ข้ อบังคับ

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน
1. ชื"อชมรม
ชมรมนีใช้ ชือว่า
“ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน”
ชือภาษาอังกฤษว่า
"BANK & FINANCIAL INSTITUTION INTERNAL AUDITORS CLUB"
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินจัดตังภายใต้ การกํากับดูแลของสมาคมธนาคารไทยผ่านทาง
คณะกรรมการ และเลขาธิการของสมาคมฯ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เป็ นศูนย์รวมและเสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ
2.2 ร่วมกันป้องกันและแก้ ไขปั ญหาต่างๆในการปฏิบตั ิงานโดยเฉพาะอย่างยิงปั ญหาการทุจริต
2.3 เสริมสร้ างการปฏิบตั ิงานด้ านตรวจสอบภายในของสมาชิกให้ มมี าตรฐานและยกระดับให้ สงู ขึน
2.4 เป็ นศูนย์กลางในการประสานงานกับสถาบันการต่างๆ ในการแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนกับสมาชิก
2.5 เผยแพร่และแลกเปลียนข่าวสารข้ อมูลและประสบการณ์ ทีเป็ นประโยชน์ในการดําเนินงานของสมาชิก
2.6 เพือส่งเสริมเพิมพูนความรอบรู้และประสิทธิภาพในการทํางานของสมาชิก
2.7 เป็ นศูนย์กลางในการศึกษา และประมวลผลระบบการควบคุมภายในและวิธีการ ตรวจสอบทีเหมาะสม
2.8 ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ

3. ที"ทาํ การ
3.1 ทีทําการของชมรมฯอยู่ทีสมาคมธนาคารไทย 5/13 หมู่ 3 ชัน 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.02-558-7500
3.2 สถานทีติดต่อใช้ ททํี าการของประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารชมรมฯตามระยะเวลาทีดํารงตําแหน่งอยู่

4. ประเภทสมาชิก
สมาชิกได้ แก่ธนาคาร และสถาบันการเงินทีสมัครเข้ าร่วมชมรมฯและได้ รับความเห็นชอบจากตัวแทนสมาชิกสามัญ ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก โดยแบ่งสมาชิกเป็ น 3 ประเภท
(1) สมาชิกสามัญ ได้ แก่ธนาคารพาณิชย์ทีจดทะเบียนในประเทศไทยทีได้ รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ ประกอบ
กิจการธนาคารพาณิชย์และเป็ นธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย
(2) สมาชิกวิสามัญ ได้ แก่ ธนาคารและสถาบันการเงินอืนๆ
(3) สมาชิกกิตมิ ศักดิ\ ได้ แก่ทีปรึกษาชมรมฯ ผู้มีอปุ การคุณแก่ชมรมฯ ผู้มีเกียรติผ้ ทู ีชมรมฯเห็นสมควรเชิญเข้ ามาเป็ น
สมาชิก
4.1 สมาชิกสามัญและวิสามัญต้ องแต่งตังผู้บริหารของฝ่ ายงานทีมีหน้ าทีเกียวกับการตรวจสอบภายในให้ เป็ นตัวแทน
สมาชิกอย่างน้ อย 2 คน
4.2 กรณีทีสมาชิกได้ รับเลือกตังเป็ นกรรมการบริหารชมรมฯสมาชิกจะต้ องแต่งตังผู้บริหารระดับสูง ของหน่วยงานทีมี
หน้ าทีเกียวกับการตรวจสอบภายในเป็ นตัวแทน
4.3 กรณีทีมีการเปลียนแปลงตัวแทนของสมาชิกให้ สมาชิกแจ้ งนายทะเบียนชมรมฯทราบ เพือปรับปรุงทะเบียนรายชือ
ตัวแทนของสมาชิก
4.4 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯมีอํานาจตังทีปรึกษา ตามความเหมาะสมด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหาร

5. สิทธิของสมาชิก
5.1 มีสทิ ธิออกเสียงได้ เพียงธนาคารหรื อสถาบันการเงินละ 1 เสียง
5.2 ได้ รับเอกสารทางวิชาการและข้ อมูลข่าวสารอืนๆตามทีคณะกรรมการบริหารชมรมฯ หรือคณะอนุกรรมการแต่ละด้ าน
จัดทํา
5.3 มีสทิ ธิสง่ ตัวแทนเข้ ารับการอบรมสัมมนา หรือร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรมฯ ตามจํานวนทีคณะกรรมการบริหารชมรม
ฯกําหนด
5.4 เข้ าร่วมประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 11

6. ค่ าบํารุ งสมาชิก
สมาชิกทังประเภทสามัญและวิสามัญเสียค่าบํารุงชมรมฯ เท่ากัน จํานวน 30,000 บาท ต่อปี และให้ ชําระภายในเดือน
มกราคมของทุกปี

7. จรรยาบรรณของตัวแทนสมาชิก
7.1 ต้ องประกอบหน้ าทีความรับผิดชอบในงานวิชาชีพด้ วยความระมัดระวังซือสัตย์สจุ ริตและยุติธรรม
7.2 ต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลทีไม่ควรเปิ ดเผยซึงได้ รับรู้ทงจากการปฏิ
ั
บตั งิ านในหน้ าทีและงานการเข้ าร่วมกิจกรรมของชมรม
7.3 มีความตังใจจริงทีจะส่งเสริมเกียรติภมู ขิ องผู้ตรวจสอบภายในและชมรมฯให้ เป็ นทีเชือถือศรัทธาของบุคคลทัวไป
7.4 มีความเสียสละทีจะสนับสนุนผลักดันการดําเนินกิจกรรมของชมรมฯให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
8. การพ้ นจากสมาชิกภาพ
สมาชิกจะพ้ นจากสมาชิกภาพโดย
8.1 เมือสินสถานภาพในการประกอบกิจการธนาคารหรือสถาบันการเงิน เช่นถูกเพิกถอน คืนใบอนุญาตเป็ นต้ น
8.2 ลาออก
8.3 สมาชิกหรือตัวแทนสมาชิกทีไม่ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของชมรมฯโดยได้ รับความเห็นชอบจากตัวแทนสมาชิกด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกสามัญ
9. การพ้ นจากการเป็ นตัวแทนของสมาชิก
9.1 สมาชิกแจ้ งเปลียนแปลงตัวแทนใหม่
9.2 ลาออก
9.3 พ้ นจากการปฏิบตั ิงานทีมีหน้ าทีเกียวกับการตรวจสอบภายในและหรือ จากการเป็ นพนักงานของสมาชิก
10. กรรมการชมรมฯ
10.1 การเลือกตังคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
10.1.1 กรรมการบริหารชมรมฯ กําหนดให้ มี 7ตําแหน่งซึงเลือกจากผู้บริหารระดับสูงของฝ่ าย หรือสํานักตรวจสอบ
ภายในโดยประธานจะมาจากสมาชิกสามัญ ซึงเลือกจากผู้บริหารระดับสูงของฝ่ ายเมือได้ รับเลือกตังแล้ วให้
คณะกรรมการบริหารตกลงกันกําหนดหน้ าทีของกรรมการดังนี
ทําหน้ าทีกําหนดวาระการประชุมฯ กําหนดวันประชุมฯ ดําเนินการประชุมฯ รายงานกิจกรรม
ประธาน
และนโยบายชมรมฯและออกหนังสือต่างๆ ในนามของชมรมฯ
รองประธาน

ทําหน้ าทีดําเนินการประชุมฯแทนประธาน จัดกิจกรรมส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
รับผิดชอบการจัดงานเลียงสังสรรค์ประจําปี และจัดหาของขวัญ

เหรัญญิ ก

ทําหน้ าทีรับ /จ่ายเงิน (ประสานงานกับอนุกรรมการเกียวกับการรับ / จ่ายเงิน) สรุปรายรับ/
รายจ่ายออกใบเสร็จรับเงิน จัดเก็บเอกสาร / หลักฐานทางการเงิน ควบคุมดูแลการใช้
จ่ายเงินให้ อยูใ่ นงบประมาณ และออกจดหมายเก็บค่าสมาชิก

วิ ชาการ

ทําหน้ าทีหาหัวข้ ออบรม / สัมมนา จัดเตรียมเอกสารการอบรม / สัมมนาเชิญ / แนะนํา /
ต้ อนรับวิทยากรออกจดหมายขอบคุณวิทยากรและเจ้ าของสถานที (ประสานงานกับวิชาการ
ของอนุกรรมการด้ านต่างๆ)ติดต่อและจองสถานทีรวบรวมและจัดทําสําเนา CD การอบรม /
สัมมนา (ตอนสินปี )

ประชาสัมพันธ์

ทําหน้ าทีประชาสัมพันธ์ข่าวของชมรมฯ แก่สมาชิก /หน่วยงานภายนอก ถ่ายรูป สรุปข่าว ดูแล
ความสัมพันธ์กบั หน่วยงานภายนอก เช่น ธปท.สมาคมธนาคารฯ ปฏิคม / ต้ อนรับสมาชิก ดูแล
ความเรียบร้ อย ด้ านอาหาร และ maintain Website ของชมรมฯ

นายทะเบียน

ทําหน้ าทีจัดเก็บประวัตติ วั แทนสมาชิก / กรรมการ /อนุกรรมการฯ รวบรวมรายชือผู้เข้ าสัมมนา
รับลงทะเบียนวันสัมมนา รวบรวม ประเมินผล /สรุป / รายงานผลการอบรมสัมมนา

เลขาธิ การ

ทําหน้ าทีนัดประชุมกรรมการ / อนุกรรมการ /สมาชิก บันทึกการประชุมฯ ประสานงานกับ
กรรมการ / อนุกรรมการ / สมาชิกติดตามดูแลความเรียบร้ อยของกิจกรรมในภาพรวม และออก
หนังสือต่างๆ ในนาม กบร.

10.1.2การเลือกตังคณะอนุกรรมการให้ ตวั แทนสมาชิกทีได้ รับมอบหมายจากสมาชิกในคณะอนุกรรมการแต่ละด้ าน
เลือกตังอนุกรรมการโดยใช้ หลักการตามข้ อ 10.1.1 โดยอนุโลม
10.2 การพ้ นจากตําแหน่งกรรมการ
10.2.1 กรรมการบริหารชมรมฯรวมทังคณะอนุกรรมการฯ สามารถอยู่ในตําแหน่งได้ คราวละ 2 ปี ตามวาระของ
คณะกรรมการสมาคมฯ โดยจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกินครังละ 2 วาระเมือพ้ นจากตําแหน่งแล้ วจะ
ได้ รับเลือกเป็ นคณะกรรมการบริหารครังต่อไปได้ ต้องหลังจากหมดวาระแล้ ว 2 ปี
10.2.2 พ้ นจากสมาชิกภาพ หรือการเป็ นตัวแทนสมาชิก
10.3 การพิจารณากรรมการแทนในตําแหน่งทีว่างเมือมีกรรมการพ้ นจากตําแหน่ง
10.3.1 เนืองจากครบวาระให้ ตวั แทนสมาชิกเลือกตังกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการทีหมดวาระ
10.3.2 เนืองจากพ้ นจากการเป็ นตัวแทนสมาชิกไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด หากสมาชิกแจ้ งเปลียนแปลงตัวแทนใหม่ก็ให้ ผ้ ู
นันดํารงตําแหน่งกรรมการแทน แต่ในกรณีทีสมาชิกไม่ได้ สง่ ตัวแทนมาใหม่ให้ คณะกรรมการบริหารชมรมฯ
แต่งตังซ่อมกรรมการใหม่แทนตําแหน่งทีว่างทังนีให้ อยูใ่ นตําแหน่งตามวาระทีเหลือ
10.4 ภาระหน้ าทีของกรรมการ
บริหารงานให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯสอดคล้ องและสนับสนุนกับแผนยุทธศาสตร์ ของสมาคมธนาคาร
ไทยโดย
10.4.1 จัดให้ มีการประชุมตัวแทนสมาชิกตามเวลาทีได้ กําหนดไว้
10.4.2 จัดทําและเสนอนโยบาย แผนงานและงบประมาณในการบริหารงานแต่ละปี ต่อทีประชุมคณะกรรมการ
บริหารเพือขออนุมตั ิ
10.4.3 รวบรวมข้ อมูลข่าวสารทีตัวแทนสมาชิกเสนอมาให้ เพือนําไปเผยแพร่แก่สมาชิก
10.4.4เสนอข้ อคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์และปั ญหาทีสําคัญแก่ สมาคมธนาคารไทย

10.4.5 จัดให้ มีการอบรม ส่งเสริมความรู้ พัฒนาบุคลากรของสมาชิก อย่างสมําเสมอโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทังจากองค์กรภายนอกหรือภายในของสมาชิกชมรมฯ หรือ
ผู้บริหารระดับสูงของสมาชิกมาบรรยาย หรือให้ ข้อคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์แก่ตวั แทนสมาชิก
10.4.6เป็ นตัวแทนร่วมประชุมกับชมรมฯอืนทีเกียวกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
10.4.7ปฏิบตั ิภารกิจทีได้ รับมอบหมายจากทีประชุมตัวแทนสมาชิกและภารกิจอืนใดทีเป็ นการเสริมสร้ างความเจริญ
มาสูช่ มรมฯ
10.4.8จัดทําทะเบียนรายชือตัวแทนสมาชิกทีเป็ นผู้บริหารการตรวจสอบภายในให้ แก่ตวั แทนสมาชิกทราบ
10.4.9รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน และรายรับ – รายจ่าย และฐานะการเงินของชมรมฯ ให้ ทีประชุม
ตัวแทนสมาชิกทราบอย่างน้ อยทุก 6 เดือน และนําเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทยให้รับทราบ
11. การประชุม
11.1 จัดให้ มีการประชุมตัวแทนสมาชิกอย่างสมําเสมออย่างน้ อย 3 ครังต่อปี โดยประธานชมรมฯ จะเป็ นผู้เชิญประชุม
นอกจากนีอาจจัดให้ มีการประชุมพิเศษได้ ตามความเหมาะสม
11.2 ให้ มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้ อย 3 เดือนครัง และให้ เชิญประธานคณะอนุกรรมการด้ านต่างๆเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยตามความเหมาะสม
อนึงการประชุมตามข้ อ 11.1 และ 11.2 จะเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมประชุมด้ วยก็ได้
12. ค่ าใช้ จ่าย
12.1 ให้ ประธานมีอํานาจอนุมตั คิ ่าใช้ จ่ายตามความจําเป็ นและตามทีจ่ายจริงในกิจกรรมของชมรมฯในวงเงินครังละไม่
เกิน 50,000 บาท หากเกินวงเงินให้ อนุมตั ริ ่วมกันกับรองประธานแล้ วแจ้ งให้ ทีประชุมคณะกรรมการบริหาร
รับทราบ
12.2 การเบิกจ่ายให้ เหรัญญิกลงนามร่วมกับกรรมการตําแหน่งอืนๆอีก 1 คน
12.3 ค่าใช้ จา่ ยในการอบรมหรือสัมมนาของชมรมฯ รวมทังเอกสารวิชาการให้ เป็ นไปตามทีกําหนดในข้ อ 5.3
12.4 ให้ ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละด้ านชีแจงรายรับ – รายจ่ายจากการจัดทํากิจกรรมให้ ตวั แทนสมาชิกทราบและให้
นําเงินคงเหลือเข้ าบัญชีชมรมฯ
12.5 ค่าใช้ จา่ ยอืนใดทีนอกเหนือจากการใช้ จา่ ยในกิจกรรมประจําซึงอาจจะมีขนและมี
ึ
จํานวนเงินเกินกว่ากึงหนึงของข้ อ
12.1 ให้ ขอมติทประชุ
ี มคณะกรรมการบริหาร

13. ข้ อบังคับ และการแก้ ไขเพิ"มเติมข้ อบังคับชมรมฯ

ข้ อบังคับ และการแก้ ไขข้ อบังคับของชมรมฯจะต้ องได้ มติของทีประชุมใหญ่ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
สมาชิกทีเข้ าประชุมคณะกรรมการต้ องส่งร่างแก้ ไขไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมและหลังทีประชุมมีมติอนุมตั ิให้ สง่
รายละเอียดการแก้ ไขตามมติของทีประชุมให้ คณะกรรมการสมาคมธนาคารไทยเห็นชอบ
14. การจัดตัง9 ชมรมใหม่ การเปลี"ยนแปลง และยกเลิกชมรมฯ
การจัดตัง เปลียนแปลง และยกเลิกชมรมฯ จะต้ องได้ มติของทีประชุมใหญ่ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
สมาชิกทีเข้ าประชุมคณะกรรมการต้ องส่งร่างแก้ ไขไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยหลังการประชุมประธานต้ องส่ง
รายละเอียดมติของทีประชุมให้คณะกรรมการสมาคมธนาคารไทยเห็นชอบ

