
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากดั 

ว่าด้วย  ผู้ตรวจสอบภายใน  พ.ศ. 2563 
********************* 

 ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ได้พิจารณาแล้ว    
เห็นว่า เพื่อบริหารงานสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างสหกรณ์สีขาวตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาล  เป็นสหกรณ์ต้นแบบที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดี เกิดความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
จากสมาชิก  สามารถยกระดับการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น และมีการควบคุมภายในที่ดี มีความ
โปร่งใส  เห็นสมควรก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 
เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน และเพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไข้ปัญหาด้านต่าง ๆ  ให้แก่สมาชิกได้รวดเร็ว 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 79 (8) ประกอบกับ ข้อ 107 (11) และโดยมติ   
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 22 คร้ังที่ 5/2563 เมื่อวันที่  26 มกราคม 2563 จึงมีการก าหนดระเบียบ
ว่าด้วยผู้ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  ดังนี ้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยผู้ตรวจสอบ
ภายใน  พ.ศ. 2562 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ”์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด 
   “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด 

“ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด 
“สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
“หน่วยรับตรวจ”  หมายถึง  ฝ่ายจัดการ ผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ 
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายถึง ผู้ตรวจสอบภายในสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด      

ที่ได้รับความเห็นชอบ และแต่งตั้งจากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
“การตรวจสอบภายใน” หมายถึง กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับ   

การบริหารงบประมาณ, การบริหารเงิน, การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน, การบริหารด้านอ่ืนๆ ต ลอดจน          
การตรวจสอบบัญชี ให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์, การวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอ, และ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของสหกรณ์ รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

 
 
 



 

 

 
       ข้อ 4.  คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน มีดังต่อไปนี้ 

4.1 เป็นสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ที่มีคุณลักษณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ด้านการบัญชี 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการด าเนินธุรกิจ  ด้านการควบคุมภายใน และด้านคอมพิวเตอร์  รวมทั้ง                     
มีประสบการณ์และผลงานด้านการบริหารงานสหกรณ์ หรือการด าเนินธุรกิจเป็นที่ประจักษ์เป็นอย่างดี 

4.2 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน  
(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ 

เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก

ต าแหน่งกรรมการด าเนินการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการ 

เพราะเหตุทุจริต  ต่อหน้าที่ 
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลา

สองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระท าของตนเอง 

(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
(7) ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันไม่ครบ 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัครเข้ารับการ  

สรรหา 
(8) ผู้ซึ่งเคยถูกศาลสั่งอายัดหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน 

ข้อ 5. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบภายในอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลา 1 ปี 
ทางบัญชีสหกรณ์  ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน   

ข้อ 6. การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบภายในต้องพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุ   
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
 (2) ตาย 
 (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
 (4) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการมีมติให้ออก 
ข้อ 7. การก าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นชอบ

และอนุมัติตามความเหมาะสม  โดยให้ก าหนดเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่
ได้มีมติพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อการนี้  

 



 

 

ข้อ 8.  วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน  
(1) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์              

ที่ก าหนด ด้วยการให้ความมั่นใจและให้บริการในลักษณะที่ปรึกษา อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ในแนวทาง  
ที่มุ่งการเพิ่มคุณค่าและการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าข้อก าหนดและวิธีการที่เป็นระบบ
มาใช้ในการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผล ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ      
การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

(2) เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานของสหกรณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบาย และมติของสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ข้อ 9. ขอบเขตการตรวจสอบภายใน 
(1) ด าเนินการตรวจสอบตามแผนงาน โดยการสอบทานและประเมินกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส่วนงานรับตรวจว่ามีความเหมาะสม และ
มีประสิทธิผล  

(2) ตรวจสอบแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ
และทรัพย์สิน และงานด้านอ่ืนๆ ของสหกรณ์ 

(3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเงิน การบัญชี และ
ทรัพย์สิน และงานด้านอ่ืนๆ ของสหกรณ์ 

(4) ตรวจสอบการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การก่อหนี้ผูกพัน   
กับเงินงบประมาณ และรายงานสถานภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

(5) ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจ 

(6) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
(7) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร        

ของหน่วยรับตรวจ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 
(8) ด าเนินการตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ เป็นกรณีพิเศษตามความจ าเป็น หรือตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการหรือประธานกรรมการ 
(9)  มีสิทธิเข้าถึงการปฏิบัติงาน สินทรัพย์ ข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เท่าที่จ าเป็น       

ต่อการปฏิบัติงาน 
(10) การตรวจสอบ จะใช้วิธีทดสอบ/สุ่มตัวอย่าง จะใช้ทรัพยากร หรือใช้เทคนิคต่างๆก็ได้    

ตามความเหมาะสมเท่าที่จ าเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อ 10.  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบภายในมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบภายใน    

การด าเนินงานของสหกรณ์ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้  
10.1 จัดท าแผนงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอประธานกรรมการ         

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อแนะน าก่อนเสนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์อนุมัติ  



 

 

10.2 จัดท ากฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน และเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ ์

10.3 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อันได้แก่ 
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนคุมต่าง ๆ และการเงิน ตลอดจน

ทรัพย์สิน หน้ีสินของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
(2) ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
(3) ตรวจสอบรายการรับจ่ายเงินประจ าวันที่บันทึกในสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย 

สมุดเงินฝากธนาคาร หรือใบโอน แล้วแต่กรณีว่ามีหลักฐานและจ านวนเงินถูกต้องและครบถ้วน 
(4) ตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือประจ าวันตามสมุดเงินสด หรือบัญชีเงินสด            

ว่ามีจ านวนถูกต้องตรงตามในรายการในสมุดบันทึกน าเงินเข้าออก และอยู่ภายในเงินที่ได้รับอนุมัติให้เก็บรักษา 
(5) ตรวจสอบและกระทบยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือว่าถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือ  

ที่ธนาคารแต่ละแห่ง  
(6) ตรวจสอบการค านวณและการน าส่งเงินภาษี ณ ที่จ่าย 
(7) ตรวจสอบการด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพื่อช าระหนี้ 
(8) ตรวจสอบการด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิก 
(9) ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยพัสดุ 
(10) ตรวจสอบหลักฐานการตรวจรับพัสดุและทรัพย์สินอ่ืนใดของสหกรณ์ 
(11) ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการชี้แจง ทักท้วง หรือสังเกตของผู้ตรวจสอบ

กิจการ ผู้สอบบัญชี และหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเร่ืองที่เกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ 
และทรัพย์สินอ่ืนใดของสหกรณ์ 

(12) ตรวจสอบและเสนอแนะวิธีป้องกันเกี่ยวกับการร่ัวไหล และหรือการทุจริตเงิน
และทรัพย์สินของสหกรณ์ 

(13) ตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในของสหกรณ์ 

10.4 เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ เสนอประธาน
กรรมการอย่างน้อยไตรมาสละคร้ัง นอกจากกรณีที่ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดที่จะมีผลเสียต่อสหกรณ์ให้รายงาน
ผลการตรวจสอบทันที ในกรณีเร่งด่วนอาจรายงานด้วยวาจาก่อน แล้วให้จัดท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
เสนอในภายหลัง 

10.5 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปี เสนอคณะกรรมการด าเนินการ  
10.6 ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
10.7 ประสานงานกับส่วนงานที่รับผิดชอบด้านกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และส านักงาน
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10.8 ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
10.9 ปฏิบัติงานตรวจสอบหรืองานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการ 

หรือประธานกรรมการ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการ และประธานกรรมการ  
ข้อ 11. ให้การด าเนินการต่อไปนี้ไม่อยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 

(1) การด าเนินการใด ๆ อันเป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่งานประจ าของส่วนงานอ่ืนในสหกรณ์ 
(2) การจัดท าหรืออนุมัติรายการทางการบัญชี และรายงานทางการเงิน 
(3) การสั่งการกับพนักงานในสังกัดส่วนงานอ่ืน เว้นแต่พนักงานนั้นได้รับมอบหมายอย่างเป็น

ทางการให้ร่วมในทีมผู้ตรวจสอบภายในหรือได้รับมอบหมายให้ช่วยงานผู้ตรวจสอบภายในหรือทีมผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

ข้อ 12.  หน่วยรับตรวจของสหกรณ์   มีหน้าที่ให้ความร่วมมือ ดังนี้  
(1) อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
(2) ชี้แจง ให้ข้อมูล และส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ในเร่ืองที่ตรวจสอบที่จ าเป็น      

และถูกต้องแก่ผู้ตรวจสอบภายในโดยมิชักช้า  
(3) ยินยอมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบกระบวนการท างานและการบริหารงานทั้งหมด 
(4) ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ตามรายงานการตรวจสอบในเวลาอันควร 

และรายงานการด าเนินการแก้ไขให้ผู้ตรวจสอบภายในรับทราบ 
(5) กรณีที่มีการปฏิบัติโดยมิชอบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการปฏิบัติโดยมิชอบ          

หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบ วิธีการควบคุมที่ส าคัญ ให้แจ้งผู้ตรวจสอบภายในทราบ 
 

บทเฉพาะกาล 
              ข้อ 13.  ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว ก่อนระเบียบนี้        
ใช้บังคับ ให้ถือเป็นการปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
              ข้อ 14. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
           ประกาศ  ณ  วันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 

(นายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 
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