช่วงสงกรานต์ปี 2562 ซึ่งเป็น
วันหยุดยาว รับรู้ผลเสียหายจากหนังสือที่ชำรุด ซึ่งมีตัดค่าใช้จ่ายไปแล้วส่วนหนึ่ง ในงบการเงินปี 2562 แต่มี
หนังสือส่วนหนึ่งที่ พนักงานเสียดายเก็บไว้ แต่ปรากฎในภายหลังว่าใช้การไม่ได้ จึงนำมาตัดค่าใช้จ่ายในงบ
การเงินปี 2563
สมาชิก สอบถามเรื่องค่าอบรมต่างประเทศ สมาคมฯ มีหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ ชัดเจน
แล้วหรือไม่ เนื่องจากค่าใช้จ่ายตรงนี้สามารถเพิ่มขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าอบรม หรือค่ารับรอง ซึ่งในปี
2562 มีค่าใช้จ่ายอบรมต่างประเทศจำนวน 164,346.40 บาท แต่ปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 507,832.73 บาท
นายกสมาคมฯ ชี้แจงว่า ในการเดินทางไปต่างประเทศ เนื่องจากเป็นภาระผูกพันที่จำเป็น
เป็นหน้าที่ของตัวแทน IIA ที่จะต้องให้ความร่วมมือตามสมควร ในบางกรณีอาจไม่เข้าร่วมได้ และในบางกรณี
จำเป็นต้องเข้าร่วม ในเรื่องสถานที่ กำหนดเวลา ทางผู้จัดงานเป็นผู้กำหนด ซึง่ ไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนว่าจะ
จัดเดือนใดของทุกปี ในปี 2562 จัดที่ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงค์โปร์ ค่าใช้จ่ายจึงต่ำกว่า ปี 2563
ซึ่งจัดทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น
คุณภัทรพร ทัศนเสวี สต-ภ4 สอบถามดังนี้
1) หน้า 89 เบี้ยปรับเงินเพิ่มจำนวน 25,033.18 บาท คือเบี้ยปรับค่าอะไร
2) หน้า 87 และหน้า 88 เหตุใดโครงการเผยแพร่วิชาชีพ ไม่มีรายได้ แต่มีต้นทุนจำนวน
559,754.88 บาท
3) หน้ า 88 ค่ า ใช้ จ ่ า ยเบ็ ด เตล็ ด กรรมการ/คณะทำงาน ปี 2563 จำนวน 76,392 บาท
ปี 2562 จำนวน 20,839.97 บาท เพิ่มขึ้น 55,552.03 บาท คิดเป็น 266.58% เพราะเหตุใด
4) หน้า 85 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ปี 2563 จำนวน 203,835 บาท ประกอบด้วยรายการใดบ้าง
5) หน้า 88 ค่าบริการตรวจสอบภายใน 37,341.54 บาท ในปี 2564 ค่าตรวจสอบภายใน
เท่าใด
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กรรมการและเหรัญญิก ชี้แจงดังนี้
1) เบี้ยปรับเงินเพิ่ม เนื่องจากขาดความต่อเนื่องของผู้ทำบัญชี ทำให้ภาษีขายที่ยื่นขาดไป
ซึ่งมีสาเหตุมาจากบางส่วนเป็นเงินเข้ารับมาเพื่อรอเคลียร์ ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด ทั้งทีม่ ีการพยายามติดตามแล้ว
แต่มีบ างส่ว นไม่ส ามารถตามได้ และค้ างไว้ในบัญชี ซึ่งต่อมาได้ดำเนิ น การยื ่นภาษีข ายในยอดที่ค ้ า งไว้
แต่เนื่องจากมีการพักอยู่ในบัญชีจึงเกิดเบี้ยปรับเงินเพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันไม่มีเงินในบัญชีรอเคลียร์ มีการกระทบ
ยอดทุกเดือน
2) ในงบการเงินปี 2562 มี รายได้โครงการเผยแพร่วิชาชีพจากการจัดเสวนา IA Day แต่มี
สมาชิกบางท่านให้ความเห็นว่า มีประเด็นเรื่องการลดค่าลงทะเบียนไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับสมาคมฯ
สมาคมฯ จึงงดจัดกิจกรรม IA Day จึงไม่มีรายได้โครงการเผยแพร่ วิชาชีพ สำหรับต้นทุนโครงการเผยแพร่
วิชาชีพ เกิดจากค่าใช้จ่ายในการแปลมาตรฐาน IIA เพื่อเผยแพร่สมาชิกใน website IIA และค่าใช้จ่ายในการ
แปลข้อสอบ CIA เป็นภาษาไทย ที่ถูกเรียกเก็บจาก IIA ประมาณ 300,000 บาท
3) ค่าใช้จ ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นค่าใช้จ่ายของกรรมการ อนุกรรมการที่ มาปฏิบัติงาน เมื่อ มี
ค่าใช้จ่ายจึงนำไว้ในค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
4) หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย เงินที่กันไว้สำหรับการอบรมหลักสูตร CPIAT ซึ่งปกติมี
กิจกรรมดูงานต่างหวัด และมีการ Workshop เพื่อจัดทำ Audit Program แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19
จึงไม่สามารถศึกษาดูงานได้ จึงมีการคืนเงินในส่วนดังกล่าวให้ผู้เข้าอบรมคนละ 3,000 บาท รวมประมาณ
200,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงดังนี้
5) ค่าใช้จ่ายค่าบริการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 3 ปี 2563 จำนวน 17,500 บาท ไตรมาส 4
ปี 2563 จำนวน 25,000 บาท ไตรมาส 1-4 ปี 2564 จำนวน 100,000 บาท รวมค่าบริการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน รวม 142,500 บาท แต่ยังไม่ได้อยู่ในรอบงบการเงินนี้
คุณพงษ์ศักดิ์ หารทรงกิจพงษ์ สต-พ52 สอบถาม หน้า 75 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 52,720
บาท ยอดคงเดิมเท่ากับปี 2562 ไม่มีหมายเหตุประกอบงบการเงินระบุได้ ไม่ทราบว่ารายการอะไร ยังเป็น
สินทรัพย์ที่มีคุณภาพอยู่ หรือเป็นหนี้สูญแล้ว
กรรมการและเหรัญญิก ชี้แจงว่า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ เป็นค่ามัดจำค่าเช่าที่ทาง
สมาคมฯ มัดจำไว้กับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
กรรมการและเลขาธิ การสมาคมฯ หากไม่ม ีผ ู้ ใดมี ประเด็ นอื่ นขอให้ท ี่ ประชุ มลงมติ อนุ ม ั ติ
งบการเงิน สำหรับปี 2563
มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563
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4.4 การพิจารณาแก้ไขระเบียบสมาคมฯ
กรรมการและเลขาธิการ เชิญประธานคณะอนุกรรมการร่างระเบียบสมาคมฯ คุณพงษ์ศักดิ์
หารทรงกิจพงษ์ และอนุกรรมการร่างระเบียบสมาคมฯ คุณศุภกิจ พาณิชย์กุล นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม
คุณพงษ์ศักดิ์ หารทรงกิจพงษ์ สต-พ52 ประธานคณะอนุกรรมการร่างระเบียบสมาคมฯ
แนะนำคณะอนุกรรมการร่างระเบียบสมาคมฯ ซึ่งมีทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่ 1) คุณพงษ์ศักดิ์ หารทรงกิจพงษ์
ประธานคณะอนุกรรมการร่างระเบียบสมาคมฯ 2) คุณนวพร วิทยานันท์ อนุกรรมการ 3) คุณศุภกิจ พาณิชย์กุล
อนุกรรมการ 4) คุณชูศรี ฉลองชัยสิทธิ์ อนุกรรมการ 5) ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร อนุกรรมการ
ความเป็นมาของการแก้ไขระเบียบฯ เนื่องจากตามข้อบังคับสมาคมฯ ปี 2561 กำหนดให้มี
กรรมการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1) นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหาร มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสามัญ
ในที่ประชุมใหญ่ 2) กรรมการอิสระ ประกอบด้วย กรรมการกลาง และกรรมการตรวจสอบ มาจากการ
เลือกตั้งของสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่ 3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาจากการเสนอแต่งตั้งโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ จึงได้มีการร่างระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 3 ระเบียบ ได้แก่ 1) ระเบียบ
สมาคมฯ ว่าด้วยคณะกรรมการเลื อกตั้ง 2) ระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วย การสรรหา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้งของสมาคม 3) ระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ
สมาคม ซึ่งก็ได้มีการนำเสนอและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ 2/2562 แล้วเมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2562
เมื ่ อ คณะกรรมการเลื อ กตั ้ ง ซึ ่ ง ประกอบไปด้ ว ย 1) คุ ณ มานิ ต พาณิ ช ย์ ก ุ ล ประธาน
คณะกรรมการเลือกตั้ง 2) คุณไพศาล ภู่เจริญรัตน์ กรรมการเลือกตั้ง 3) คุณภูวดล เมืองซื่อ กรรมการเลือกตั้ง
ได้ดำเนินการจัดให้การเลือกตั้งกรรมการสมาคมตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่า มีปัญหาในทางปฏิบัติ
หลายประการ จึงเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขไปยังคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้
ส่งให้คณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณา โดยในการพิจารณานั้นคณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ ได้นำ
ความเห็น และข้อ เสนอของคณะกรรมการเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมาประกอบการพิจารณาและได้ข้อสรุป ดังนี้
1) ระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง
(1) ข้อ 2 องค์ประกอบ
• ตามระเบียบเดิม : 2.1 ให้มีคณะกรรมการเลือกตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน
5 คน โดยมาจากการสรรหาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ควรกำหนดให้คณะกรรมการชุดอื่น เช่น
กรรมการกลาง หรือแต่งตั้งกรรมการสรรหา เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการเลือกตั้ง
เหตุผล: เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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ประธานคณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ เห็นด้วยกับ ข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เนื่องจากสมาคมฯ มีกรรมการอิส ระอีกส่ว นหนึ่ง คือ กรรมการกลาง ซึ่ง ไม่มีบทบาทหน้า ที่
ที่ถูกมอบหมาย ซึ่งหน้าที่ที่ นอกจากสรรหากรรมการเลือกตั้งแล้ว ข้อบังคับสมาคมฯ ปี 2561 มีที่ระบุถึง
“ในกรณีที่กรรมการว่างก่อนครบกำหนดออกตามวาระให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกสามั ญที่
เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่งแทน...” จึงควรมีคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระ ทำหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการแทน
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ให้ความเห็นชอบแก้ไขระเบียบสมาคมฯ เปลี่ยนผู้ทำหน้าที่
สรรหาคณะกรรมการเลือกตั้ง จากคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น คณะกรรมการกลาง
ข้อสรุปที่ประชุม เห็ น ชอบให้ เ ปลี ่ ย นผู ้ ท ำหน้ า ที ่ ส รรหาคณะกรรมการเลื อ กตั้ ง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น คณะกรรมการกลาง และมอบหมายให้คณะอนุ กรรมการร่างระเบียบฯ
แก้ไขให้สอดคล้องกันทุกระเบียบฯ
(2) ข้อ 3 คุณสมบัติของคณะกรรมการเลือกตั้ง
• ตามระเบี ย บเดิ ม : 3.4 ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู ้ ส มัค รรั บ เลื อ กตั ้ง เป็น นายกสมาคม หรื อ
กรรมการสมาคมฯ หรือกรรมการตรวจสอบของสมาคมและยังคงมีสถานภาพเป็นสมาชิกที่ถูกต้องสมบูรณ์ตาม
ข้อบังคับสมาคม
• ความเห็นคณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ : ควรแก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้
3.4 ต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม หรือกรรมการสมาคม หรือ
กรรมการตรวจสอบ ของสมาคมในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
เหตุผล: เพื่อความชัดเจนและลดการซ้ำซ้อนกับข้อ 3.1 และทราบว่าในกระบวนการ
สรรหาคณะกรรมการเลือกตั้ง มีความเข้าใจว่าผู้ที่เคยสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม หรือกรรมการสมาคม
หรือกรรมการตรวจสอบของสมาคม ไม่มีสิทธิมาสมัครเป็นกรรมการเลือกตั้ง ซึ่งแท้จริงหมายถึงคนที่จะสมัคร
เป็นนายกสมาคมฯ และกรรมการ ในครั้งที่กำลังจะมีขึ้น ไม่ควรมาสมัครเป็นกรรมการเลือกตั้ง ผู้ที่เคยสมัคร
เป็นนายกสมาคมฯ และกรรมการในครั้งที่ผ่านมาแล้ว สามารถเป็นสมัครเป็นกรรมการเลือกตั้งได้
ข้อสรุปที่ประชุม

เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการอนุกรรมการร่าง

ระเบียบเสนอ
ประธานคณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติม ในส่วนของคุณสมบัติ
มีประเด็นปัญหาที่ไม่ได้ถูกระบุอยู่ในตาราง เช่น ที่ผ่านมามีปัญหามากในการหากรรมการเลือกตั้ง เนื่องจาก
คุณสมบัติที่กำหนดไว้ว่าต้องเป็นสมาชิก สามัญติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ปี ซึ่ง จะมีเฉพาะสมาชิกตลอดชีพ ที่มี
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คุณสมบัติตามเกณฑ์นี้ เดิมคณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ กำหนดไว้เพียง 3 ปี แต่มีผู้ขอปรับเปลี่ยนจึง ขอ
ตั้งเป็นข้อสังเกต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นด้วยและขอแก้ไขคุณสมบัติจากเดิม (1) เป็น
สมาชิกสามัญของสมาคมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ปี แก้ไขเป็น (1) เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข้อสรุปที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอโดยให้แก้ไข
เป็ น “(1) เป็นสมาชิ กสามั ญของสมาคมติ ดต่ อกันไม่ น้ อยกว่ า 3 ปี ” และมอบหมายให้ คณะอนุ กรรมการ
ร่างระเบียบฯ แก้ไขให้สอดคล้องกันทุกระเบียบ
(3) ข้อ 4 วาระการดำรงตำแหน่ง
• ตามระเบียบเดิม : กรรมการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่
วันที่ได้รับการแต่งตั้งและอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
• ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเลือกตั้ง : ควรพิจารณาเพิ่มบทเฉพาะกาล เพื่อให้
คณะกรรมการเลือกตั้งชุดใหม่มีอายุการดำรงตำแหน่งมากกว่าวาระของกรรมการสมาคมฯ (ควรมีวาระในปี
2564 -2565 เพื่อจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดต่อไป กรรมการเลือกตั้งชุดเดิมมีวาระถึงสิงหาคม 2564)
ขอให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ยกเว้นการบังคับใช้ระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง
ข้อ 5 วรรคท้าย เมื่อกรรมการเลือกตั้งเฉพาะกิจลาออก และมีการเลือกตั้งกรรมการเลือกตั้งชุดใหม่ให้นับวาระ
การดำรงตำแหน่งใหม่ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง
• ความเห็นคณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ : ควรคงไว้ตามเดิม
เหตุผล: เนื่องจากคณะกรรมการเลือกตั้งชุดแรกนี้ เป็นคณะกรรมการเลื อกตั้ง
เฉพาะกิจ เมื่อจบภารกิจถือว่าคณะกรรมการเลือกตั้งหมดหน้าที่
ข้อสรุปที่ประชุม

ให้คงเดิมตามความเห็นของคณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ

(4) ข้อ 5 การพ้นจากตำแหน่ง
• ตามระเบียบเดิม : (5) คณะกรรมการสมาคมมีมติให้พ้นจากตำแหน่งด้ว ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้
พิจารณา
กรณีกรรมการเลือกตั้งว่างลงตาม ข้อ 5 (1) ถึง ข้อ 5 (5) ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาดำเนินการตามระเบียบฯ ว่าด้วย การสรรหาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งของ
สมาคม โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการเลือกตั้งที่ตนแทน
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• ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเลือกตั้ง :
(5) คณะกรรมการสมาคมมีความเห็นว่ากรรมการเลือกตั้งขาดคุณสมบัติหรื อไม่
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมให้คณะกรรมการสมาคมฯ นำเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อถอดถอนกรรมการเลือกตั้งได้
โดยอาจเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ
ในกรณีกรรมการเลือกตั้งลาออก แล้วทำให้จำนวนที่เหลืออยู่น้อยกว่า 3 คน ให้ถือว่า
กรรมการที่ลาออกนั้น เป็นกรรมการรักษาการณ์เพื่อให้กรรมการเลือกตั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จนกว่าจะมี
การสรรหา เลือกตั้งแทนกรรมการที่ลาออก ในการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ลาออกดังกล่าว ให้ดำเนินการตาม
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาฯ
กรณีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 6 เดือนก่อนครบวาระ อาจไม่จำเป็นต้อง
สรรหาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ลาออก
เหตุผล: เนื่องจากคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่หากมี
การถอนควรนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
• ความเห็นคณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ : ควรคงไว้ตามเดิม
เหตุผล: กระบวนการกำหนดให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 2 ระดับแล้ว
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสมาคมฯ ทั้งนี้เพื่อให้ระเบียบ ของสมาคมฯ มีความยืดหยุ่น
หรือคล่องตัวในการถือปฏิบัติตามควร โดยไม่ต้องรอการประชุมใหญ่
• คุณยุพดี อินทรเกษตร ส-ย21 เสนอให้ขยายความให้ชัดเจนเพื่อให้คณะกรรมการ
เลือกตั้งสามารถปฏิบัติงานได้ ในกรณีกรรมการเลือกตั้งลาออก แล้วทำให้จำนวนที่เหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 3 คน
ให้ดำเนินงานตามหน้าที่ต่อไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องสรรหากรรมการเลือกตั้งเพิ่มเติม โดยเพิ่มเติมข้อความ ดังนี้
“แต่กรณีองค์ประกอบของคณะกรรมการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการสรรหา”
ข้อสรุปที่ประชุม ให้คงเดิมตามความเห็นของคณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ โดย
ให้นำข้อเสนอของคุณยุพดี อินทรเกษตร มาประกอบการปรับปรุงแก้ไขระเบียบให้ชัดเจนต่อไปด้วย
(5) ข้อ 7 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง
• ตามระเบียบเดิม : 7.3 ประกาศผลการเลือกตั้ง ภายหลังจากการนับคะแนนเสียง
เสร็จสิ้นในที่ประชุม และดำเนินการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายใน 3 วันทำการ ยกเว้นมี
ข้อร้องเรียนให้ดำเนินการตามข้อ 7.4
• ความเห็นของคณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ : เห็นควรเพิ่มเติมข้อความ ข้อ 7
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง เป็นดังนี้

65

“7.3 ประกาศผลการเลือกตั้ง ภายหลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นในที่ประชุม
และดำเนินการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายใน 3 วันทำการ ยกเว้นมีข้อร้องเรียนการทุจริตใน
การเลือกตั้ง ให้ระงับการประกาศผลการเลือกตั้งและให้ดำเนินการตามข้อ 7.4”
เหตุผล: เพื่อเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
ข้อสรุปที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อความตามที่คณะอนุกรรมการร่างระเบียบเสนอ

(6) ข้อ 7 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง
• ตามระเบียบเดิม : ข้อ 7.4 กรณีมีข้อร้องเรียนว่าผู้สมัครทำการทุจริตในการเลือกตั้ง
ให้มีอำนาจในการวินิจฉัย ข้อร้องเรียนนั้น ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียน
ทั้งนี้ ผู้ถูกร้องเรียนมีสิทธิอุทธรณ์ผลการวินิจฉัย ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัย โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดภายใน 10 วันทำการนับจาก
วันที่สมาคมฯ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
• ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเลือกตั้ง :
7.4 กรณีมีข้อร้องเรียนว่าผู้สมัครทำการทุจริตในการเลือกตั้ง ให้มีอำนาจในการ
วินิจฉัยข้อร้องเรียนนั้น ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียน และการวินิจฉัยให้ถือเป็นที่ส้นิ สุด
โดยให้ทำผลการวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์อักษร
ทั้งนี้ ผู้ถูกร้องเรียนมีสิทธิอุทธรณ์ผลการวินิจฉัย ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
เหตุผล: เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเป็นผู้มีได้ส่วนเสียโดยตรง หากเป็น
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ถูกร้องเรียน จึงควรให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้งถือเป็นที่สุด ส่วนระยะเวลา
3 วันที่ให้คณะกรรมการเลือกตั้งวินิจฉัยข้อร้องเรียน ไม่เหมาะสม (ระยะเวลาน้อยเกินไป) ควรแก้ไขเป็น
ภายใน 15 วันทำการ
• ความเห็นคณะอนุกรรมการร่างระเบียบ: เห็นควรคงเนื้อหาตามเดิม โดยแก้ไขเรื่อง
ระยะเวลาและการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้
“7.4 กรณีมีข้อร้องเรียนว่าผู้สมัครทำการทุจริตในการเลือกตั้ง ให้ทำการวินิจฉัย
ข้อร้องเรียนนั้น ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียน
ทั้งนี้ ผู้ถูกร้องเรียนมีสิทธิอุทธรณ์ผลการวินิจฉัย ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัย โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ ไม่มีส่วนได้เสียกับการร้องเรียนนั้น เป็น
ผู้ตัดสินชี้ขาดภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่สมาคมฯ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด”
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เหตุผ ล: เนื่องจากหากผู้ ถู กร้ องเรี ยนไม่เ ห็น ด้ว ยกับผลการพิ จารณา ควรให้
คณะกรรมการชุดอื่นเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง (ยึดหลักการเดิม ให้มีการคานอำนาจ) ส่วนระยะเวลาแบ่ง
สัดส่วนเป็นระยะเวลาวินิจฉัย 5 วันทำการระยะเวลาอุทธรณ์ 5 วันทำการ ระยะเวลาการวินิจฉัยผลการ
อุทธรณ์ 5 วันทำการ
ข้อสรุปที่ประชุม

เห็นชอบให้แก้ไขตามที่คณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ เสนอ

(7) 7.อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง
• ตามระเบียบเดิม : 7.1 กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง นายกสมาคม
กรรมการสมาคม และกรรมการตรวจสอบของสมาคมเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงการจัดทำและการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งไว้สำหรับการตรวจสอบในภายหลัง
• ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเลือกตั้ง: เพิ่มเติมข้อ
7.5 มีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง หนังสือ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้รับสมัค รเลือกตั้ง
ดำเนินการหรือห้ามดำเนินการ เพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใส และยุติธรรม
7.6 มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจในการลงโทษว่ากล่าว ตักเตือน หรือตัดสิทธิผู้สมัคร
เลือกตั้ง หากผู้ส มัครรายใดไม่ป ฏิบ ัติ ตามประกาศ คำสั่ง หนังสือ ในข้อ 7.5 โดยมติเสียงข้างมากของ
คณะกรรมการเลือกตั้ง
เหตุผล: เนื่องจากระเบียบสมาคมฯ ไม่ได้ให้อำนาจคณะกรรมการเลือกตั้ งเลย
แม้กระทั่ง การปรับ ปรุงแบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบ (ใบสมัคร และบัตรเลือกตั้งฯ เช่น การกำหนดให้
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกลาง และกรรมการตรวจสอบ ได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น)
• ความเห็นคณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ : ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติม ข้อ 7.5 และ 7.6
เหตุผล: เนื่องจากข้ อ 7.1 กำหนดให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่กำหนด
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการสมาคม และกรรมการตรวจสอบไว้แล้ว
ข้อสรุปที่ประชุม

เห็นชอบให้คงเดิมตามที่คณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ เสนอ

2) ระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วย การสรรหา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งของสมาคม
(1) ข้อ 2 การสรรหากรรมการเลือกตั้ง
• ตามระเบียบเดิม : 2.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาสรรหา
กรรมการเลือกตั้งของสมาคม
ข้อสรุปทีป่ ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วให้แก้ไขเป็น “ให้คณะกรรมการกลางเป็น
ผู้ทำหน้าที่พิจารณาสรรหากรรมการเลือกตั้งของสมาคม”
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(2) ข้อ 3 การคัดเลือกกรรมการเลือกตั้ง
• ตามระเบียบเดิม : 3.2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผู้สมัครได้รับคะแนน
สูงสุด 5 อันดับแรกเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสมาคม
• ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเลือกตั้ง :
3.2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผู้สมัครได้รับคะแนนสูงสุด 5 อันดั บแรก
นำเสนอต่อคณะกรรมการสมาคม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สมาชิกฯ ลงมติเห็นชอบกรรมการเลือกตั้งเป็น
รายบุคคล
เหตุผ ล: เนื่องจากขัด แย้ ง กั บระเบีย บสมาคมฯ ว่าด้ว ยคณะกรรมการเลื อ กตั้ ง
ซึ่งกำหนดให้อยู่ในอำนาจของที่ประชุมใหญ่
• ความเห็นคณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ : ควรแก้ไขเพิ่มเติมตามคณะกรรมการ
เลือกตั้งเสนอ แต่ปรับเปลี่ยนจำนวนผู้สมัคร เป็นดังนี้
3.2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด จำนวนไม่น้อย
กว่า 3 แต่ไม่เกิน 5 อันดับแรกต่อคณะกรรมการสมาคม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ สมาชิกลงมติเห็นชอบ
กรรมการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
เหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งข้อ 2.1
ข้อสรุปที่ประชุม

เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ เสนอ

(3) ข้อ 4 การเสนอขอความเห็นชอบ
• ตามระเบียบเดิม :
ข้อ 4.1 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
เลือกตั้งได้ครบจำนวนแล้ว ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและออกคำสั่ง
ประกาศแต่งตั้งต่อไป
ข้อ 4.2 กรณีคณะกรรมการสมาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบไม่ครบตามจำนวนที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอตามข้อ 4.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบสรรหาและคัดเลือกสมาชิกที่มีความ
เหมาะสมรายใหม่ ตามข้อ 3.4 เสนอต่อคณะกรรมการสมาคมจนกว่าจะมีผู้ได้รับความเห็นชอบครบถ้วนตาม
จำนวนกรรมการเลือกตั้ง 5 คน
ทั้งนี้ การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ปิดรับสมัคร ตามข้อ 2.3
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• ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเลือกตั้ง:
3.1 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง
ได้ครบจำนวนแล้ว ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการสมาคม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ลงมติเห็นชอบโดยเสียง
ข้างมากแต่งตั้งกรรมการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
หากที่ประชุมใหญ่เห็นชอบผู้ส มัครกรรมการเลื อกตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ให้ถือว่าได้กรรมการเลือกตั้งครบตามระเบียบนี้ แต่หากที่ประชุมใหญ่เห็นชอบผู้สมัครกรรมการเลือกตั้ง
ในจำนวนน้อยกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสมาชิกที่มีความเหมาะสม
รายใหม่นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในการประชุมครั้งต่อไป จนกว่าจะได้กรรมการเลือกตั้งจำนวนรวมไม่น้อยกว่า
3 คน
เหตุผล: เนื่องจากขัดแย้งกับระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง จึงควร
ปรับให้สอดคล้องกัน
• ความเห็นคณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ: ควรคงหลักการเดิม แต่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และตัดข้อ 4.1 และ 4.2 ออก และให้ใช้ข้อความดังนี้
“เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งได้
ครบจำนวนแล้ว ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการสมาคม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ลงมติเห็นชอบโดยเสียง
ข้างมากแต่งตั้งกรรมการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
หากที่ประชุมใหญ่เห็นชอบผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการเลือกตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า
3 คน ให้ถือว่าได้กรรมการเลือกตั้งครบตามระเบียบนี้แต่หากที่ประชุมใหญ่เห็นชอบผู้สมัครกรรมการเลือกตั้ง
ในจำนวนน้อยกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสมาชิกที่มีความเหมาะสม
รายใหม่นำเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาให้ความเห็น ชอบแทนโดยที่ประชุมจะต้องมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้จนกว่าจะมีผู้ได้รับการเห็นชอบ
เป็นกรรมการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 คน”
เหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง และมี
ความคล่องตัวในทางปฏิบัติ รวมทั้งให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ประธานคณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่ ลงมติเห็นชอบโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล” หมายความว่า ผู้ที่ ได้รับการ
แต่งตั้งจะต้องได้คะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมใหญ่
ทั้งนี้ควรแก้ไขข้อความจากให้ ”คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการสรรหาและ
คัดเลือก” เป็นคณะกรรมการกลางเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาไว้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว
ข้อสรุปที่ประชุม

เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ เสนอ
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(4) ข้อ 2 คุณสมบัติของกรรมการเลือกตั้ง
• ตามระเบียบเดิม : 2.3 การสรรหากรรมการเลือกตั้ง ให้ทำโดยการประกาศรับสมัคร
ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ของสมาคม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันโดยผู้สมัครรับการแต่งตั้งจะต้องยื่น
ใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบนี้
• ความเห็นคณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ: ควรแก้ไขเพิ่มเติมใบสมัคร
รับการคัดเลือกเป็นกรรมการเลือกตั้ง แก้ไขเป็น ดังนี้
1) ข้อ (4) เพิ่มข้อความ ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
2) ข้อ (5) ตัด Facebook ออก และเพิ่ม “อื่นๆ (ระบุ)”
3) ข้อ (7) ปรับข้อความเป็น ประสบการณ์การทำงาน จำนวนทั้งสิ้น.......ปี โดยมี
ตำแหน่งที่สำคัญ ดังนี้
4) เพิ่ม ข้อ (10) สมาชิกสามัญผู้ให้การรับรองในการสมัคร
5) เพิ่ม การรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบว่า
ด้วย การสรรหา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ เลือกตั้งของสมาคม ดังนี้
(1) เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ปี
(2) เคยเข้าร่วมประชุมใหญ่ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ในระยะเวลา 6 ปี
ก่อนวันที่ประกาศสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้ง
(3) ไม่เป็นนายกสมาคม หรือกรรมการสมาคม หรือกรรมการตรวจสอบของสมาคม
(4) ไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม หรือกรรมการสมาคม หรือ
กรรมการตรวจสอบของสมาคมในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
(5) ยังคงมีสถานภาพเป็นสมาชิกที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อบังคับ
เหตุผล: เพื่อให้มีความชัดเจน และสมบูรณ์มากขึ้น
• คุณยุพดี อินทรเกษตร ส-ย21 ขอให้พิจารณาใบประเมินผลผู้สมัครรับคัดเลือกเป็น
กรรมการเลือกตั้ง ซึ่งผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นกรรมการเลือกตั้ง จะต้องมีคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
ซึ่งหัวข้อการประเมิน มีเรื่องความรู้ ประสบการณ์ วุฒิบัตร วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ซึ่งเป็นการประเมินที่
ค่อนข้างต้องใช้ดุลยพินิจและเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูง เสนอให้เปลี่ยนเป็นการ
ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกข้อ คือ มีการประเมินแค่ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เช่น ความรู้ เกณฑ์ผ่านคือขั้นต่ำ
ปริญญาตรี ประสบการณ์ กำหนดเกณฑ์ผ่านกี่ปี เป็นต้น หากทุกข้อผ่าน ถือว่า “ผ่าน”
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอประเด็นเรื่องอำนาจของคณะกรรมการ
เลือกตั้ง ซึ่งระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง ไม่ได้ให้อำนาจคณะกรรมการเลือกตั้ง แม้กระทั่ง
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การแก้ไขแบบฟอร์มต่างๆ การแก้ไขจะต้องนำเข้าที่ประชุมใหญ่ ซึ่งไม่คล่องตัวจึง ควรเพิ่มให้คณะกรรมการ
เลือกตั้งมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ให้เพิ่มระเบียบข้อ 7.5 และ 7.6
ประธานคณะอนุ ก รรมการร่ า งระเบี ย บฯ เห็ น ว่ า ระเบี ย บสมาคมฯ ทุ ก ระเบี ย บ
ควรนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบในครั้งแรก แต่หากจะมีการแก้ไข เพิ่มเติม ระหว่างปี ที่ยังไม่มี
การประชุมใหญ่ ก็ ควรดำเนิน การได้ เลยโดยไม่ต้องรอการประชุมใหญ่ โดยต้องนำเสนอและได้รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคมฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุม หลังจากนั้นให้นำมาขอสัตยาบันจากที่ประชุมใหญ่ หากที่ประชุมใหญ่ไม่เห็นชอบก็ให้ยกเลิกการแก้ไขนั้น
ซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ หากที่ประชุมเห็นชอบจะนำหลักการนี้ ไปใช้กับแก้ไขเพิ่มเติมกับ
ระเบียบสมาคมฯ ทุกฉบับต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อสรุปทีป่ ระชุม
1) เห็น ชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมใบสมัครรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเลือกตั้งตามที่
คณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ เสนอ โดยให้นำความเห็นของคุณยุพดี อินทรเกษตร มาประกอบการพิจารณา
แก้ไขเพิ่มเติมด้วย
2) เห็นชอบในหลักการการแก้ไขระเบียบสมาคมฯ ตามที่ประธานคณะอนุกรรมการ
ร่างระเบียบฯ เสนอดังนี้ “ระเบียบสมาคมฯ ที่ได้รับเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ แล้วหากจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ให้นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคมฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมและให้ ระเบียบสมาคมฯ ที่แก้ไขมีผลบังคับใช้ได้ ทั้งนี้เมื่อมีการประชุมใหญ่ให้
นำเสนอระเบียบสมาคมฯที่มีการแก้ไขนั้นต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อให้สัตยาบัน หากที่ประชุมใหญ่ไม่เห็นด้วยกับ
การแก้ไขระเบียบสมาคมฯ นั้น ให้ยกเลิกการแก้ไขโดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ มีมติไม่เห็นชอบกับการ
แก้ไขระเบียบนั้น อย่างไรก็ดี การไม่ให้ความเห็นชอบต่อการแก้ไขระเบียบของที่ประชุมใหญ่ ไม่มีผลต่อการ
ดำเนิน การตามระเบีย บสมาคมฯ ที่ได้ร ับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคมฯ ไปก่อนแล้ว ” ทั้งนี้
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่างระเบียบสมาคมฯ นำหลักการนี้ แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกันทุกระเบียบด้วย
3) ระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสมาคม
ไม่มีการพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการสมาคมเนื่องจากถึงเวลากำหนดการบรรยายของวิทยากรที่สมาคมฯ ได้เชิญไว้
ข้อสรุปที่ประชุม ให้คณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ นำข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไข
ระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสมาคม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สมาคมฯ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบแทนที่ประชุมใหญ่
มติที่ประชุม 1) เห็ น ชอบในหลั ก การการแก้ ไ ขระเบี ย บสมาคมฯ ตามที ่ ป ระธาน
คณะกรรมการอนุกรรมการร่างระเบียบฯ เสนอดังนี้ “ระเบียบสมาคมฯ ที่ได้รับเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่แล้ว
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หากจะมี การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มให้ น ำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคมฯ ด้ว ยคะแนนเสี ย ง
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและให้ ระเบียบสมาคมฯ ที่แก้ไขมีผลบังคับใช้ได้
ทั้งนี้ เมื่อมีการประชุมใหญ่ให้นำเสนอระเบียบสมาคมฯที่มีการแก้ไขนั้นต่อ ที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้สัตยาบัน
หากที่ประชุมใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขระเบียบสมาคมฯ นั้น ให้ยกเลิกการแก้ไขโดยมีผลนับตั้งแต่วันที่
ที่ประชุมใหญ่ มีมติไม่เห็น ชอบกับ การแก้ไขระเบียบนั้น อย่างไรก็ดี การไม่ให้ความเห็นชอบต่อการแก้ไ ข
ระเบีย บของที่ป ระชุ มใหญ่ ไม่มีผ ลต่อการดำเนินการตามระเบียบสมาคมฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสมาคมฯ ไปก่อนแล้ว ” ทั้งนี้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่างระเบียบสมาคมฯ นำหลักการนี้
แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกันทุกระเบียบด้วย
2) เห็ น ชอบให้ เปลี ่ ยนผู ้ ทำหน้ าที ่ ส รรหาคณะกรรมการเลื อกตั ้ ง จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็น คณะกรรมการกลาง และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ แก้ไขให้
สอดคล้องกันทุกระเบียบฯ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

บันทึกรายงานการประชุมโดย

ตรวจทานรายงานการประชุมโดย

(คุณศศิวงศ์ สันติเมธา)
เลขาธิการสมาคมฯ

(คุณไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์)
นายกสมาคมฯ
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องกษัตริย์ศึก ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถ.รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
กรรมการสมาคมฯ
ลำดับ
1

ชื่อ
คุณไชยโรจน์

นามสกุล
ภัทรเกียรติพงษ์

เลขสมาชิก
สต-ช29

2

คุณนวพร

วิทยานันท์

สต-น5

3

ดร.สุรภา

ไถ้บ้านกวย

ส-ส567

4

คุณทวีชัย

เจริญศิลาวาทย์

สต-ท35

5

คุณศุภกิจ

พาณิชย์กุล

ส-ศ143

6

คุณศศิวงศ์

สันติเมธา

ส-ศ164

7

คุณยุพดี

อินทรเกษตร

ส-ย21

8

น.อ.ประจักษ์

วังกานนท์

สต-ป64

9

คุณทิพย์ประภาพ

ติรวรเกียรติ

สต-ท36

10

ดร.สุเนตรา

แสงรัตนกูล

สต-ส41

11

คุณจิรพัฒน์

ศรีวรรธนะ

สต-จ79

12

คุณสุธี

ตาณวาณิชกุล

ส-ส375

ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ
ลำดับ
1
2
3
4

ชื่อ
คุณสุวรรณ
คุณพงษ์ศักดิ์
คุณชูศรี
คุณหทัยชนก

นามสกุล
ดำเนินทอง
หารทรงกิจพงษ์
ฉลองชัยสิทธิ์
บุญทระกุล
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เลขสมาชิก
สต-ส241
สต-พ52
สต-ช27
ส-ห15

รายชื่อสมาชิกสามัญตลอดชีพ
ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ลำดับ
1

ชื่อ
คุณ กนกพร

นามสกุล
ชินาภิรมย์

เลขที่สมาชิก
สต-ก92

2

คุณ กาญจนี

กุลคำธร

สต-ก34

3

คุณ กานต์พิชชา

กมลไชยโรจน์

สต-ว173

4

คุณ จิรพันธ์

บัวบูชา

สต-จ2

5

ดร. เจษฎา

ช.เจริญยิ่ง

สต-จ67

6

คุณ โชติ

สนธิวัฒนานนท์

สต-ช65

7

คุณ ธีรนุช

วรายุเดช

สต-ธ34

8

คุณ ประวิทย์

วงศ์คณิต

สต-ป30

9

คุณ ปิยะพร

หงษ์เงิน

สต-ป18

10

คุณ พงศ์ศักดิ์

แสงสิงคี

สต-พ154

11

คุณ พัชญ์สิตา

โชติหิรัญศักย์

สต-จ70

12

คุณ ภัทรพร

ทัศนเสวี

สต-ภ4

13

คุณ มานิต

พาณิชย์กุล

สต-ม3

14

คุณ ยุพเยาว์

ตุลกิจจาวงศ์

สต-ย8

15

คุณ ยุวดี

เลี้ยงโชคชัย

สต-ย14

16

คุณ รสสุคนธ์

หิรัญพฤกษ์

สต-ร27

17

คุณ วรรณี

เหลืองอารมณ์

สต-ว94

18

คุณ วราภรณ์

เอื้อวาณิชชา

สต-ว174

19

คุณ วราฤทธิ์

แสงแดง

สต-ว188

20

คุณ ส่งเสริม

เจริญลาภ

สต-ส2

21

คุณ สมหมาย

ปฐมวิชัยวัฒน์

สต-ส19

22

คุณ สรรเสริญ

วิวัฒน์พนชาติ

สต-ส26

23

คุณ สาคร

หาญวิวัฒนกูล

สต-ส80

24

คุณ สุริยัน

จุฑานุกาล

สต-ส191
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ลำดับ
25

ชื่อ
คุณ อภิรดา

นามสกุล
หัตถการุณย์

26

คุณ อุบล

โรจน์รัชนีกร

สต-อ44

27

คุณ อุไร

ชาติกานนท์

สต-อ28
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เลขที่สมาชิก
สต-อ12

รายชื่อสมาชิกสามัญรายปี และสมาชิกสามัญราย 5 ปี
ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ
คุณ กนกพร
คุณ กมลทิพย์
คุณ กรณ์วิภา
คุณ กานต์
คุณ กานต์รวี
คุณ กิตติยา
คุณ จินดารัตน์
คุณ จิรายุ
คุณ จุฑามาส
คุณ จุฬารัตน์
คุณ ชญากานด์
คุณ ชดาธัช
คุณ ชนินทร์
คุณ ฐานิติณณ์
คุณ ณรงค์
คุณ ณัฐพร
คุณ ณิชพัณณ์
คุณ ณิชารีย์
คุณ ทนงศักดิ์
คุณ ทิพวรรณ
คุณ ทิพากร
คุณ ธนิฏฐา
คุณ นภาภรณ์
คุณ นรภร
คุณ นิกข์นิภา
คุณ นิษฐกานต์
คุณ ปฐมาภรณ์
คุณ ปพิชญา

นามสกุล
แซ่คู
ผาสุขกิจ
พัฒนะปราน
ขจรวิทย์
พุตติ
จรัสวงศ์ขจร
ศุภนคร
สอนสวัสดิ์
จิตสมบูรณ์มิตร
วงศ์แก้วเขียว
เจริญสุข
กงฉาก
เศาร์พิศุทธิ์
วราหไพฑูรย์
ผ่านดอยแดน
สุวรรณมิตร
ธีรวัฒนาพัฒน์
ชินาจริยวงศ์
ศิริวงค์
บรรณจิรกุล
สุดประโคน
ไทรทอง
บุญจรัส
กิตติจิระกุล
เลิศวรธรรม
ช้างเกตุ
ศิริวัฒนา
สุขสะอาด
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เลขที่สมาชิก
ส-ก287
ส-ก499
ส-ก131
ส-ก250
ส-ก368
ส-ก180
ส-จ273
ส-จ266
ส-จ284
ส-จ241
ส-ช316
ส-น331
ส-ช221
ส-พ474
ส-ณ85
ส-ณ94
ส-ณ120
ส-ณ36
ส-ท133
ส-ท49
ส-ท97
ส-ธ233
ส-น157
ส-น161
ส-น368
ส-น198
ส-ป411
ส-ป177

ลำดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ชื่อ
คุณ ประไพพรรณ
คุณ ปรางทิพย์
คุณ พรพิมล
คุณ พรศรี
คุณ พัชรี
คุณ พิชาน
คุณ พิพัฒน์
คุณ ภัทรสวันต์
คุณ ยุทธพล
คุณ ยุพิน
คุณ รัชนัน
คุณ รุ้งตะวัน
คุณ เรณุกา
คุณ วรชัย
คุณ วสันต์
คุณ วารุณี
คุณ ศิริกุล
คุณ สธนธร
คุณ สมคิด
คุณ สมคิด
คุณ สมศิริ
คุณ สรวิชญ์
คุณ สุเทพ
คุณ สุธีวรรณ
คุณ สุมณฑา
คุณ สุมนต์
คุณ สุรีย์
คุณ สุวรรณี
คุณ สุวิทย์
คุณ สุวิมล

นามสกุล
ธนสารสมบัติ
อุโนทัย
นาชิน
พุทธศีลพรสกุล
มหิธิธรรมธร
กัลยาณมิตร
โอวาททัศนีย์
ปิ่นฉ่ำ
กุศลสถาพร
ตรงพิทักษ์กุล
เนตรสุวรรณ
พิพัฒนพงศ์โสภณ
บุญทองดี
สุวรรณะ
จันตะดุลย์
พฤกษ์ภัทรานนต์
เมธีวีรังสรรค์
ฤทธิจันทร์
ชนะพันธ์
ศิริมะณีวัฒนา
เมฆานิมิตดี
สุรชวาลา
อุนะพำนัก
บุญไทย
วุฒิสมบัติ
แป้นศรี
นันตติกูล
เกียรติกมลมาลย์
เต็มสุขยิ่ง
เฉิดฉิ้ม
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เลขที่สมาชิก
ส-ป327
ส-ป282
ส-พ466
ส-พ133
ส-พ132
ส-พ433
ส-พ465
ส-ภ85
ส-ย61
ส-ย25
ส-ร174
ส-ร186
ส-ร183
ส-ว391
ส-ว191
ส-ว504
ส-ศ178
ส-ส579
ส-ส922
ส-ส890
ส-ส772
ส-ส1095
ส-ส880
ส-ส812
ส-ส1015
ส-ส474
ส-ส361
ส-ส811
ส-ส1061
ส-ส940

ลำดับ
59
60
61
62
63
64

ชื่อ
คุณ อภิชญา
คุณ อมรพรรณ
คุณ อรุณรัตน์
คุณ อังคณา
คุณ อิทธิพัทธ์
คุณ อิรฟาน

นามสกุล
วราศรัย
เหมือนจันทร์เชย
วงศ์ชื่นสุนทร
อ้นมณี
ทองพิทักษ์
จำดูกอ

เลขที่สมาชิก
ส-อ380
ส-อ331
ส-อ138
ส-อ488
ส-อ607
ส-อ638

รายชื่อสมาชิกที่มอบอำนาจ
ให้สมาชิกสามัญอื่นเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ลำดับ
1

ชื่อ
คุณ สมพร

นามสกุล
โรจน์รัชนีกร

2

ดร. ประชา

ตันเสนีย์
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เลขที่สมาชิก
สต-ส264
ส-ป273

วาระที่ 3 เลือกตัง้ นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารอื่น
กรรมการกลาง กรรมการตรวจสอบ
วาระปี พ.ศ.2565 - 2566
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กกต.10

คณะกรรมการเลือกตั้ง
นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ ประธานฯ
นายไพศาล ภู่รัตน์เจริญชัย กรรมการ
นางสุรีย์ นันตติกูล
กรรมการ

กำหนดการ
วาระที่ 3 การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารอื่น กรรมการกลาง กรรมการตรวจสอบ
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
09.00 – 09.15 น.

ชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้ง

09.15 – 10.45 น.

ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารอื่น
กรรมการกลาง กรรมการตรวจสอบ แสดงวิสัยทัศน์

10.45 – 11.00 น.

ชี้แจงขั้นตอนการหย่อนบัตรเลือกตั้ง

11.00 – 12.00 น.

หย่อนบัตรเลือกตั้ง (ปิดหีบเลือกตั้ง 12.00 น.)

12.00 – 14.00 น.

นับคะแนนหลังจากปิดหีบเลือกตั้ง

14.00 น.

ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
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กกต.10

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารอื่น กรรมการกลาง
และกรรมการตรวจสอบ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารอื่น

ผู้สมัครหมายเลข 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายไชยโรจน์
นายพงศ์ศักดิ์
นายจิรพัฒน์
นายทวีชัย
นางสาวศศิวงศ์
นายศุภกิจ

ภัทรเกียรติพงษ์
แสงสิงคี
ศรีวรรธนะ
เจริญศิลาวาทย์
สันติเมธา
พาณิชย์กุล

นายกสมาคม
กรรมการบริหารอื่น
กรรมการบริหารอื่น
กรรมการบริหารอื่น
กรรมการบริหารอื่น
กรรมการบริหารอื่น

ลี้ตระกูลนำชัย
มานะศานต์
สินขจร
อารีย์พงษ์กุล
เชณบุญกุล

นายกสมาคม
กรรมการบริหารอื่น
กรรมการบริหารอื่น
กรรมการบริหารอื่น
กรรมการบริหารอื่น

ผู้สมัครหมายเลข 2
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาววิภา
นางสาวอัจฉราพร
นายณัฐพล
นายพรชัย
นางสาวเขมวรา

ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการกลาง
กรรมการกลางหมายเลข
กรรมการกลางหมายเลข
กรรมการกลางหมายเลข
กรรมการกลางหมายเลข
กรรมการกลางหมายเลข

1
2
3
4
5

นาวาเอกประจักษ์
นายไพรัช
นายศิริศักดิ์
นางสาวลภัสรดา
นางสาววรางคณา

วังกานนท์
ศรีวิไลฤทธิ์
มานิตคุณาการ
เลิศภานุโรจ
มุสิกะสังข์

ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบหมายเลข
กรรมการตรวจสอบหมายเลข
กรรมการตรวจสอบหมายเลข
กรรมการตรวจสอบหมายเลข

1
2
3
4

นางสาวชูศรี
ดร.สุทัศน์
นางทิพย์ประภาพ
ดร.สุเนตรา
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ฉลองชัยสิทธิ์
เวชพานิช
ติรวรเกียรติ
แสงรัตนกูล

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
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วาระที่ 4.1 รายงานผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการสมาคมฯ รอบปี 2564
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รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสมาคมฯ รอบปี 2564
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ได้ดาเนินงานตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ที่กาหนดโดย
คณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2563 - 2564 ดังนี ้
วิสยั ทัศน์:

องค์กรแห่งการเรียนรูด้ า้ นการตรวจสอบภายใน

พันธกิจ:

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกและผูป้ ระกอบวิชาชีพมีสว่ นร่วมในการเรียนรูด้ า้ นการ
ตรวจสอบภายใน
2) พัฒนาและเผยแพร่แนวคิดใหม่ๆ ของระบบการตรวจสอบภายใน จาก
2.1) มาตรฐานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ของ IIA
2.2) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ดา้ นวิชาการ และประสบการณ์
ปฏิบตั ิงาน
2.3) หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
2.4) งานวิจยั
3) ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับในการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
4) ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกและเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
กับเพื่อนวิชาชีพอื่น
ผลการดาเนินงานในรอบปี 2564 มีสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี ้
1. จานวนสมาชิกสมาคมฯ
รายงานจานวนสมาชิกสมาคมฯ

ประเภทสมาชิก
สมาคมฯ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกวิสามัญ
สมาชิกตลอดชีพ
สมาชิกสมทบ
รวมจานวนสมาชิก

ณ 31ตุลาคม 2562

ณ 31ตุลาคม 2563

ณ 31 ตุลาคม 2564

2,232 ราย
53 ราย
1,323 ราย
14 ราย
3,623 ราย

1,834 ราย
54 ราย
1,352 ราย
5 ราย
3,245 ราย

1,960 ราย
45 ราย
1,365 ราย
7 ราย
3,377 ราย
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2. การพัฒนาด้านฝึ กอบรม ระยะเวลา (มกราคม 2554 - กันยายน 2564)
2.1 การจัดอบรมสัมมนาและเผยแพร่วิชาชีพ
สมาคมฯ ได้จดั อบรมทัง้ สิน้ 34 โครงการ รวมจานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม 1,817 คน ดังนี ้
1) Public Training จานวน 2 หลักสูตร ผูเ้ ข้าอบรม 36 คน
ผลประเมินความพึงพอใจด้านเนือ้ หาและวิทยากรโดยรวม อยู่ในระดับมาก
2) Public Training Online จานวน 18 หลักสูตร ผูเ้ ข้าอบรม 1,067 คน
ผลประเมินความพึงพอใจด้านเนือ้ หาและวิทยากรโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สดุ
3) In-house Training จานวน 11 หลักสูตร เข้าอบรม 544 คน
ผลประเมินความพึงพอใจด้านเนือ้ หาและวิทยากรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ
4) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายใน (CPIAT) จานวน 3 รุน่
ผูเ้ ข้าอบรม 170 คน
ผลประเมินความพึงพอใจด้านเนือ้ หาและวิทยากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2.2 โครงการพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนสอบวุฒิบตั ร
1) ติวเพื่อสอบวุฒิบตั รวิชาชีพสากล (CIA)
สมาคมฯ ได้จัดโครงการพิเศษการเตรียมความพร้อมก่ อนสอบวุฒิ บัต รสากล
แก่ผทู้ ่ีสนใจสอบเพื่อช่วยให้เป็ นแนวทางในการสอบวุฒิบตั รสากลในเนือ้ หา Part 3 ในเดือนพฤษภาคม
- มิถนุ ายน 2564 โดยมีผเู้ ข้าร่วมติว จานวน 87 คน
2) ติวเพื่อสอบวุฒิบตั ร CPIAT
สมาคมฯ ได้จัด โครงการติ ว เพื่ อ สอบประกาศนี ย บัต รผู้ต รวจสอบภายในของ
ประเทศไทย (CPIAT) 1 ครัง้ ในเดือนมกราคม 2564 มีผเู้ ข้าร่วมติวทัง้ หมดจานวน 126 คน
3. งานด้านวิชาการ
3.1 การสัมมนาวิชาชีพ
1) โครงการสัมมนาใหญ่ ประจาปี 2564 เพื่อให้ความรู แ้ ก่สมาชิ กและสาธารณชน
ภายใต้ หั ว ข้ อ “Innovative IA: Recalibration for the COVID Environment” เมื่ อ วั น จั น ทร์ ท่ี 15
พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Le Concorde Ballroom ชัน้ 2 โรงแรม Swissotel
Bangkok ในรู ปแบบการเข้าร่วมสัมมนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั โดยจัดให้มีการเข้าร่วม
สัมมนาทัง้ แบบเข้าร่วมในห้องสัมมนา และเข้าร่วมผ่านระบบ Webinar
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3.2 งานวิจยั เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สมาคมฯ ได้เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ทางด้า นวิช าการ และการให้ค วามส าคัญ ต่อ
บทบาทของผูต้ รวจสอบภายในเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการจัดการ ประเมินและควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ขององค์กร คณะอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการจึงได้จดั ทางานวิจยั เรื่อง หัวข้อ “ความคาดหวังของผูม้ ีส่วน
ได้ เ สี ย ที่ มี ต่ อ การจ้ า งผู้ ต รวจสอบภายในจากบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลภ ายนอก (INTERNAL AUDIT
OUTSOUCING)” ขณะนี ้อ ยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การจั ด ท ารู ป เล่ ม งานวิ จั ย เพื่ อ มอบแก่ ส มาคมฯ
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าสาหรับผูท้ ่สี นใจต่อไป
4. การให้บริการแก่สมาชิกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
4.1 การเสวนา IA Clinic
สมาคมฯ โดยการสนับสนุน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับสมาคม
ผูต้ รวจสอบและควบคุม ระบบสารสนเทศภาคพืน้ กรุ งเทพฯ ดาเนินการจัดการเสวนาหัวข้อที่น่าสนใจ
ให้กับ สมาชิ ก ของสมาคมฯ สมาชิ ก ISACA และกลุ่ม ลูก ค้า บริษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดขึน้ เป็ นประจาทุกเดือน ในระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน
2564 ได้มีการจัด IA Clinic ไปแล้วทั้งสิน้ 5 ครัง้ ในรู ปแบบถ่ายทอดการเสวนาผ่านทาง Facebook
ของสมาคมฯ มีผูเ้ ข้าร่วมรับฟั งเสวนาจานวนทัง้ สิน้ 3,264 คน สาหรับผลประเมินความพึงพอใจด้าน
เนือ้ หาและวิทยากรอยู่ในระดับมากที่สดุ
4.2 การจัดอบรม และการเสวนา Online โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
สมาคมฯ ได้ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตร Internal Audit Modernization ในรู ปแบบ
Online ให้กบั สมาชิกฯ โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน มีผเู้ ข้าร่วมการอบรมทัง้ สิน้ 273 คน ผลประเมินความ
พึงพอใจด้านเนือ้ หาและวิทยากรอยู่ในระดับมากที่สดุ
5. การพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตร
5.1 โครงการเผยแพร่วิชาชีพผูต้ รวจสอบภายในให้กบั สถาบันการศึกษา
สมาคมฯ ได้ดาเนินงานโครงการเผยแพร่วิชาชีพผูต้ รวจสอบภายในไปยังสถาบันการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย
1) สมาคมฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการกากับดูแลกิจการ ระหว่างสมาคมฯ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเผยแพร่ขอ้ มูลงานตรวจสอบภายใน การควบคุม
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ภายใน การบริหารและกากับดูแลกิจ การที่ดี รวมถึงจัดกิจ กรรมให้ความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบภายใน
2) สมาคมฯ ได้ดาเนินการเพื่อสร้างความร่วมมื อในการเพื่อเผยแพร่ความรู ด้ า้ นการ
ตรวจสอบภายในให้กับบุคลากรในสถาบันการศึกษาและบุคคลทั่วไป เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็ นต้น
3) สมาคมฯ ได้ดาเนินงานโครงการเผยแพร่วิช าชีพผู้ตรวจสอบภายใน โดยการจัด
หลักสูตร "การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน - ทางเลือกวิชาชีพนักบัญชี " รุ่นที่ 9 ให้กับนักศึก ษา
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2564
5.2 โครงการความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
1) กรมบัญชีกลาง
กรมบัญ ชี กลางได้แต่ง ตั้ง ให้นายกสมาคมฯ ร่วมเป็ นคณะอนุกรรมการพัฒ นา
หลักสูตรการตรวจสอบภายในภาคราชการ คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบและพิจารณาผลการสอบ
(หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ) และคณะอนุกรรมการควบคุม คุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ เข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการตัดสินองค์กรคุณภาพ ซึ่งจัดโดยกรมบัญชี กลาง
กระทรวงการคลัง
2) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สมาคมฯ ได้ทาความร่วมมือโครงการ Life Begins with GHB กับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์ รับดอกเบีย้ อัตรา
พิเศษในการกูเ้ งินเพื่อซือ้ ที่อยู่อาศัย และสนับสนุนการออมโดยได้รบั ดอกเบีย้ อัตราพิเศษ
3) หน่วยงานภาครัฐ
สมาคมฯ สนับสนุนการพัฒ นาวิช าชี พตรวจสอบภายในให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
โดยได้เชิญผูแ้ ทนของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิจ ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ปปง. จุฬ าลงกรณ์ม หาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฯลฯ
เข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ประจาปี 2564
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6. ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
6.1 The IIA’s 2021 Global Assembly Virtual Meetings
IIA Global ได้กาหนดจัดประชุม The IIA’s 2021 Global Assembly Virtual Meetings
ในวันที่ 1 กันยายน 2564 และวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ซึ่ง เป็ นการประชุม ของตัวแทนแต่ละประเทศ
เพื่อรับฟั งนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาวิชาชีพตรวจสอบภายในให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย (New
Global Strategic Plan) รูปแบบเป็ นการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom
6.2 Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA)
สมาคมฯ ได้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม Asian Confederation of Institutes of Internal
Auditors (ACIIA) เป็ นการประชุม Online ผ่าน Microsoft Teams ซึ่ง มี ตัวแทน IIA จากประเทศใน
เอเชี ย เข้า ร่ ว มเพื่ อ รับ ฟั ง นโยบาย กลยุ ท ธ์ และรายงานผลการด าเนิ น งาน 2020 International
Conference Virtual Event โดยมีการประชุม 3 ครัง้ ในวันที่ 3 มิถนุ ายน 2564 วันที่ 29 มิถนุ ายน 2564
และวันที่ 2 กันยายน 2564
6.3 2021 International Conference Virtual Event
สมาคมฯ ได้ป ระชาสัม พัน ธ์ง านสัม มนา 2021 International Conference Virtual
Event ในวันที่ 14 – 18 มิถนุ ายน 2564 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในรูปแบบ Online
7. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการพัฒนาสื่อต่างๆ ของสมาคมฯ
7.1 การสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สมาคมฯ ได้ทาการสื่ อสารและประชาสัม พันธ์กิจ กรรม ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของ
สมาคมฯ ไปยังสมาชิกทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Website และ Facebook สมาคมฯ
7.3 การจัดทาวารสารสตท.
สมาคมฯ ได้ดาเนินการจัดทาวารสารสมาคมฯ โดยผลิตเป็ นวารสารอิเล็กทรอนิ กส์
ส่งให้แก่สมาชิกรายไตรมาส ในปี 2564 ผลิตและดาเนินการเสร็จสิน้ ไปแล้วทัง้ สิน้ 3 ฉบับ
7.4 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่ออื่นๆ
สมาคมฯ ได้ประสานงานเผยแพร่กิจ กรรมของสมาคมฯ ผ่านทางเว็บไซต์สมาคมฯ
วารสารอิเล็ กทรอนิกส์และ IIA Facebook อย่างสม่ าเสมอ เช่ น กิจกรรมสัมมนาใหญ่ รวมทั้ง กิจ กรรม
ข่าวสารจาก IIA และพันธมิตร เป็ นต้น

88

นอกจากนี ้ สมาคมฯ ยัง ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทย
ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ไปยังบริษัทสมาชิก เช่น กิจกรรมสัมมนาใหญ่ประจาปี
โครงการเสวนาพิเศษที่ทางสมาคมฯ ได้จดั ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
8. การจัดสอบวุฒบิ ัตรวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ
8.1 การสอบวุฒิบตั รวิชาชีพ
1) สมาคมฯ ด าเนิ น การรับ สมั ค รสอบวุ ฒิ บัต รวิ ช าชี พ สากล ( Certified Internal
Auditor: CIA, Certification in Risk Management Assurance: CRMA, Certification in Control SelfAssessment: CCSA, Certified Financial Services Auditor: CFSA, และ Certified Government
Auditing Professional: CGAP) ให้กบั IIA ปัจจุบนั มีผถู้ ือวุฒิบตั รวิชาชีพสากล 519 คน และในปี 2564
มีการสมัครสอบวุฒิบตั รสากลทัง้ สิน้ 260 Parts ตามรายละเอียดดังนี ้
ประเภทวุฒบิ ัตร
CIA
CRMA
CCSA
CFSA
CGAP
รวม

จานวนผู้ถือวุฒบิ ัตร (คน)
ณ 31 ส.ค.64
519
70
45
21
2
657

จานวนสมัครสอบ (part)
1 ม.ค. – 31 ส.ค.64
244
16
260

หมายเหตุ: ทาง IIA Global แจ้งว่ารายงานผูส้ มัครสอบและผูส้ อบผ่านวุฒิบตั รสากลในเดือนกันยายน 2564
(September 2021 Affiliate reports) ล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบข้อมูลใหม่

ในเดือนมีนาคม ปี 2564 ทาง IIA Global มีการเปลี่ยนการสมัครสอบวุฒิบตั ร CRMA
จากข้อกาหนดเดิมผูส้ มัครสอบต้องสอบผ่าน CIA Part 1 เปลี่ยนเป็ นผูส้ มัครสอบต้องถือวุฒิบตั ร CIA
เริ่มปรับใช้ข้อกาหนดใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยสมาคมฯ ได้แปลขั้นตอนสมัครสอบวุฒิ บัตร
CRMA ฉบับปรับปรุ ง รวมทั้ง เอกสารที่เกี่ ยวข้องเผยแพร่บน Website สมาคมฯ เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่ผสู้ นใจสอบวุฒิบตั รสากล
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สมาคมฯ ได้จัดสอบวุฒิบตั รผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ซึ่งโดยปกติ
กาหนดจัดให้มีการสอบปี ละ 2 ครัง้ ปั จจุบนั มีผูถ้ ือวุฒิบตั ร CPIAT ทัง้ สิน้ 1,045 คน สาหรับการสอบ
ในปี 2564 มีรายละเอียดดังนี ้
• ครัง้ ที่ 1/2564 วันที่ 14 มีนาคม 2564 มีการเข้าสอบรวม 2 ส่วน เป็ นจานวน
ทัง้ สิน้ 392 คน
- ผูส้ อบผ่านทัง้ 2 ส่วนและได้รบั วุฒิบตั ร จานวนทัง้ สิน้ 41 คน
- ผูส้ อบผ่านส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมกับการสอบที่ผ่านในการสอบครัง้ ก่อนและ
ได้รบั วุฒิบตั ร จานวน 40 คน
- ผูส้ อบผ่านส่วนที่ 1 จานวน 52 คน
- ผูส้ อบผ่านส่วนที่ 2 จานวน 9 คน
• ครัง้ ที่ 2/2564 เลื่อนการสอบไปในเดือนมกราคม 2565
8.2 การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง และการพัฒนาตนเอง
- ทาง IIA มีขอ้ กาหนดให้ผถู้ ือวุฒิบตั รสากลทุก ท่านจะต้องรายงานการสะสมชั่วโมง
CPE พร้อมชาระค่ารายงาน CPE ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อรักษาสถานภาพผูถ้ ือวุฒิ บัตร
โดยสมาคมฯ ได้ดาเนินการแจ้งข่าวไปยังผูถ้ ือวุฒิบัตรสากลทุกท่าน และผูถ้ ือวุฒิบัตรจะต้องทาการ
รายงานบนระบบ CCMS ด้วยตนเองภายในเดือนธันวาคม 2564
- สมาคมฯ มีขอ้ กาหนดให้ผถู้ ือวุฒิบตั รผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT)
จะต้องรายงานการสะสมชั่วโมง CPE เพื่อรักษาสถานภาพผูถ้ ือวุฒิบตั ร โดยผูถ้ ือวุฒิบตั รทุกท่านจะต้อง
ยื่นรายงาน CPE พร้อมชาระค่ารายงาน CPE 200 บาท (ไม่รวม VAT) ภายในเดือนมกราคมของปี ถดั ไป

*********************************************
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วาระที่ 4.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจาปี 2564
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วาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
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วาระที่ 5.1 การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ
กาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2565
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รายชื่อผู้สมัครเป็ นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
บริษัท

ชื่อผู้สอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
1. นางวไลรัตน์ โรจนครินทร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (3104)
2. นางสาวกนกกาญจน์ ด่านคอนสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (9667)

ทีอ่ ยู่

เลขที่ 306/32 สุขมุ วิท 22 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อัตราค่าตอบแทน

60,000 บาท

จานวนทีมงาน

5 คน

จานวนวันเข้าตรวจ

10 วัน
กว่า 15 ปี
บมจ.,บจ.,หน่วยงาน

ประสบการณ์

ไม่แสวงหากาไร
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วาระที่ 5.2 การพิจารณาและอนุมตั ิ งบการเงิน
สาหรับปี 2564
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วาระที่ 5.3 พิจารณาให้สตั ยาบันการแก้ไขระเบียบ
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วาระที่ 5.3 พิจารณาให้สัตยาบันการแก้ไขระเบียบ
ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ ที่ 1/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ให้ความเห็นชอบการแก้ไข
ระเบียบตามที่คณะอนุกรรมการร่างระเบียบสมาคมฯ นาเสนอ ดังนี ้
แก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการสมาคมฯ
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564

ระเบียบเดิม
1. ระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง
1) ข้อ 3 คุณสมบัติของกรรมการเลือกตัง้
3.2 ต้องเคยเข้าร่วมประชุมใหญ่ดว้ ยตนเอง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ครัง้ ในระยะเวลา 6 ปี ก่อนวันที่
ประกาศสรรหาคณะกรรมการเลือกตัง้
2) ข้อ 7 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตัง้
7.1 กาหนดระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้
นายกสมาคม กรรมการสมาคม และกรรมการ
ตรวจสอบของสมาคม เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทัง้ นี ้ ให้ครอบคลุมถึงการจัดทาและการ
เก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการ
เลือกตัง้ ไว้สาหรับการตรวจสอบในภายหลัง

3.2 ต้องเคยเข้าร่วมประชุมใหญ่ดว้ ยตนเอง
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครัง้ ในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันที่
ประกาศสรรหาคณะกรรมการเลือกตัง้
7.1 กาหนดระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตัง้ นายกสมาคม กรรมการสมาคม และ
กรรมการตรวจสอบของสมาคม เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่พจิ ารณาให้ความเห็นชอบ
ทัง้ นี ้ ในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น
ให้ครอบคลุมถึงการจัดทาและการเก็บรักษา
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการเลือกตัง้ ไว้
สาหรับการตรวจสอบในภายหลัง

2. ระเบียบว่าด้วยการสรรหา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งของสมาคม
1) ข้อ 2 การสรรหากรรมการเลือกตัง้
2.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูท้ าหน้าที่
พิจารณาสรรหากรรมการเลือกตัง้ ของสมาคม

2) 2.2 คุณสมบัติของกรรมการเลือกตัง้
ผูจ้ ะดารงตาแหน่งกรรมการเลือกตัง้ ต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี ้
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2.1 ให้คณะกรรมการกลางที่เป็ นกรรมการอิสระ
ของสมาคม เป็ นผูท้ าหน้าที่พิจารณาสรรหา
กรรมการเลือกตัง้ ของสมาคม จานวนไม่นอ้ ย
กว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน ในการนีใ้ ห้
คณะกรรมการกลางเลือกกรรมการกลางคน
หนึ่งทาหน้าที่เป็ นประธานของที่ประชุม และ
ให้ผจู้ ดั การสมาคมเป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการกลาง

แก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการสมาคมฯ
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564
(2) ต้องเคยเข้าร่วมประชุมใหญ่ดว้ ยตนเอง
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครัง้ ในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันที่
ประกาศสรรหาคณะกรรมการเลือกตัง้

ระเบียบเดิม

(2) ต้องเคยเข้าร่วมประชุมใหญ่ดว้ ยตนเอง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ครัง้ ในระยะเวลา 6 ปี ก่อน
วันที่ประกาศสรรหาคณะกรรมการเลือกตัง้
3) ข้อ 3 การคัดเลือกกรรมการเลือกตัง้
3.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก 3.1 ให้คณะกรรมการกลางของสมาคมพิจารณา
ผูส้ มัครที่มีความเหมาะสม
คัดเลือกผูส้ มัครที่มีความเหมาะสมจากแบบ
จากแบบประเมินตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ
ประเมินตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี ้
นี ้ โดยผูส้ มัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องได้ไม่นอ้ ย
โดยผูส้ มัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีคณ
ุ สมบัติ
กว่า 80 คะแนน
ตามข้อ 2.2 และได้คะแนนจากการประเมิน
ไม่นอ้ ยกว่า 80 คะแนน
3.2 ให้คณะกรรมการกลางของสมาคมนาเสนอ
4) 3.2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผูส้ มัคร
ได้รบั คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก เพื่อนาเสนอ
ผูส้ มัครที่ผ่านการประเมินตามลาดับคะแนน
ต่อคณะกรรมการสมาคม
จานวนไม่เกิน 5 คน
5) 3.3 กรณีมีผสู้ มัครได้คะแนนเสียงเท่ากันและทาให้มี 3.3 กรณีมีผสู้ มัครได้คะแนนเสียงเท่ากันและ
ผูท้ ่อี ยู่ในข่ายได้รบั การคัดเลือกเกินจานวน
ทาให้มีผทู้ ่อี ยู่ในข่ายได้รบั การคัดเลือก
กรรมการเลือกตัง้ ที่พงึ มี ให้คณะกรรมการ
เกินจานวนกรรมการเลือกตัง้ ที่พงึ มี
ตรวจสอบออกเสียงลงคะแนนใหม่เฉพาะ
ให้คณะกรรมการกลางของสมาคม
ผูส้ มัครที่ได้คะแนนเสียงเท่ากันจนกว่าจะมี
ออกเสียงลงคะแนนใหม่เฉพาะผูส้ มัคร
ผูส้ มัครที่ได้รบั การคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากันจนกว่าจะมีผสู้ มัครที่
เลือกตัง้ จานวน 5 คน
ได้รบั การคัดเลือกเป็ นกรรมการเลือกตัง้
จานวนไม่เกิน 5 คน
6) ข้อ 5 การแจ้งผลการคัดเลือก
5.2 ให้ผจู้ ดั การสมาคมแจ้งผลการแต่งตัง้
กรรมการเลือกตัง้ ให้ผไู้ ด้รบั การแต่งตัง้ ได้รบั
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและประกาศให้
สมาชิกทราบทั่วกัน
7) ใบประเมินผลผูส้ มัครรับคัดเลือกเป็ นกรรมการ
เลือกตัง้
หมายเหตุ: ผูส้ มัครรับคัดเลือกเป็ นกรรมการเลือกตัง้ หมายเหตุ: ผูส้ มัครรับคัดเลือกเป็ นกรรมการ
จะต้องมีคะแนนประเมินไม่ต่ากว่า 80คะแนน
เลือกตัง้ จะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์
ที่กาหนดและผ่านการประเมินโดยได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
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แก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการสมาคมฯ
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564

ระเบียบเดิม

3. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสมาคม
1) ข้อ 5 ผูม้ ีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้
5.2 สมาชิกที่ครบกาหนดและยังมิได้ต่ออายุ
หากประสงค์จะคงสถานภาพของการเป็ น
สมาชิกต่อไปและมีสิทธิในการออกเสียง
เลือกตัง้ จะต้องดาเนินการต่ออายุก่อนถึง
วันเลือกตัง้
2) ข้อ 6 ผูส้ มัครรับเลือกตัง้
6.1 สมาชิกที่มีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้ เป็ นผูม้ ีสิทธิ
สมัครรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการสมาคมได้
(1) เป็ นสมาชิกสามัญของสมาคมติดต่อกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
3)
(4) มีวฒ
ุ ิบตั รที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ภายใน เช่น CIA CPIA CPIAT CGIA
เป็ นต้น (ทัง้ นี ้ ให้คณ
ุ สมบัติขอ้ 6.1 (4)
มีผลบังคับใช้หลังจากวันออกประกาศใช้
ระเบียบนีม้ าแล้ว 2 ปี )
4) 6.2 สมาชิกที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ ห้ามสมัครรับ
เลือกตัง้
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5.2 สมาชิกที่ครบกาหนดและยังมิได้ต่ออายุ หาก
ประสงค์จะคงสถานภาพของการเป็ นสมาชิก
ต่อไปและมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้
จะต้องดาเนินการต่ออายุก่อนถึงวันเลือกตัง้
(ยกเว้นสมาชิกที่หมดอายุแต่ไม่เกิน 30 วัน
ยังคงให้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ ได้)

(1) เป็ นสมาชิกสามัญของสมาคมติดต่อกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี นบั ถึงวันที่เปิ ดรับสมัคร
-

6.2 สมาชิกที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ ไม่มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตัง้

5.3.1 ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตัง้
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5.3.2 ระเบียบว่าด้วยการสรรหา คัดเลือก
และเสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการเลือกตัง้
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5.3.3 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตัง้ กรรมการสมาคม
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5.4 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ
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การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ
ประเด็นที่ 1 ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยตรง
การแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับเดิม
หมวด 4 คณะกรรมการ
1)

17.5 ในกรณีท่เี ห็นสมควร คณะกรรมการสามารถ
จัดการประชุมคณะกรรมการดังนี ้
- จัดการประชุมคณะกรรมการในสถานที่
เดียวกัน
- จัด การประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
- จัดการประชุมคณะกรรมการในสถานที่
พร้อมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้ ง นี ้ จะต้อ งด าเนิ น การตามระเบี ย บที่
สมาคมกาหนด โดยการประชุมคณะกรรมการ ผ่าน
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ให้ ถื อ ว่ า
กรรมการที่ แ สดงตนเข้า ร่ ว มประชุ ม เป็ น ผู้ม า
ประชุมและเป็ นองค์ประชุมตามข้อ 17.2
ให้ น าความในข้ อ 17.5 นี ้ มาใช้ บั ง คั บ
กั บ การประชุ ม คณะกรรมการชุ ด อื่ น และ
คณะอนุกรรมการของสมาคมโดยอนุโลม
หมวด 6 การประชุมใหญ่

2)

20.3 ในกรณี ท่ี เ ห็ น สมควร คณะกรรมการ
สามารถจัดการประชุมใหญ่ดงั นี ้
- จัดการประชุมใหญ่ในสถานที่เดียวกัน
- จัดการประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- จัดการประชุม ใหญ่ ในสถานที่พ ร้อ มกับ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้ ง นี ้ จะต้ อ งด าเนิ น การตามระเบี ย บที่
สมาคมก าหนด โดยการประชุ ม ใหญ่ ผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวข้างต้น ให้ถือว่าสมาชิก
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ข้อบังคับเดิม

3) 25.2 การลงคะแนนลับ ให้ใ ช้วิ ธี เ ขี ย นในบัต ร
ลงคะแนน โดยจะใช้ วิ ธี นี ้ไ ด้ ก็ ต่ อ เมื่ อ
คณะกรรมการหรื อ สมาชิ ก ไม่ น้อ ยกว่ า
1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิ ก ที่ ม าประชุ ม
ร้องขอ

การแก้ไขเพิ่มเติม
ที่ แ สดงตนเข้า ร่ว มประชุม เป็ น ผู้ม าประชุม และ
เป็ นองค์ประชุมตามข้อ 21
25.2 การลงคะแนนลับ ให้ใ ช้วิ ธี เ ขี ย นในบั ต ร
ลงคะแนน โดยจะใช้ วิ ธี นี ้ ไ ด้ ก็ ต่ อ เมื่ อ
คณะกรรมการหรื อ สมาชิ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า
1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิ ก ที่ ม าประชุ ม
ร้องขอ
ก ร ณี เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ ผ่ า น สื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ใ ช้ วิ ธี การออกเสี ย ง
ลงคะแนนตามระเบียบว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประเด็นที่ 2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ ในส่วนทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ที่

ข้อบังคับฯ เดิม
คณะอนุกรรมการร่างระเบียบแก้ไข
หมวด 4 คณะกรรมการ
1) 13. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
13. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ให้มีคณะกรรมการ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 คน
ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
ทาหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม ประกอบด้วย จานวน ไม่นอ้ ยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 17 คน
ประกอบด้วย
(เหตุผล: เพือ่ ให้มีการกาหนดจานวนสูงสุดของ
คณะกรรมการ)
2) 13.3 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนไม่น้อยกว่า 13.3 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนไม่เกิน 5 คน
3 คน ซึ่ ง นายกสมาคมเสนอแต่ ง ตั้ง โดย
ซึ่งนายกสมาคมเสนอแต่งตัง้ โดยได้รบั ความ
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
(เหตุผล: เพือ่ ให้สอดคล้องกับจานวนคณะกรรมการ
ในข้อ 13)
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ที่

ข้อบังคับฯ เดิม
คณะอนุกรรมการร่างระเบียบแก้ไข
หมวด 5 การกากับดูแล
1) 19.1 ปฏิบตั ิตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 19.1 ปฏิบตั ิตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ทั้ ง นี ้ การให้ ค วามเห็ น ชอบกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบต้อ งมี ม ติ ด้ว ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน ของจานวน
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
(เหตุผล: เพือ่ ให้ชดั เจนยิ่งขึน้ )
หมวด 6 การประชุมใหญ่
2) 20.1 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี อย่าง 20.1 ให้มี ก ารประชุม ใหญ่ ส ามัญประจาปี ปี ล ะ
น้อยปี ละหนึ่งครัง้ ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน
1 ครัง้ ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ของทุกปี
(เหตุผล: เพือ่ ให้ชดั เจนยิ่งขึน้ )
3) 23.1 คณะกรรมการจะต้อ งส่ ง หนัง สื อ แจ้ง ให้ 23.1 คณะกรรมการจะต้อ งส่ ง หนั ง สื อ แจ้ง ให้
สมาชิกทราบสถานที่ วัน เวลา และระเบียบ
สมาชิกทราบสถานที่ วัน เวลา และระเบียบ
วาระของการประชุมใหญ่ก่อนวันประชุมไม่
วาระของการประชุมใหญ่ก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 14 วัน
น้อยกว่า 7 วัน
(เหตุผล: เพือ่ ให้เป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา95)
หมวด 7 การเงินและการบัญชี
4) 27.3 นายกสมาคม อุ ป นายก เลขาธิ ก ารหรื อ 27.3 นายกสมาคม อุป นายก เลขาธิ ก ารหรือ
ผูจ้ ดั การสมาคม มีอานาจอนุมตั ิการจ่ายเงิน
ผูจ้ ดั การสมาคม มีอานาจอนุมตั ิการจ่ายเงิน
ในกิจ การของสมาคมตามวัตถุประสงค์ได้
ในกิจการของสมาคมตามวัตถุประสงค์ได้
ดั ง ต่ อ ไปนี ้ นายกสมาคม ครั้ง ละไม่ เ กิ น
ดัง ต่ อ ไปนี ้ นายกสมาคม ครั้ง ละไม่ เ กิ น
200,000 บาท อุ ป นายก ครั้ ง ละไม่ เ กิ น
200,000 บาท อุ ป นายก ครั้ง ละไม่ เ กิ น
150,000 บาท เลขาธิ ก ารหรื อ ผู้ จั ด การ
150,000 บาท เลขาธิ ก ารหรื อ ผู้จั ด การ
สมาคมครั้ง ละไม่ เ กิ น 100,000 บาท หาก
สมาคมครัง้ ละไม่เกิน 100,000 บาท หาก
เกินกว่านีใ้ ห้เลขาธิการนาเสนอให้ท่ีประชุม
เกิ น กว่ า นี ้ห ากเกิ น กว่ า นี ้ใ ห้ เ หรั ญ ญิ ก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ นุ มั ติ ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
นาเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการอนุมัติ
คณะกรรมการครัง้ ต่อไป
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ต่อไป
(เหตุผล: เนือ่ งจากควรเป็ นหน้าทีข่ องเหรัญญิก)
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ที่

ข้อบังคับฯ เดิม
คณะอนุกรรมการร่างระเบียบแก้ไข
หมวด 9 การแก้ไขข้อบังคับ
5) 33. ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 33. ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
โดยมติ ท่ี ป ระชุ ม ใหญ่ เ ท่ า นั้ น มติ ข องที่
โดยมติท่ปี ระชุมใหญ่เท่านัน้ มติของที่ประชุม
ประชุ ม ใหญ่ ใ นการเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ข
ใหญ่ ใ นการเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขข้อ บั ง คั บ
ข้อบังคับจะต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2
จะต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของ
ใน 3 ของจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านัน้
เท่านัน้
ทั้งนี ้ จะต้องบอกกล่าวเป็ นหนังสือ แจ้ง
ทั้งนี ้ จะต้องบอกกล่าวเป็ นหนังสือ แจ้ง
เรื่องการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้
เรื่องการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้
สมาชิกทราบล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ไม่นอ้ ย
สมาชิกทราบล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ไม่นอ้ ย
กว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม
กว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม
(เหตุผล: เพือ่ ให้เป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา95)
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ร่างข้อบังคับ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย พ.ศ...........
ที่ประชุมใหญ่สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่………………..
ได้มีมติให้ยกเลิก “ข้อบังคับสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561”
และให้ใช้ขอ้ บังคับดังต่อไปนีแ้ ทน
หมวด 1 บททั่วไป
1. ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย พ.ศ................”
2. ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ นายทะเบียนในท้องที่ท่สี มาคมตัง้ อยู่ได้รบั
จดทะเบียน
3. ในข้อบังคับนี ้
"สมาคม"
"คณะกรรมการ"
“สมาชิก”
"การประชุมใหญ่"
“ระเบียบ”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการสมาคม
สมาชิกทุกประเภทของสมาคม
การประชุมใหญ่สามัญและการประชุมใหญ่วิสามัญ
แบบแผนหรือแนวปฏิบตั ิท่ีวางไว้เพื่อการดาเนินการตามที่
คณะกรรมการกาหนด

4. ชื่อสมาคม
สมาคมนีช้ ่ือว่า"สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย" เขียนเป็ นภาษาอังกฤษว่า
"THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS OF THAILAND" ใช้ช่ือย่อภาษาไทยว่า
"สตท." ใช้ช่ือย่อภาษาอังกฤษว่า "IIAT"
5. ที่ตงั้ สมาคม
สมาคมตัง้ อยู่ เลขที่ 2 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25
ถนนสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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หมวด 2 วัตถุประสงค์
6. สมาคมมีวตั ถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
6.1 เพื่อเป็ นตัวแทนของผูป้ ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
6.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของสมาชิก ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่ากับสากล
6.3 เพื่อพัฒนาและเผยแพร่วิชาชีพการตรวจสอบภายในต่อองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย
6.4 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมาชิกให้เป็ นที่ยอมรับของวงการต่างๆ
6.5 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูท้ ่ีประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในกับผูป้ ระกอบ
วิชาชีพอื่น
6.6 เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับ
วิชาชีพตรวจสอบภายในแก่สมาชิก สถาบันการศึกษา และสาธารณชน
6.7 เพื่อผสมผสานและหล่อหลอมการตรวจสอบภายในให้เข้ากับหลักปฏิบัติอันเป็ นเลิศ
ด้านธรรมาภิบาล ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปนาไปเป็ นแนวปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของ
องค์กร สังคม และประเทศชาติ
6.8 เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบตั ิอันเป็ นเลิศด้านการตรวจสอบภายในแก่ภาคธุรกิจ ภาคสังคม
และภาครัฐ โดยการจัดฝึ กอบรม การเป็ นที่ปรึกษาในภาคปฏิบตั ิ รวมทัง้ ในการให้บริการ
ด้านการตรวจสอบภายใน โดยสมาคมสามารถรับเงินอุดหนุน เงินบริจาค หรือค่าธรรมเนียม
วิชาชีพได้
6.9 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกได้รบั ประกาศนียบัตร/วุฒิบตั รด้านวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.10 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาการตรวจสอบภายในของสถาบันหรือ
สถานศึกษาต่างๆ
6.11 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในได้สมัครเข้าเป็ นสมาชิก
ของสมาคม เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลักดันวิชาชีพให้เป็ นที่ ยอมรับใน
ระดับประเทศและระดับสากลอย่างเป็ นรูปธรรมให้มากที่สดุ
6.12 เพื่อดาเนินการอื่นใดที่จะเป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกและวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี ้ สมาคมไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองและจะไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียดเพื่อเล่นการพนัน
เอาทรัพย์สินกัน รวมทัง้ เพื่อเล่นการพนันอื่นๆ
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หมวด 3 สมาชิก
7. ประเภทของสมาชิก
7.1 สมาชิกสมาคม มี 4 ประเภท ดังนี ้
7.1.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์
7.1.2 สมาชิกสามัญ
1) สมาชิกสามัญตลอดชีพ
2) สมาชิกสามัญราย 5 ปี
3) สมาชิกสามัญรายปี
7.1.3 สมาชิกวิสามัญ
7.1.4 สมาชิกสมทบ
7.2 สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศัก ดิ์ ได้แ ก่ บุค คลผู้ซ่ึง ท าประโยชน์ให้แ ก่ส มาคม และ/หรื อ บุค คลที่
คณะกรรมการเกินกว่าสองในสามพิจารณาเห็นสมควรเชิญเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม
โดยมีอายุการเป็ นสมาชิกเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการชุดนัน้ ๆ
7.3 สมาชิ ก สามัญ ได้แ ก่ ผู้ท่ี ท างานตรวจสอบภายใน หรื อ เป็ น ผู้บ ริห ารของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือผูท้ ่ีเคยทางานหรือเคยบริห ารหน่วยงานตรวจสอบภายในมาก่อน
รวมถึงผูท้ ่ที างานเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
7.4 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ สมาชิกที่เป็ นนิติบุคคลซึ่งมีผูป้ ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
อยู่ในสังกัด รวมถึงนิติบคุ คลที่สนใจและ/หรือมีส่วนช่วยสนับสนุนวิชาชีพตรวจสอบภายใน
7.5 สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิสิตนักศึกษาและผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่น รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจจะเรียนรูใ้ นวิชาชีพตรวจสอบภายใน
8. การรับสมัครสมาชิก
8.1 วิธีการรับสมาชิกของสมาคม ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
8.2 คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
9. ค่าบารุงสมาคม
9.1 สมาชิกกิตติมศักดิไ์ ม่ตอ้ งเสียค่าบารุง
9.2 สมาชิกสามัญสามารถชาระค่าบารุงสมาคม ได้ 3 วิธีดงั นี ้
1) สมาชิกสามัญรายปี ชาระค่าบารุงเป็ นรายปี ปี ละ 1,000 บาท
2) สมาชิกสามัญราย 5 ปี ชาระค่าบารุงครัง้ ละ 4,000 บาท
3) สมาชิกตลอดชีพชาระค่าบารุงครัง้ ละ 15,000 บาท (ชาระค่าบารุงครัง้ เดียว)
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9.3 สมาชิกวิสามัญชาระค่าบารุงปี ละ 10,000 บาท
9.4 สมาชิกสมทบชาระค่าบารุงปี ละ 400 บาท
ปี การคิดค่าบารุงของสมาชิกเริ่มตัง้ แต่เดือนที่สมัครนับไปจนครบ 12 เดือน
10. สมาชิกภาพ
10.1 สมาชิกภาพของสมาชิก เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ผสู้ มัครชาระค่าบารุงสมาคมและคณะกรรมการ
มีมติให้ความเห็นชอบในการรับเข้าเป็ นสมาชิก
10.2 สมาชิกภาพของสมาชิกสิน้ สุดลง เมื่อ
1) มิได้ต่ออายุสมาชิกภายใน 30 วันหลังวันหมดอายุ
2) ตายหรือสิน้ สภาพนิติบุคคลแล้วแต่กรณี
3) ลาออกโดยแจ้งเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการ
4) เป็ นบุคคลล้มละลาย
5) เป็ นบุคคลสาบสูญตามคาสั่งของศาล
6) เป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
7) คณะกรรมการลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่เข้าประชุมด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
- ประพฤติตนเป็ นที่เสื่อมเสียแก่สมาคม และ/หรือเป็ นที่รงั เกียจของสังคม
- ละเมิดระเบียบหรือข้อบังคับของสมาคมโดยเจตนาและเมื่อได้รบั คาเตือน
เป็ นหนังสือจากคณะกรรมการแล้วยังกระทาอยู่อีก
10.3 ผูท้ ่หี มดสภาพจากการเป็ นสมาชิก จะยกเอาสาเหตุท่ที าให้หมดสภาพนัน้ มาอ้าง
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสมาคมหรือคณะกรรมการมิได้
11. สิทธิของสมาชิก
11.1 สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี ้
1) ได้รบั ข่าวสารจากทางวิชาการจากสมาคม
2) เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทของสมาคม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสมาคม
3) เสนอความคิดเห็นหรือให้คาแนะนาต่อสมาคมในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ของสมาคม
4) เข้าร่วมประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็น และซักถามคณะกรรมการในที่ประชุมใหญ่
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5) ได้รบั การสนับสนุนในการแสดงผลงานด้านการตรวจสอบภายใน และเผยแพร่แก่
ประชาชนทั่วไป
6) ได้รบั ส่วนลดในการเข้ารับการอบรมสัมมนาและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคม
จัดขึน้ กรณีสมาชิกวิสามัญให้มีสิทธิสง่ พนักงานของนิติบุคคลนัน้ เข้ารับการอบรม
สัมมนาและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ครัง้ ละไม่เกิน 10 คน โดยมีสิทธิได้รบั ส่วนลด
เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ
7) ร้องขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม โดยยื่นคาขอเป็ นหนังสือถึง
คณะกรรมการ
8) ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ได้ 1 เสียง
9) สมัครรับเลือกตัง้ หรือรับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการสมาคมหรือกรรมการตรวจสอบ
และหรือตาแหน่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องของสมาคม
10) ขอเพิ่มวาระการประชุมใหญ่ โดยให้เสนอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาในที่ประชุม แต่ตอ้ งมีสมาชิกลงชื่อรับรองข้อเสนอไม่นอ้ ยกว่า 10 คน
ทัง้ นี ้ เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านัน้ ที่มีสิทธิตาม ข้อ 11.1 (7) - ข้อ 11.1 (10)
12. หน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
12.1 ช่วยส่งเสริมเกียรติภมู ิของสมาคม
12.2 ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของสมาคมให้บรรลุวตั ถุประสงค์
12.3 ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับที่สมาคมกาหนด
12.4 เข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสมาคม
12.5 ชาระค่าบารุงสมาคม
12.6 แจ้งให้สมาคมทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เพื่อให้สมาคมสามารถติดต่อกับสมาชิกได้
หมวด 4 คณะกรรมการ
13. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวน ไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 17 คน
ทาหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม ประกอบด้วย
13.1 นายกสมาคมและกรรมการบริหารอื่น สมัครเป็ นทีม รวม 6 คน
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13.2 กรรมการอิสระ รวม 6 คน ประกอบด้วย กรรมการกลาง 3 คน กรรมการตรวจสอบ 3 คน
กรรมการตามข้อ 13.1 และข้อ 13.2 ให้มาจากการเลือกตัง้ ของสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่
กรณี มี ส มาชิ กสามัญ สมัครรับการเลื อ กตั้ง เป็ น กรรมการไม่ ครบตามจ านวน
กรรมการที่ขอ้ บังคับนีก้ าหนด ให้คณะกรรมการที่ ได้รบั การเลือกตั้งทัง้ หมดพิจ ารณา
สรรหาและแต่งตัง้ สมาชิกสามัญที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ขอ้ บัง คับ
กาหนด ดารงตาแหน่งกรรมการที่ว่าง โดยให้ถือเป็ นกรรมการที่มาจากการเลือกตัง้ โดย
อนุโลม
13.3 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งนายกสมาคมเสนอแต่งตัง้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
14. กิจกรรมที่กรรมการมีผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องหรือขัดแย้งกับสมาคม (ถ้ามี) จะต้องอยู่ในขอบเขต
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
15. การพ้นตาแหน่งคณะกรรมการ
15.1 ลาออก
15.2 ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการสมาคม ตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยมติ
คณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
15.3 ครบวาระ
15.4 เสียชีวิต
15.5 ขาดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดต่อกันเกิน 3 ครัง้
15.6 ที่ประชุมใหญ่ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม มีมติให้ออก
ในกรณีท่ีตาแหน่งนายกสมาคม ว่างลงก่อนครบกาหนดออกตามวาระให้อุปนายกสมาคม
ที่เป็ นกรรมการมาจากการเลือกตั้ง ทาหน้าที่รกั ษาการแทนนายกสมาคม สาหรับตาแหน่ง
กรรมการที่มาจากการเลื อกตั้ง หากว่างลงก่อนครบกาหนดออกตามวาระให้ คณะกรรมการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง สมาชิ ก สามัญ ที่ เ หมาะสมและมี คุณ สมบัติ ค รบถ้ว นด ารงต าแหน่ ง แทน
โดยกรรมการที่รกั ษาการแทนนายกสมาคมหรือที่ได้รบั การแต่งตัง้ นีใ้ ห้อยู่ในตาแหน่งได้เพียง
เท่ากาหนดเวลาของผูท้ ่ตี นแทน
16. กรรมการทัง้ ที่มาจากการเลือกตัง้ และการแต่งตัง้ อยู่ในตาแหน่งวาระละ 2 ปี นับจากวันที่มกี าร
เลือกตัง้ ทัง้ นี ้ นายกสมาคมจะดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ
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17. การประชุมคณะกรรมการ
17.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยให้มีการกาหนดวันเวลา
ในการประชุมไว้ลว่ งหน้า ในกรณีจาเป็ นนายสมาคม หรือกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า
3 คน อาจขอเรียกประชุมเพิ่มเป็ นพิเศษก็ได้
17.2 การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้ง หมดที่มีอยู่ โดยเลขาธิ การจะต้องแจ้งวาระการประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุม ให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
17.3 ให้นายกสมาคม ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม หากนายกสมาคมไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ไ ด้ ให้ท่ีประชุม แต่ง ตั้ง อุป นายกที่เ ป็ น กรรมการมาจากการเลื อ กตั้ง
ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
17.4 มติของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงได้อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
17.5 ในกรณีทเี่ ห็นสมควร คณะกรรมการสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการดังนี้
- จัดการประชุมคณะกรรมการในสถานทีเ่ ดียวกัน
- จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- จั ด การประชุ ม คณะกรรมการในสถานที่ พ ร้ อ มกั บ การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ จะต้ อ งด าเนิ นการตามระเบี ยบที่สมาคมก าหนด โดยการประชุ ม
คณะกรรมการผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ดั งกล่ า วข้ า งต้ น ให้ ถือ ว่ า กรรมการที่
แสดงตนเข้าร่วมประชุมเป็ นผู้มาประชุมและเป็ นองค์ประชุมตามข้อ 17.2
ให้นาความในข้อ 17.5 นี้ มาใช้บังคับกับการประชุมคณะกรรมการชุดอื่น
และคณะอนุกรรมการของสมาคมโดยอนุโลม
18. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
18.1 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคม รวมถึงมติของ
ที่ประชุมใหญ่
2) กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
และกากับดูแลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) วางระเบียบในการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ ของสมาคม รวมถึงการกาหนดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินงานและจริยธรรมของกรรมการ สมาชิก พนักงาน
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4)
5)
6)
7)
8)

และผูป้ ฏิบัติงานของสมาคม โดยเฉพาะเรื่องที่เป็ นรายการเกี่ ยวโยงและ/หรื อ
ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับสมาคม
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินกิจการต่างๆ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สมาคม
จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
เชิญชวนและจูงใจผูป้ ระกอบวิชาชีพผูต้ รวจสอบภายในให้สมัครเข้ามาเป็ นสมาชิก
ของสมาคมเพื่อช่วยกันพัฒนาวิชาชีพและกิจการของสมาคม
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผูจ้ ดั การสมาคม รวมถึงพิจารณาความเหมาะสม
ในการดารงตาแหน่งของผูจ้ ดั การสมาคม
ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รบั มอบหมายจากที่ประชุมใหญ่

18.2 ให้นายกสมาคม มีอานาจกระทาการแทนสมาคม ในกิจการที่เกี่ ยวกับบุคคลหรื อ
หน่วยงานภายนอก ในการนีน้ ายกสมาคมจะมอบหมายเป็ นหนังสือให้กรรมการอื่น
กระทาการแทนตนหรือสมาคมเฉพาะกิจการใดก็ได้
หมวด 5 การกากับดูแล
19. คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจและหน้าที่ดงั นี ้
19.1 ปฏิบตั ิตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ การให้ ค วามเห็นชอบกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งมี ม ติ ด้ ว ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
19.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 19.1 หากพบว่ามีเหตุอันชวนสงสัยว่าจะทาให้สมาคม
ได้รับ ความเสี ย หายหรื อ เสื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย งอย่ า งมี นัย ส าคั ญ ให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอานาจดังต่อไปนี ้
1) สอบสวนข้อเท็จจริง รวมถึงการขอให้กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานและลูกจ้าง
ของสมาคมชีแ้ จงข้อเท็จจริง พร้อมส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่รอ้ งขอ
2) ขอให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ระงับ แก้ไข หรือวางมาตรการแก้ไข
การกระทาอันเป็ นการขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสมาคม
รวมถึงมติของที่ประชุมใหญ่
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หมวด 6 การประชุมใหญ่
20. กาหนดการประชุมใหญ่
20.1 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ปี ละ 1 ครั้ง ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี
20.2 ในกรณีท่คี ณะกรรมการเห็นสมควรเมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือสมาชิกสามัญไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ของจานวนสมาชิกสามัญทัง้ หมด หรือสมาชิกสามัญจานวนไม่นอ้ ยกว่า 50 คน
แสดงความจานงโดยยื่นหนังสือถึงเลขาธิการของสมาคมขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ
ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั คาร้องขอ
20.3 ในกรณีทเี่ ห็นสมควร คณะกรรมการสามารถจัดการประชุมใหญ่ดังนี้
- จัดการประชุมใหญ่ในสถานทีเ่ ดียวกัน
- จัดการประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
่ ร้อมกับการประชุม
- จัดการประชุมใหญ่ในสถานทีพ
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ จะต้องดาเนิ นการตามระเบียบที่สมาคมก าหนด โดยการประชุ ม
ใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าสมาชิกที่แสดงตนเข้าร่วม
ประชุมเป็ นผู้มาประชุมและเป็ นองค์ประชุมตามข้อ 21
21. องค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือการประชุม
ใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุม ด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกสามัญทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่า 50 คน
สมาชิกสามัญจะมอบอานาจให้สมาชิกอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน
โดยผูร้ บั มอบอานาจต้องเป็ นสมาชิกสามัญ และผูร้ บั มอบอานาจ 1 คนรับมอบอานาจได้เพียง
1 เสียงเท่านัน้ และต้องระบุวตั ถุประสงค์ในการมอบอานาจให้ชดั เจน และสามารถตรวจสอบได้
แต่ไม่สามารถมอบอานาจในการเลือกตัง้ กรรมการ การแก้ไขข้อบังคับ หรือการเลิกสมาคมได้
22. มติของที่ประชุม
ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากเป็ นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ที่ประชุมออกเสียงชีข้ าด
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23. การบอกกล่าวนัดประชุม
23.1 คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบสถานที่ วัน เวลา และระเบียบ
วาระของการประชุมใหญ่ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
23.2 การประชุมใหญ่ท่ีได้เรียกนัดประชุมในวันและเวลาใด หากไม่ครบองค์ประชุมและ
การประชุมนัน้ ได้เรียกตามคาขอของสมาชิกให้งดการประชุม แต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่
ที่ส มาชิ กมิ ไ ด้รอ้ งขอแล้ว ให้เรียกประชุม ใหญ่ อี ก ครั้ง ภายใน 14 วันนับแต่ วัน นัด
ประชุม ครั้ง แรก ในการนัดประชุม ใหญ่ ค รั้ง หลัง นีจ้ ะมี สมาชิ กมาประชุม มากน้อ ย
เพียงใดก็ให้นบั เป็ นองค์ประชุมได้
24. ประธานในที่ประชุม
24.1 ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสยั ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุมแทน ยกเว้น วาระการเลือกตัง้ นายกสมาคม กรรมการสมาคม
และกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ทาหน้าที่เป็ นประธาน
ที่ประชุม
24.2 ในการประชุมใหญ่ทุกครัง้ ให้ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาแก่สมาชิกในการซักถาม
ตัง้ ข้อสังเกต ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจการของสมาคมอย่างเหมาะสม
ตามควร
25. วิธีการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่
การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือปฏิบตั ิได้ 2 วิธี ดังนี ้
25.1 การลงคะแนนโดยเปิ ดเผยให้ใช้วิธีชมู ือ
25.2 การลงคะแนนลับให้ใช้วิธีเขียนในบัตรลงคะแนน โดยจะใช้วิธีนไี ้ ด้ก็ต่อเมื่อ
คณะกรรมการหรือสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนสมาชิกที่มาประชุมร้องขอ
กรณี เ ป็ นการประชุ ม ใหญ่ ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ให้ ใช้ วิ ธี ก ารออกเสี ย ง
ลงคะแนนตามระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
26. วาระการประชุม
26.1 ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ตอ้ งมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
- รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
- รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี ท่ผี ่านมารวมถึงการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ที่นายกสมาคมได้แถลงไว้ต่อที่ประชุมใหญ่
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- รายงานการปฏิบตั ิหน้าที่พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
- แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
- เลือกตัง้ กรรมการสมาคมและกรรมการตรวจสอบแทนผูด้ ารงตาแหน่งที่ครบวาระ
26.2 การขอเพิ่มวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ในระหว่างการประชุมจะกระทามิได้
หากสมาชิกประสงค์จะขอเพิ่มวาระการประชุมให้ย่ืนหนังสือ พร้อมทั้งแจงเหตุผล
ต่อเลขาธิการของสมาคมภายในเดือนกันยายนของปี นั้น โดยต้องมีสมาชิกสามัญ
ลงลายมือชื่อรับรองจานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 คน เพื่อให้คณะกรรมการ พิจารณาบรรจุ
เป็ นวาระการประชุม ต่ อไป กรณี คณะกรรมการเห็ นว่ าไม่ ควรบรรจุเ ป็ นวาระการ
ประชุมให้แจ้งเหตุผลต่อสมาชิกผูร้ อ้ งขอและรายงานต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบด้วย
หมวด 7 การเงินและการบัญชี
27. การรับจ่ายเงิน
27.1 เงินของสมาคมให้ฝากไว้ในธนาคารในนามของสมาคม แต่ให้เหรัญญิกหรือผูท้ ่ี ได้รบั
มอบหมายเก็บรักษาไว้เพื่อความสะดวกแก่การจ่ ายเงินในกิจ การประจาตามปกติ
ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
27.2 การถอนหรื อ การสั่ง จ่ า ยเงิ น จากธนาคารให้เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการ
กาหนด โดยมีกรรมการสมาคม 2 คนลงนามร่วมกัน หรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง
ลงนามร่วมกับผูจ้ ดั การสมาคม
27.3 นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการหรือผูจ้ ัดการสมาคม มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงิน
ในกิจ การของสมาคมตามวัตถุประสงค์ไ ด้ดังต่อไปนี ้ นายกสมาคม ครั้ง ละไม่เกิน
200,000 บาท อุปนายก ครัง้ ละไม่เกิน 150,000 บาท เลขาธิการหรือผูจ้ ดั การสมาคม
ครั้ง ละไม่ เ กิ น 100,000 บาท หากเกิ น กว่ า นี ้ใ ห้ เ หรั ญ ญิ ก น าเสนอให้ท่ี ป ระชุ ม
คณะกรรมการอนุมตั ิในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ต่อไป
28. การลงทุน
เงินของสมาคมนอกเหนือจากการที่ได้สารองไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการประจาตามปกติ หากมี
มากเกินความจาเป็ นให้คณะกรรมการนาไปลงทุนให้เกิดผลประโยชน์ต่อสมาคมในทางใด
ทางหนึ่งดังต่อไปนี ้
28.1 นาไปฝากธนาคารหรือลงทุนในบัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินและตราสาร
หนีอ้ ่นื ๆ ที่ธนาคารเป็ นผูอ้ อก
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28.2 ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ตั๋วเงินคลัง สลากที่ออกโดยธนาคารของรัฐ หรือตราสารหนีท้ ่ีรฐั บาลคา้ ประกันเงินต้น
และดอกเบีย้ ทัง้ หมด ที่มีอายุครบกาหนดไม่เกิน 3 ปี
28.3 ลงทุนอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวตามข้อ 28.1 และข้อ 28.2 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดและได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ทัง้ นี ้
ให้คณะกรรมการพิจารณาถึงความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมด้วย
29. การบัญชี
29.1 ปี การบัญชีของสมาคมให้เริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคมในปี นนั้ และสิน้ สุดในวันที่ 30
มิถนุ ายนของปี ถดั ไป
29.2 ให้คณะกรรมการจัดทาบัญชีให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและ
มาตรฐานบัญชีไทย โดยจะต้องจัดให้มีบญ
ั ชีลงรายการรับจ่ายเงินและบัญชีทรัพย์สิน
หนีส้ ินของสมาคมที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็ นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็ น
ที่มาของรายการนัน้ และหลักฐานที่จาเป็ น
หมวด 8 สวัสดิการและการให้ความช่วยเหลือสมาชิกและสังคม
30. ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิกตามความเหมาะสมโดยให้เป็ นไป
ตามระเบียบและเงื่อนไขของสมาคม
31. ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ประสบปั ญหาจากการปฏิบตั ิภารกิจ
ให้สมาคม โดยให้พิจารณาความเหมาะสมตามควรแก่กรณี
32. ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อตอบแทนสังคม รวมทัง้ ให้ความร่วมมือและ
ให้องค์ความรูด้ า้ นการตรวจสอบภายในต่อสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หมวด 9 การแก้ไขข้อบังคับ
33. ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยมติท่ีประชุมใหญ่เท่านัน้ มติของที่ประชุม
ใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับจะต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านัน้
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ทัง้ นี ้ จะต้องบอกกล่าวเป็ นหนังสือ แจ้งเรื่องการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้สมาชิก
ทราบล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม
34. ข้อบังคับที่ได้แก้ไขตามมติของที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการนาไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
ในท้องที่ท่สี มาคมตัง้ อยู่ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้ลงมติเพื่อให้มีผลใช้บงั คับได้ต่อไป
หมวด 10 การเลิกสมาคม
35. สมาคม จะเลิกได้ดว้ ยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี ้
35.1 เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนสมาชิก
สามัญที่เข้าร่วมประชุม และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกสามัญทัง้ หมด
35.2 เมื่อมีเหตุตอ้ งเลิกตามข้อกาหนดของกฎหมาย
36. เมื่อสมาคม มีเหตุตอ้ งเลิก ให้ทรัพย์สินทัง้ หมดของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากได้ชาระบัญชีเป็ น
ที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสภากาชาดไทย
37. เมื่อต้องเลิกสมาคม ให้คณะกรรมการแจ้งต่อนายทะเบียนในท้องที่ท่สี มาคมตัง้ อยู่ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ที่มีการเลิกสมาคม
หมวด 11 บทเฉพาะกาล
38. ให้คณะกรรมการที่ดารงตาแหน่งอยู่ก่อนข้อบัง คับนีจ้ ะมี ผลใช้บัง คับ ดารงตาแหน่ง ต่อไป
จนครบวาระตามข้อบังคับเดิม ณ ขณะที่มีการเลือกตัง้
39. กรณีความจาเป็ นและยังไม่มีการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใดๆ ซึ่งตาม
ข้อบัง คับนีก้ าหนดให้ต้องเสนอและได้รับความเห็ นชอบจากที่ป ระชุม ใหญ่ ให้ใช้ระเบีย บ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามข้อบังคับเดิม หรือตามที่ได้เคยถือปฏิบตั ิอยู่ก่อน
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5.5 พิจารณาระเบียบสมาคมฯ
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5.5.1 ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ (แก้ไข)
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การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่
ที่
ระเบียบเดิม
การแก้ไขเพิม่ เติม
1) ชื่อระเบียบ
ระเบียบสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยระเบียบการประชุมใหญ่
ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่
2) ข้อ 1
กรณีท่มี ีขอ้ ความในระเบียบหรือประเพณีปฏิบตั ิใด กรณีท่มี ีขอ้ ความในระเบียบหรือประเพณีปฏิบตั ิใด
ที่ขดั แข้งกับระเบียบนี ้ ให้ใช้ระเบียบนี ้
ขัดแย้งกับระเบียบนี ้ ให้ใช้ระเบียบนี ้
ยกเว้น การประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้
ระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่
เพื่ อ ให้ก ารประชุม ใหญ่ ข องสมาคมเป็ นไปอย่ า งสร้า งสรรค์แ ละมี ค วามเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้อย
จึงกาหนดให้มีระเบียบปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้ ทั้งนีน้ อกเหนือจากการที่มีการกาหนดไว้แล้วในข้อบังคับของ
สมาคม (ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี)้
1. กรณีท่ีมีขอ้ ความในระเบียบหรือประเพณีปฏิบตั ิใดขัดแย้งกับระเบียบนี ้ ให้ใช้ระเบียบนี ้ ยกเว้น
การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ใ ช้ ร ะเบี ย บว่ า ด้ ว ยการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
2. ตามระเบียบนี ้
ประธาน
หมายถึง ประธานที่ประชุมใหญ่
การประชุม
หมายถึง การประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญของสมาคม
สมาชิก
หมายถึง สมาชิกทุกประเภทของสมาคม
สมาคม
หมายถึง สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
3. การเข้าร่วมประชุม
3.1 ให้ส มาชิ กหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงบัตรประจาตัว ประชาชนหรื อบัตรอื่นที่ หน่ว ยงาน
ราชการออกให้ ต่อเจ้าหน้าที่สมาคมผูร้ บั ลงทะเบียน และให้ลงชื่อก่อนเข้าประชุมทุกครัง้
3.2 ห้ามมิให้บุคคลอื่น ซึ่งมิใช่สมาชิกหรือผู้รับมอบฉันทะหรือเจ้าหน้าที่สมาคม เข้าไปใน
ที่ประชุม เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากประธาน
4 การดาเนินการประชุม
4.1 เมื่อมีสมาชิกและผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ให้ประธานดาเนินการ
เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กาหนดไว้ เว้นแต่ท่ีประชุมจะได้ลงมติเป็ น
อย่างอื่น
กรณีเมื่อล่วงเลยกาหนดเวลาเริ่มประชุมไปหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ยังมีสมาชิกและ
ผูร้ บั มอบฉันทะ มาไม่ครบองค์ประชุม ประธานจะสั่งให้เลื่อนการประชุมออกไป โดยให้
เรียกประชุมใหญ่อีกครัง้ ภายใน 14 วันนับแต่วนั นัดประชุมครัง้ แรก
4.2 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานอาจอนุญาตให้สมาชิกปรึกษาหารือปั ญหา
สาคัญและเร่งด่วนของสมาคมและสมาชิกโดยรวมก็ได้
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4.3 สมาชิ กผู้ใดประสงค์จ ะกล่าวถ้อ ยคาต่ อ ที่ป ระชุม ให้ยกมื อขึน้ พ้นศีร ษะ เมื่ อประธาน
อนุญาตแล้วจึงยืนขึน้ และแจ้งชื่อเลขที่สมาชิกต่อที่ประชุม ก่อนกล่ าวอภิปรายและต้อง
เป็ นคากล่าวกับประธานเท่านัน้
4.4 ห้ามสมาชิกใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนในที่ประชุม
4.5 ประธานมีอานาจดังนี ้
(1) ตักเตือน ห้ามปราม ห้ามพูด ให้ถอนคาพูด หรือสั่งให้ออกจากที่ประชุม ตามลาดับ
โดยมีหรือไม่มีกาหนดเวลาก็ได้
(2) ปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใดๆ รวมถึงการพักการประชุม เลื่อนการประชุม ยกเลิกการ
ประชุม หรือปิ ดการประชุม
(3) คาสั่งของประธานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบตั ิของสมาคม
ผูใ้ ดจะโต้แย้งไม่ได้
4.6 สมาชิ กผู้ใดเห็นว่าการประชุม ไม่เป็ นไปในทางสร้า งสรรค์ และขาดความเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย จะทักท้วงการทาหน้าที่ของประธานในการควบคุมการประชุมก็ได้ ในการนีใ้ ห้
ประธานวินิจฉัยและสั่งการให้สมาชิกในที่ประชุมถือปฏิบตั ิตามควรด้วย
4.7 การเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
(1) สมาชิ กจะเสนอเรื่ องใดต่อที่ประชุม ใหญ่ สามัญประจาปี เพื่อพิจ ารณาและลงมติ
จะต้องทาเป็ นหนังสือเสนอต่อประธานหรือเลขาธิการสมาคมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
60 วัน ก่อนวันประชุม ใหญ่สามัญประจาปี และต้องมีสมาชิกร่วมลงนามไม่นอ้ ยกว่า
10 คน
กรณี เ ป็ น การเสนอเรื่ อ งเพื่ อ ซัก ถาม แสดงความเห็ น หรื อ ให้ข้อ เสนอแนะแก่
คณะกรรมการสมาคม อาจกระท าในที่ ป ระชุม ก็ ไ ด้ แต่ ใ ห้น าเสนอในวาระอื่ น ๆ
ภายหลัง จากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมเสร็จสิน้ แล้ว
(2) เมื่ อที่ประชุม กาลัง พิจ ารณาเรื่องใดอยู่ ห้ามมิ ให้สมาชิ กเสนอเรื่องอื่นแทรกขึน้ มา
ยกเว้นเป็ นการเสนอเพื่อขอปิ ดการอภิปรายเรื่องที่กาลังพิจารณาอยู่นนั้
(3) เรื่องใดที่ถึงเวลาพิจารณาแล้ว แต่สมาชิกผูเ้ สนอเรื่องนัน้ ไม่อยู่ ในที่ประชุมและไม่ได้
มอบหมายให้ผใู้ ดชีแ้ จงแทน ให้เรื่องนัน้ เป็ นอันตกไป
(4) วาระการประชุมเรื่องใด เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแล้ว หรือตกไปแล้ว
สมาชิกจะเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนหรือทาการอภิปรายใหม่อีกมิได้
4.8 การอภิปราย
(1) ในวาระพิจ ารณารับรองรายงานการประชุม ห้ามสมาชิ กทาการอภิ ปราย โดยให้
ดาเนินการได้เฉพาะการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในรายงานการประชุมเท่านัน้
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กรณีมีประเด็นที่เป็ นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ก่อน ให้เลขาธิการสมาคม
พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมไว้ดว้ ย
(2) สมาชิ กทุกคนมี สิ ทธิ อภิปรายในเรื่องที่กาลัง มี การพิจ ารณาอยู่ ถ้ามี ผู้ขออภิปราย
หลายคน ประธานจะให้สมาชิกคนใดอภิปรายก่อนก็ได้ แต่ให้คานึงถึงผูซ้ ่ึงยังไม่ได้
อภิปรายด้วย
(3) การอภิปรายของสมาชิกต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กาลังพิจารณากัน
อยู่ โดยต้องอภิปรายอย่างชัดเจน กระชับและได้ใจความ ห้ามอภิปรายโดยแสดงกิริยา
หรือใช้วาจาอันไม่สภุ าพ ใส่รา้ ยหรือเสียดสีบุคคลใด หรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใด
โดยไม่จาเป็ น
(4) ถ้าประธานเห็นว่า สมาชิกผูใ้ ดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะขอให้สมาชิก
ผูน้ นั้ หยุดการอภิปรายก็ได้
(5) การอภิปรายเป็ นอันยุติ เมื่อ
- ประธานเห็นว่าได้มีการอภิปรายพอสมควรแล้ว
- ไม่มีผอู้ ภิปราย
- ที่ประชุมลงมติให้ปิดการอภิปราย
4.9 การลงมติ
(1) ในกรณีท่จี ะต้องมีมติ ให้ประธานขอให้ท่ปี ระชุมลงมติ
(2) ในการลงมติ จะต้องมีสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม
(3) สมาชิกสามัญเท่านัน้ ที่มีสิทธิออกเสียงลงมติ
(4) การออกเสี ยงลงมติ ให้กระทาโดยเปิ ดเผยด้วยวิธี ก ารชูมื อขึ น้ เหนื อศีร ษะ เว้นแต่
ประธานหรือสมาชิกเสนอให้กระทาเป็ นการลับ โดยการใช้บตั รออกเสียงลงคะแนน
ตามที่สมาคมกาหนด
กรณีสมาชิกเป็ นผูเ้ สนอให้ออกเสียง โดยทาเป็ นการลับ จะต้องมีสมาชิกให้การ
รับรองไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนสมาชิกที่มีอยู่ในที่ประชุม
(5) เรื่องใดที่ไม่มีผูค้ ัดค้าน เมื่อประธานถามที่ประชุมแล้วไม่มีสมาชิกผูใ้ ดเห็นเป็ นอย่าง
อื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยในเรื่องนัน้
4.10 การจัดตัง้ คณะทางาน
ที่ ป ระชุม อาจมี ม ติ ใ ห้จัด ตั้ง คณะท างานเพื่ อ พิ จ ารณาด าเนิ น การในเรื่ อ งใดๆ ก็ ไ ด้
โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุม
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5 การจัดทารายงานการประชุม
ให้เ ลขาธิ การสมาคมจัดท าร่างรายงานการประชุม ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับจากวัน
ประชุม และนามาเปิ ดเผยไว้ใน website ของสมาคม เพื่อให้สมาชิกตรวจทานความถูกต้อง
ครบถ้วนโดยสมาชิกผูใ้ ดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ให้แจ้งมายังสมาคม ภายใน 10 วัน
นับจากวันที่สมาคมเผยแพร่รา่ งรายงานประชุมนัน้
เมื่อเลขาธิการสมาคม ได้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขร่างรายงานการประชุม ตามควรแก่
กรณีแล้ว ให้นาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในการประชุมครัง้ ต่อไป เพื่อให้การรับรอง
6 ให้เ ลขาธิ การสมาคมพิ จ ารณาทบทวนระเบี ย บนี ้ ตามความเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ
สถานการณ์เ ป็ น ครั้ง คราว อย่ า งน้อ ยทุก 1 ปี กรณี เ ห็ น สมควรปรับ ปรุ ง แก้ไ ขประการใด
ให้เสนอคณะกรรมการสมาคมพิจารณาก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมใหญ่ต่อไป
7 ให้ระเบียบนีม้ ีผลใช้บงั คับ ตัง้ แต่วนั ที่ ………………………เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ……………………………

ลงชื่อ………………………………………….
(…………………………..)
นายกสมาคม

หมายเหตุ : ระเบียบนีไ้ ด้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่………………………………………………
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เอกสารแนบท้าย
ข้อบังคับฯ หมวด 6 การประชุมใหญ่
20. กาหนดการประชุมใหญ่
20.1 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ปี ละ 1 ครั้ง ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี
20.2 ในกรณีท่คี ณะกรรมการเห็นสมควรเมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือสมาชิกสามัญไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ของจานวนสมาชิกสามัญทัง้ หมด หรือสมาชิกสามัญจานวนไม่นอ้ ยกว่า 50 คน
แสดงความจานงโดยยื่นหนังสือถึงเลขาธิการของสมาคมขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ
ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั คาร้องขอ
20.3 ในกรณีทเี่ ห็นสมควร คณะกรรมการสามารถจัดการประชุมใหญ่ดังนี้
- จัดการประชุมใหญ่ในสถานทีเ่ ดียวกัน
- จัดการประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
่ ร้อมกับการประชุม
- จัดการประชุมใหญ่ในสถานทีพ
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ จะต้ อ งด าเนิ นการตามระเบียบที่สมาคมกาหนด โดยการประชุ ม
ใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าสมาชิกที่แสดงตนเข้าร่วม
ประชุมเป็ นผู้มาประชุมและเป็ นองค์ประชุมตามข้อ 21
21. องค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือการประชุม
ใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุม ด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกสามัญทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่า 50 คน
สมาชิกสามัญจะมอบอานาจให้สมาชิกอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน
โดยผูร้ บั มอบอานาจต้องเป็ นสมาชิกสามัญ และผูร้ บั มอบอานาจ 1 คนรับมอบอานาจได้เพียง
1 เสียงเท่านัน้ และต้องระบุวตั ถุประสงค์ในการมอบอานาจให้ชดั เจน และสามารถตรวจสอบได้
แต่ไม่สามารถมอบอานาจในการเลือกตัง้ กรรมการ การแก้ไขข้อบังคับ หรือการเลิกสมาคมได้
22. มติของที่ประชุม
ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากเป็ นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ที่ประชุมออกเสียงชีข้ าด
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23. การบอกกล่าวนัดประชุม
23.1 คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบสถานที่ วัน เวลา และระเบียบ
วาระของการประชุมใหญ่ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
23.2 การประชุมใหญ่ท่ีได้เรียกนัดประชุมในวันและเวลาใด หากไม่ครบองค์ประชุมและ
การประชุมนัน้ ได้เรียกตามคาขอของสมาชิกให้งดการประชุม แต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่
ที่ส มาชิ กมิ ไ ด้รอ้ งขอแล้ว ให้เรียกประชุม ใหญ่ อี ก ครั้ง ภายใน 14 วันนับแต่ วัน นัด
ประชุม ครั้ง แรก ในการนัดประชุม ใหญ่ ครั้ง หลัง นีจ้ ะมี สมาชิ กมาประชุม มากน้อ ย
เพียงใดก็ให้นบั เป็ นองค์ประชุมได้
24. ประธานในที่ประชุม
24.1 ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสยั ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุมแทน ยกเว้น วาระการเลือกตัง้ นายกสมาคม กรรมการสมาคม
และกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ทาหน้าที่เป็ นประธาน
ที่ประชุม
24.2 ในการประชุมใหญ่ทุกครัง้ ให้ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาแก่สมาชิกในการซักถาม
ตัง้ ข้อสังเกต ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจการของสมาคมอย่างเหมาะสม
ตามควร
25. วิธีการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่
การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือปฏิบตั ิได้ 2 วิธี ดังนี ้
25.1 การลงคะแนนโดยเปิ ดเผยให้ใช้วิธีชมู ือ
25.2 การลงคะแนนลับให้ใช้วิธีเขียนในบัตรลงคะแนน โดยจะใช้วิธีนไี ้ ด้ก็ต่อเมื่อ
คณะกรรมการหรือสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนสมาชิกที่มาประชุมร้องขอ
กรณี เ ป็ นการประชุ ม ใหญ่ ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ให้ ใช้ วิ ธี ก ารออกเสี ย ง
ลงคะแนนตามระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
26. วาระการประชุม
26.1 ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ตอ้ งมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
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2) รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี ท่ผี ่านมารวมถึงการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ที่นายกสมาคมได้แถลงไว้ต่อที่ประชุมใหญ่
3) รายงานการปฏิบตั ิหน้าที่พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
4) พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
6) เลือกตัง้ กรรมการสมาคมและกรรมการตรวจสอบแทนผูด้ ารงตาแหน่งที่ครบวาระ
26.2 การขอเพิ่มวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ในระหว่างการประชุมจะกระทามิได้
หากสมาชิกประสงค์จะขอเพิ่มวาระการประชุมให้ย่ืนหนังสือ พร้อมทั้งแจงเหตุผล
ต่อเลขาธิการของสมาคมภายในเดือนกันยายนของปี นั้น โดยต้องมีสมาชิกสามัญ
ลงลายมือชื่อรับรองจานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 คน เพื่อให้คณะกรรมการ พิจารณาบรรจุ
เป็ น วาระการประชุม ต่ อ ไป กรณี ค ณะกรรมการเห็ นว่ า ไม่ ค วรบรรจุเป็ น วาระการ
ประชุมให้แจ้งเหตุผลต่อสมาชิกผูร้ อ้ งขอและรายงานต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบด้วย
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5.5.2 ระเบียบว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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(ร่าง)
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้การจัดประชุมของสมาคมสามารถดาเนินการตามข้อบังคับ และระเบียบของสมาคม ได้
อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาวะที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ จึงเห็นควรให้มีระเบียบว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อกาหนดดังนี ้
ข้อ 1 กรณีขอ้ ความในระเบียบหรือประเพณีปฏิบตั ิใด ขัดแย้งกับระเบียบนี ้ (รวมถึงระเบียบว่าด้วย
การประชุมใหญ่) ให้ใช้ตามระเบียบนี ้
ข้อ 2 ตามระเบียบนี ้
“คณะกรรมการ”

หมายถึง

คณะกรรมการสมาคม และคณะกรรมการอื่นๆ
เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กลาง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
เลือกตัง้ เป็ นต้น
“การประชุม”
หมายถึง การประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการ
และการ ประชุมคณะอนุกรรมการของสมาคม
“สมาคม”
หมายถึง สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การประชุมที่ผรู้ ่วมประชุมมิได้อยู่ใน
สถานที่เดียวกัน และสามารถประชุม
ปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็น
ระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ผูร้ ว่ มประชุม”
หมายถึง สมาชิก กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และ
ผูซ้ ่งึ ประธานของที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วม
ประชุม
“ผูม้ ีหน้าที่จดั การประชุม หมายถึง ผูจ้ ดั การสมาคม หรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายจาก
ผูจ้ ดั การสมาคม ให้ทาหน้าที่จดั การประชุม
“ผูใ้ ห้บริการ”
หมายถึง ผูใ้ ห้บริการระบบควบคุมการประชุม
“ระบบควบคุมการประชุม” หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือ
อุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ทัง้ ฮาร์ดแวร์
และซอฟแวร์ ที่เชื่อมโยงกันเป็ นเครือข่าย และ
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มีการสื่อสารข้อมูลกันโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร และ/หรือ
โทรคมนาคมเพื่อให้ผรู้ ว่ มประชุมสามารถ
เข้าถึง และใช้งานสาหรับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุม
ด้วยเสียง หรือทัง้ เสียงและภาพ
“ผูค้ วบคุมระบบ”
หมายถึง ผูท้ าหน้าที่ดแู ลและบริหารจัดการระบบควบคุม
การประชุมตัง้ แต่เริ่มทาการประชุมจนกระทั่ง
เสร็จสิน้ การประชุมในแต่ละครัง้
“ระบบการลงคะแนน”
หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ทัง้ ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ท่เี ชื่อมโยงกันเป็ นเครือข่ายและมีการ
สื่อสารข้อมูลกัน โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม
หรือวิธีการอื่นในลักษณะทานองเดียวกัน
เพื่อให้ผลู้ งคะแนนสามารถใช้งาน สาหรับการ
ลงคะแนนได้
“ผูค้ วบคุมระบบการลงคะแนน” หมายถึง ผูท้ าหน้าที่ดแู ลและบริหารจัดการระบบ
การลงคะแนน โดยอาจเป็ นบุคคลเดียวกับผูท้ า
หน้าที่ดแู ลและบริหารจัดการระบบควบคุมการ
ประชุมหรือไม่ก็ได้

หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 3 การประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสมาคม จะกระทาได้ก็โดยมติของคณะกรรมการ
และห้ามมิให้นาเรื่องลับมาพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ให้เป็ นไปตามที่ประธานของที่ประชุมแต่ละคณะจะพิจารณาและกาหนด
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ข้อ 4 เมื่อมีการกาหนดให้จดั ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ผมู้ ีหน้าที่จดั การประชุมแจ้งผูร้ ่วม
ประชุมทราบล่วงหน้าว่าการประชุมครัง้ นั้นจะดาเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
ข้อ 5 การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยต้องมีกระบวนการ ดังต่อไปนี ้
(1) การแสดงตนของผูร้ ว่ มประชุมผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม
(2) การสื่อสารหรือมีปฏิสมั พันธ์กนั ได้ดว้ ยเสียงหรือทัง้ เสียงและภาพ
(3) การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผูร้ ่วมประชุม
(4) การลงคะแนนของผูร้ ่วมประชุม ทั้งการลงคะแนนโดยเปิ ดเผยและการลงคะแนนลับ
(หากมี)
(5) การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
รวมถึงการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผูร้ ่วมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เว้นแต่เป็ นการประชุมลับ
(6) การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผูร้ ว่ มประชุมทุกคนไว้เป็ นหลักฐาน
(7) การแจ้งเหตุขดั ข้องในระหว่างการประชุม
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผูม้ ีหน้าที่จดั การประชุมอาจใช้ระบบควบคุมการประชุม
และ/หรือระบบการลงคะแนน ของตนเองหรือของผูใ้ ห้บริการก็ได้
ข้อ 6 การจัดประชุม คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับ
นอกจากต้องปฏิบตั ิตามหมวด 2 ของระเบียบนีแ้ ล้ว ให้ดาเนินการตามหมวด 3 เพิ่มเติม
ด้วย
หมวด 2
มาตรฐานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 7 การแสดงตนของผูร้ ่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม ตามข้อ 5 (1) ให้
ดาเนินการตามวิธีการที่ผมู้ ีหน้าที่จัดการประชุมกาหนด โดยอาจใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
พิ สู จ น์แ ละยื น ยั น ตั ว ตนของผู้ร่ ว มประชุ ม เช่ น การยื น ยั น ตั ว ตนด้ ว ยชื่ อ ผู้ใ ช้ ง าน
(Username) และรหัสผ่าน (Password) หรือการใช้รหัสผ่านแบบใช้ครัง้ เดียว (One Time
Password) เป็ น ต้น หรื อ อาจให้ผู้เ ข้า ร่ ว มประชุม อื่ น รับ รองการแสดงตัว ตนก่ อ นหรื อ
ระหว่างการประชุม
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การแสดงตนตามวรรคหนึ่ง ให้ผมู้ ีหน้าที่จดั การประชุมพิจารณาเลือกใช้วิธีการที่มี
ความมั่นคง และรัดกุมตามความเหมาะสมกับการประชุม โดยคานึงถึงพฤติการณ์อ่ืนใดที่
เกี่ยวข้อง เช่น จานวนของผูร้ ่วมประชุม ประเภทของระเบียบวาระ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ประชุมตามที่กาหนดในกฎหมาย เป็ นต้น
ข้อ 8 การสื่ อ สารหรื อ มี ป ฏิ สัม พัน ธ์กัน ได้ด้ว ยเสี ย ง หรื อ ทั้ง เสี ย งและภาพตามข้อ 5 (2) ให้
ดาเนินการด้วยช่องสัญญาณที่เพียงพอรองรับการถ่ายทอดเสียง หรือทัง้ เสียงและภาพได้
อย่างชัดเจน และต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงผูร้ ่วม
ประชุมที่มิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันให้สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น
ระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในเวลาเดียวกัน
ให้ผู้มี ห น้า ที่ จัด การประชุม จัด เตรี ย มและกาหนดวิ ธี ก ารส ารองเพื่อ ใช้ใ นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีมีเหตุขดั ข้องในระหว่างการประชุม เช่น การประชุม
ผ่านโทรศัพท์ หรือการสื่อสารด้วยข้อความ เป็ นต้น
ข้อ 9 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการจัดการสิทธิของผูร้ ่วมประชุม โดยมีวิธีการ
ที่ประธานในที่ประชุมหรือมอบหมายให้ผคู้ วบคุมระบบสามารถงดการถ่ายทอดเสียง หรือ
ทัง้ เสียงและภาพเป็ นการชั่วคราว หรือหยุดการส่งข้อมูลแก่ผรู้ ่วมประชุมบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ได้ทนั ที หากมีเหตุจาเป็ นหรือมีกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่ผูร้ ่วมประชุมมี
ส่วนได้เสียในการประชุม เป็ นต้น
ข้อ 10 การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผูร้ ่วมประชุมตามข้อ 5 (3) ซึ่งรวมถึง ข้อมูลที่
นาเสนอในระหว่างการประชุม หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทัง้ ปวง ให้ผูม้ ีหน้าที่
จัดการประชุม จัดส่งให้แก่ผรู้ ่วมประชุมก่อนหรือในระหว่างประชุม พร้อมแจ้งวิธีการที่ทา
ให้ผรู้ ว่ มประชุมสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุม หรือข้อมูลเหล่านัน้ ได้
ข้อ 11 หนัง สื อเชิ ญ ประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม หรือข้อมูล หรือ
เอกสารอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การประชุม อาจท าในรู ป ข้อ มูล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ก็ ไ ด้ โดย
ดาเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 12 การลงคะแนนของผูร้ ว่ มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 5 (4) ให้ดาเนินการ ดังนี ้
(1) หากเป็ นการลงคะแนนโดยทั่วไป อาจเลือกใช้วิธีใดก็ได้ท่ีสามารถระบุตวั ผูร้ ว่ มประชุม
ที่มีสิทธิลงคะแนน และสามารถทราบเจตนาในการลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวได้
เช่ น การให้ผู้ล งคะแนนแต่ละคนแสดงเจตนาด้วยเสียง สัญลักษณ์ หรือ ข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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(2) หากเป็ นการลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีการที่สามารถทราบจานวนของผูล้ งคะแนนและ
ผลรวมของการลงคะแนน โดยไม่สามารถระบุตวั ของผูล้ งคะแนนได้เป็ นการทั่วไป เช่น
การใช้ระบบการสารวจความเห็นทางออนไลน์ เป็ นต้น
ข้อ 13 การลงคะแนนของผูร้ ่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผูม้ ีหน้าที่จัดการ
ประชุมคานึงถึงมาตรการ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดให้ผู้ร่วมประชุม ที่มี สิทธิ ลงคะแนนทุกคนสามารถลงคะแนนได้อย่างทั่วถึง และ
เท่าเทียม โดยทุกคะแนนเสียงไม่ว่าจะลงคะแนนจากช่องทางใดต้องนามานั บคะแนน
และคานวณเป็ นผลการลงคะแนนอย่างถูกต้อง
(2) ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนนสามารถลงคะแนนอย่างอิสระได้ โดยผูล้ งคะแนน
ได้รบั ทราบข้อมูลที่จาเป็ นอย่างถูกต้องและมีเวลาในการตัดสินใจลงคะแนนอย่าง
เหมาะสม
(3) มีการรักษาความเป็ นส่วนตัวของผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนน โดยมีการรักษา
ความลับของคะแนนเสียงและข้อมูลของผูล้ งคะแนนก่อนการยืนยันลงคะแนนอย่าง
เหมาะสม
(4) มี ก ารรัก ษาความมั่น คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยค านึ ง ถึ ง
หลักการพืน้ ฐานของการรักษาความลับ การรักษาความครบถ้วน และการรักษาสภาพ
พร้อมใช้งาน
ผู้จั ด ประชุ ม ต้อ งแจ้ง ให้ผู้ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ท ราบก่ อ นการ
ลงคะแนนเกี่ยวกับวิธีการและขัน้ ตอนในการลงคะแนน รวมถึงเงื่อนไขในการนับคะแนน
และการคานวณผลการลงคะแนน
ทั้งนี ้ ผูม้ ีหน้าที่จัดการประชุมต้องดาเนินการให้ม่ นั ใจได้ว่า การเข้าประชุมและ
ลงคะแนนของผูร้ ่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนนได้ดาเนินการตามกระบวนการสาหรับการ
จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศฉบับนีแ้ ล้ว
กรณีท่ีมีการใช้ระบบการลงคะแนนแยกต่างหากจากระบบควบคุมการประชุม
การลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนนอย่างน้อยต้องมีกระบวนการ ดังต่อไปนี ้
(1) การแสดงตนของผูร้ ว่ มประชุมที่มีสิทธิลงคะแนนก่อนการลงคะแนน
(2) การสื่อสารหรือมีปฏิสมั พันธ์กนั ได้ในระหว่างการลงคะแนน
(3) การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผูร้ ว่ มประชุมที่มีสิทธิลงคะแนน
(4) การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนผ่านระบบลงคะแนน
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(5) การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผูล้ งคะแนนทุกคนไว้เป็ นหลักฐาน
(6) การแจ้งเหตุขดั ข้องในระหว่างการลงคะแนน”
ข้อ 14 การจัด เก็ บ ข้อ มูล หรื อ หลัก ฐานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การประชุม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิก ส์ ตาม
ข้อ 5 (5) และข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 5 (6) ให้ผมู้ ีหน้าที่จดั การประชุมจัดเก็บ
ข้อมูล หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้
(1) วิ ธี ก ารแสดงตนของผู้ร่ว มประชุม ผ่า นสื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ พร้อ มสรุ ป จ านวนผู้ร่วม
ประชุม หรือรายชื่ อผู้ร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี การแสดงตนตามข้อ 5
โดยให้บนั ทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานการประชุม
(2) วิธีการลงคะแนนของผูร้ ่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมผลการลงคะแนนของ
ผูร้ ว่ มประชุม โดยให้บนั ทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม
(3) ข้อมูลบันทึกเสียง หรือทัง้ เสียงและภาพของผูร้ ่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูป
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจบันทึกด้วยระบบการประชุมนัน้ เองหรือด้วยวิธีการอื่นใด
เว้นแต่เป็ นการประชุมลับ
(4) เหตุขัดข้องที่เกิดขึน้ ในระหว่างการประชุมในการดาเนินการตามข้อ 5 ซึ่งผูม้ ีหน้าที่
จัดการประชุมทราบเองหรือได้รบั แจ้งจากผูร้ ว่ มประชุม
(5) ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถระบุตวั บุคคล
หรือชื่อผูใ้ ช้งาน (Username) วันและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและเลิกประชุมที่อิง
กับเวลามาตรฐาน
เหตุขัดข้องที่เกิดขึน้ ตาม (4) หากไม่กระทบต่อสาระสาคัญในการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ มิให้มีผลทาให้การประชุมต้องเสียไป แต่ทงั้ นี ้ ผูม้ ีหน้าที่จดั การประชุมอาจ
กาหนดแนวทางการแก้ไขเหตุขดั ข้องและผลกระทบของเหตุขดั ข้องตามความเหมาะสมได้
ข้อ 15 การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานตามข้อ 14 ให้บนั ทึกในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเก็บ
รักษาด้วยวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยและด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ ดังนี ้
(1) ใช้วิธี การที่เ ชื่ อถื อได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล ตั้ง แต่การสร้างจนเสร็จ
สมบูรณ์ และมีมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขเกิดขึน้ กับข้อมูลนัน้
เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ ได้
ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดง ซึ่งไม่มีผลต่อความหมาย
ของข้อมูลนัน้
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(2) สามารถนาข้อมูลกลับมาใช้หรือแสดงข้อมูลนัน้ ในภายหลังได้
(3) มีมาตรการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว พร้อมมาตรการป้องกันการเข้าถึง
โดยบุคคลผูไ้ ม่มีสิทธิในการเข้าถึง เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และไม่ให้ทงั้
ผูค้ วบคุมระบบและ ผูม้ ีหน้าที่จดั การประชุมสามารถแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้
ข้อ 16 การแจ้ง เหตุขัด ข้อ งในระหว่ า งการประชุม ตามข้อ 5 (7) ให้ผู้มี ห น้า ที่ จัด การประชุม
จัดเตรียมช่องทางการแจ้งเหตุขัดข้อง เพื่อรองรับการแก้ไขเหตุขัดข้องแก่ผูร้ ่วมประชุมใน
ระหว่าง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 17 เมื่อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิน้ ในแต่ละครัง้ ผูม้ ีหน้าที่จัดการประชุมต้อง
จัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่กาหนดในข้อ 14 ทัง้ ข้อมูลเสียง หรือทัง้ เสียงและภาพ และ
ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกิดจากการประชุม หรือให้ผู้ ให้บริการส่ง
มอบข้อมูลดังกล่าวให้ภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วนั สิน้ สุดการประชุมในแต่ละครัง้
ข้อ 18 เมื่ อมี เ หตุให้มี ก ารท าลายข้อมูล เกี่ ย วกับ การประชุม ให้ผู้มี หน้าที่จัด การประชุม หรื อ
ผูใ้ ห้บริการลบหรือทาลายซึ่งข้อมูลการประชุมออกจากสื่อบันทึกข้อมูล ด้วยเทคโนโลยี
และวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการลบหรือทาลาย

หมวด 3
มาตรฐานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับ
ข้อ 19 ในการประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับ ให้ผู้
มีหน้าที่จดั การประชุมกาหนด มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้บุคคล
ที่ไ ม่ มี สิ ทธิ ร่วมประชุม รู ้หรื อล่วงรู ้ถึง ข้อมูล การประชุม ในเรื่ องลับ ดัง กล่าว ทั้ง เอกสาร
ประกอบการประชุม ข้อมูลที่นาเสนอในระหว่างการประชุม หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ลับดังกล่าว และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 20 ให้ผู้ร่วมประชุม ผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์รับรองต่อที่ประชุมว่าไม่มี บุคคลที่ไ ม่มี สิทธิร่วม
ประชุมสามารถรู ห้ รือล่วงรู ถ้ ึงข้อมูลการประชุมในเรื่องลับดังกล่าวตามข้อ 19 โดยควร
ประชุม ณ พืน้ ที่ปิดที่ไม่มีบคุ คลอื่นเข้าออกในบริเวณดังกล่าว
ข้อ 21 ห้ามมิให้มีการบันทึกเสียงหรือทัง้ เสียงและภาพของผูร้ ่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่
มีการประชุมในเรื่องลับ
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หมวด 4
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ข้อ 22 การประชุม ผ่ านสื่ ออิเ ล็ กทรอนิกส์ ให้มี ม าตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ ในเรื่องดังนีเ้ ป็ นอย่างน้อย
(1) การรักษาความลับ (confidentiality) โดยมีมาตรการรักษาหรือสงวนไว้เพื่อป้องกัน
การเข้าถึง ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยบุคคลผูไ้ ม่มีสิทธิในการเข้าถึง
(2) การรักษาความครบถ้วน (integrity) โดยมีมาตรการป้องกันข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มิให้มี
การเปลี่ ยนแปลงแก้ไ ข ทาให้สูญหาย ทาให้เสียหาย หรือถูกทาลายโดยไม่ ไ ด้รับ
อนุญาตหรือโดยมิชอบ เพื่อให้ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ขณะที่มีการ
ใช้งาน ประมวลผล โอน หรือเก็บรักษา
(3) การรั ก ษาสภาพพร้ อ มใช้ ง าน ( availability) โดยมี ม าตรการที่ ดู แ ลให้ ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถทางาน เข้าถึง หรือใช้งานได้ในเวลาที่ตอ้ งการ
(4) การรักษาความเป็ นส่วนตัวและการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนี ้ ให้มีคุณสมบัติอ่ืน ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง (authenticity) ความรับผิด
(accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิ ด (non-repudiation) และความน่าเชื่ อ ถื อ
(reliability) ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้องหรือเกิดจากการประชุม
หมวด 5
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 23 ให้เลขาธิการสมาคมพิจารณาทบทวนระเบียบนีต้ ามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์เป็ นครัง้ คราวอย่างน้อยปี ละครัง้ กรณีเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขประการใด ให้
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาออกประกาศใช้บงั คับ
ทัง้ นีก้ ารดาเนินการดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการจะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจะต้องนาไปขอสัตยาบันจาก
ที่ประชุมใหญ่ในการประชุมครัง้ ต่อไป
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ข้อ 24 ให้ระเบียบนีม้ ีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ...... เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่.........................................
ลงชื่อ..................................................
(.....................................................)
นายกสมาคม
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5.5.3 ระเบียบว่าด้วยการรับเรื่องร้องเรียน

201

(ร่าง)
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ระเบียบว่าด้วยการรับเรื่องร้องเรียน
เพื่อให้การดาเนินงานของสมาคมเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ชอบธรรม และสามารถตรวจสอบได้
รวมทัง้ คานึงถึงประโยชน์และผลกระทบของผูม้ ีสว่ นได้เสีย จึงเห็นควรให้กาหนดระเบียบว่าด้วยการรับเรื่อง
ร้องเรียน โดยมีขอ้ กาหนด ดังนี ้
1. กรณีมีขอ้ ความในระเบียบหรือประเพณีปฏิบตั ิใดขัดแย้งกับระเบียบนี ้ ให้ใช้ระเบียบนี ้
2. ตามระเบียบนี ้
“สมาคม”
“เรื่องร้องเรียน”

หมายถึง สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หมายถึง เรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ การกระท าที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ งชอบธรรมจาก
การดาเนินงานของสมาคม หรือบุคลากรของสมาคม
“ผูม้ ีสว่ นได้เสีย”
หมายถึง บุคคลทัง้ ภายในและภายนอกสมาคมที่ได้รบั หรืออาจได้รบั
ผลกระทบด้า นบวกหรื อ ด้า นลบจากการด าเนิ น งานของ
สมาคม หรือการกระทาของบุคลากรของสมาคม
“คตส.”
หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบของสมาคม
“ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายจาก คตส.” หมายถึง บุ ค คลในคณะกรรมการตรวจสอบที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ท าหน้า ที่ แ ทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
“บุคลากรของสมาคม” หมายถึง กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร และเจ้าหน้าที่สมาคม
“เจ้าหน้าที่สมาคม” หมายถึง ผูจ้ ดั การ พนักงานและลูกจ้างของสมาคม

3. การรับเรื่อง
3.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) ทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางการรับและพิจ ารณาเรื่ อง
ร้องเรียนของสมาคม ในการนีใ้ ห้ผจู้ ดั การสมาคมทาการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website และ
ช่องทางสื่อสารอื่นๆ ของสมาคม เพื่อแจ้งให้สมาชิกและบุคคลภายนอกได้ทราบโดยทั่วกัน
ด้วย
ในการรับ เรื่ อ งร้อ งเรี ย นดัง กล่ า วข้า งต้น คตส.อาจมอบหมายให้ก รรมการ
ตรวจสอบคนหนึ่งคนใด หรือเลขานุการ คตส. ทาหน้าที่แทนก็ได้
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3.2 กรณีเจ้าหน้าที่ของสมาคมเป็ นผูร้ บั เรื่องเนื่องจากผูร้ อ้ งเรียนมิได้ส่งถึง คตส. โดยตรง ให้
ดาเนินการดังนี ้
3.2.1 กรณี รบั เรื่องมาเป็ นลายลักษณ์อักษรให้จัดส่งเรื่องนั้นๆ ต่อ คตส. หรือผูไ้ ด้รับ
มอบหมายจาก คตส. ภายในวันทาการถัดไปหรือในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้
3.2.2 กรณีรบั เรื่องร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้ทาการจดบันทึกข้อมูลที่เป็ น
สาระสาคัญไว้ตามแบบฟอร์มที่สมาคมกาหนดหรืออย่างน้อยต้องมีขอ้ มูล ดังนี ้
1) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูร้ อ้ งเรียน
2) วัตถุประสงค์ของการร้องเรียน
3) ความเป็ นมาและสาระสาคัญของเรื่องที่รอ้ งเรียนพร้อมเอกสารหลักฐานและ
บุคคลอ้างอิง (ที่พงึ มี)
4) ชื่อผูร้ บั เรื่องและวันที่จดบันทึก
การจดบันทึกดังกล่าวข้างต้นให้กระทาในทันทีหรืออย่างช้าภายในวันทาการ
ถัดไป แล้วให้จดั ส่งถึง คตส. เพื่อนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
3.3 เลขานุการ คตส. มีหน้าที่จัดทาทะเบียนบันทึกการรับเรื่อง เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
และรายงานต่อที่ประชุม คตส. รวมทัง้ เพื่อแจ้งผลให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบ
4. การพิจารณาดาเนินการ
4.1 คตส. พิ จ ารณากลั่น กรองเรื่ อ งร้อ งเรี ย นที่ ไ ด้รับ มาในเบื ้อ งต้น โดยเรื่ อ งที่ มี ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี ้ คตส. อาจไม่นามาพิจารณาดาเนินการต่อไป
1) เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับกิจการและการดาเนินงานของสมาคม
2) เรื่องที่สมาคมได้เคยพิจารณาและมีการตัดสินชีข้ าดไปแล้วในรอบปี ท่ีผ่านมา และไม่
มีขอ้ มูลหรือพยานหลักฐานใหม่ท่นี ่าเชื่อถือ
3) เรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หลักฐานหรือพฤติกรรมการปฏิบตั ิท่ีไม่ชอบไม่ควรอย่าง
ชัดเจนเพียงพอ รวมทัง้ ผูร้ อ้ งเรียนนัน้ มิได้เปิ ดเผยตัวตนและให้ขอ้ มูลที่สามารถติตต่อ
สอบถามเพิ่มเติมได้
การไม่รบั พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 4.1 ดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าเป็ นที่สิน้ สุด ทัง้ นี ้
กรรมการตรวจสอบทุกคนที่รว่ มพิจารณา จะต้องไม่มีสว่ นได้เสียในเรื่องที่พิจารณานัน้
4.2 เรื่องที่ คตส. พิจารณาดาเนินการอาจจะแยกเป็ นแต่ละกรณี ดังนี ้
1) กรณี ไ ม่ ร ้า ยแรงและไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย งความน่ า เชื่ อ ถื อ ของสมาคม ให้
เลขานุการ คตส. ส่ง เรื่องให้ผู้ถูกร้องเรี ย นหรื อผู้มี หน้าที่เ กี่ ยวข้องชีแ้ จงและ/หรื อ
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พิจารณาดาเนินการต่อไป แล้วแจ้งผลให้ คตส. ทราบภายใน 30 วันทาการนับจาก
วันที่ผถู้ กู ร้องเรียนหรือผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องได้รบั เรื่อง
2) กรณีเป็ นเรื่องสาคัญและหรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของสมาคม ให้
คตส. ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 60 วันทาการนับจาก
วันที่ได้รบั เรื่องและลงทะเบียน ทัง้ นี ้ อาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 30 วันทาการ
การดาเนินการ ดัง กล่าวข้างต้น ให้ คตส. มี อานาจในการขอให้บุคลากรของ
สมาคม ให้ขอ้ มูล ชีแ้ จงข้อเท็จจริง และส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่รอ้ งขอ
4.3 ให้เลขานุการ คตส. รวบรวมเรื่องตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ที่มีขอ้ สรุ ปแล้ว รวมทั้ง เรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รบั มาตามข้อ 3.3 เสนอต่อที่ประชุม คตส. เพื่อทราบหรือพิจารณา (แล้วแต่
กรณี) ในทุกครัง้ ที่มีการประชุม (ยกเว้นกรณีเป็ นการประชุมพิเศษเฉพาะเรื่อง)
4.4 เรื่องที่ คตส. พิจารณาและมีขอ้ สรุปแล้วตามข้อ 4.3 ให้นาเสนอต่อคณะกรรมการสมาคม
เพื่อทราบหรือพิจารณา (แล้วแต่กรณี) ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมครัง้ ถัดไป
5. การแจ้งผล
ให้ คตส. แจ้งผลการพิจารณาดาเนินการของสมาคมให้ผูร้ อ้ งเรียนทราบภายใน 3 วันทา
การนับจากวันที่คณะกรรมการสมาคมมีมติ หรือนับจากวันที่ คตส. มีขอ้ สรุ ปไม่รบั พิจารณา
เรื่องร้องเรียนนัน้ ตามข้อ 4.1
ทัง้ นี ้ ยกเว้นกรณีท่สี มาคมไม่สามารถติดต่อ เพื่อแจ้งให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบได้
6. การปกป้ องและให้ความเป็ นธรรม
6.1 ให้เจ้าหน้าที่ ของสมาคมที่รบั รู เ้ รื่องร้องเรียนโดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวตนของผู้รอ้ งเรี ยนมี
หน้าที่ปกปิ ดข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนนัน้ ไว้เป็ นความลับ โดยให้ถือว่าเป็ นเรื่องที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่ง ผูใ้ ดนาไปเปิ ดเผยโดยมิได้รบั อนุญาตจาก คตส. และ/หรือจากผูร้ อ้ งเรียนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ให้ คตส. พิจารณาเสนอให้มีการดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
6.2 ผู้รอ้ งเรียนที่ให้ข้อมูลใดๆ ที่ไ ม่ เป็ นจริง ถ้าพิสูจ น์ไ ด้ว่าเป็ นการกลั่นแกล้งหรือมีเจตนา
ไม่ สุจ ริต หากเป็ น สมาชิ ก หรื อ บุค ลากรของสมาคม ให้ คตส.พิ จ ารณาเสนอให้มี การ
ดาเนินการตามข้อบัง คับสมาคม หรือดาเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการทางานของ
พนักงานสมาคมแล้วแต่กรณี หากเป็ นการกระทาของบุคคลภายนอกและทาให้สมาคม
ได้รบั ผลเสียหาย ให้ คตส. เสนอคณะกรรมการสมาคมพิจารณาดาเนินการตามควรแก่
กรณีกบั บุคคลนัน้ ๆ ต่อไป

204

6.3 กรณีสมาชิกหรือบุคลากรของสมาคมเป็ นผูถ้ ูกร้องเรียน คตส. จะต้องให้ความเป็ นธรรม
โดยไม่ด่วนสรุ ปและต้องเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ูกร้องเรียนนัน้ ได้ทาการชีแ้ จงข้อกล่าวหาอย่าง
เต็มที่ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการสมาคมรับทราบหรือพิจารณาต่อไป
7. การรายงานต่อที่ประชุมใหญ่
ให้ คตส. สรุปเรื่องที่มีการร้องเรียนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อทราบเป็ นประจาทุกปี
8. การทบทวนแก้ไขระเบียบ
ให้เลขาธิการสมาคม พิจารณาทบทวนระเบียบนี ้ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์เป็ นครัง้ คราวอย่างน้อยปี ละครัง้ กรณีเห็นสมควรปรับปรุ งแก้ไขประการใด ให้
เสนอต่อคณะกรรมการสมาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาออกประกาศใช้บงั คับ
ทัง้ นีก้ ารดาเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสมาคมจะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจะต้องนาไปขอสัตยาบันจาก
ประชุมใหญ่ในการประชุมครัง้ ต่อไป
9. การบังคับใช้
ระเบียบนีม้ ีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่................................เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ...............................................
ลงชื่อ....................................................
(...................................................)
นายกสมาคม
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วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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