
 
 

 
 
 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

พ.ศ. 2564 

------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 
ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัต ิมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 
27 สิงหาคม 2564 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2564” 

 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2562 
 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือ 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
 “ประธานกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า   ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
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 “กรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า     กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา  
 “หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า  หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “นักตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  นักตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า  หน่วยงานที ่ร ับผ ิดชอบในการปฏิบ ัต ิงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

  ข้อ 6 ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบ” ประกอบด้วย 
  (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  (2) กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน ซ่ึงอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย 
  (3) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 

  ข้อ 7 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ 
ในฐานะกรรมการตรวจสอบด้วยความเป็นอิสระและเที ่ยงธรรม และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย 
  (1) กรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยสภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาและกำหนดความรู ้ความสามารถที่จำเป็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (List of Competencies) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่  
ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบองค์รวมควรมีความรู้ที่เพียงพอ เกี่ยวกับ 
   - ลักษณะการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   - การเงินและการบัญชี 
   - การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
   - การตรวจสอบภายใน  
   - กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
  (2) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์  
ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน 
  (3) กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสภามหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบที ่กรรมการตรวจสอบสามารถดำรงตำแหน่ง 
ในคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยงานอื ่นได้ เพื ่อให้การปฏิบัติหน้าที ่กรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิผล 
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  ข้อ 8 ลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 
  (1) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
ประจำ และไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
       โดยให้รวมถึงผู้ที ่โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ที่เคยสังกัดภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (2) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะ
ดำรงตำแหน่งหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (3) ไม่เป็นบุพการี ผู ้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือนักตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 ข้อ 9 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับ 
การแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้  
 ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
ให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบใหม่ก่อนวันที่ผู้นั ้นครบวาระ 
การดำรงตำแหน่ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ ่ง ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบใหม่แล้ว แต่ทั้งนี้ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นครบวาระดำรงตำแหน่ง 

ในกรณีประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 
ให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบใหม่ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ 
ผู้นั ้นพ้นจากตำแหน่ง และให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบดังกล่าวอยู่ในตำแหน่ง 
เพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 ข้อ 10 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
ตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(6) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการในประเภทที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ 

          (7) สภามหาวิทยาลัยมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เท่าท่ีมีอยู่ให้พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุประพฤติเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในหน้าที่ที่ปฏิบัติ 

 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                   (1)  จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ 
ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทาน 
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  (2) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และระบบการรับแจ้งเบาะแส 
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  (3) สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
  (4) สอบทานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
  (5) กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนา 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  (6) พิจารณารายงานที่เกี ่ยวโยงกันหรือรายงานที่อาจมีความแย้งทางผลประโยชน์ หรือ  
มีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
  (7) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั ้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื ่อนขั ้น เลื ่อนตำแหน่ง  
และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัย ทั ้งนี ้ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลาอาจกำหนดให้อธิการบดีมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยก็ได้ 
  (8) ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัย 
  (9) รายงานผลการดำเน ินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ ่ งครั้ง
ประกอบด้วย การรายงานต่อสภามหาว ิทยาล ัยและรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั ้งน ี ้  การรายงาน  
ต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย   
โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 
   ก. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี ่ยง  
และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย 
   ข. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน 
   ค. จำนวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย 
  (10) ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของนักตรวจสอบภายในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย 
  (11)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 สภามหาวิทยาลัยอาจกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมเติม
จากวรรคหนึ่งได ้

 ข้อ 12 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมและการประเมินผล ดังนี้  
  (1) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสี่ครั ้งต่อปี โดยองค์ประชุมและ 
การลงมติที่ประชุม ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ผ่านความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร ่วมกับผู ้บร ิหารของมหาวิทยาลัย  
นักตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมและ  
การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ทั้งนี้ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ 13 ในการประชุมแต่ละครั้ง ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด 



- 5 - 
 

 

ข้อ 14 ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรณีเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจจงใจ ไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคแรก 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการให้อธิการบดีพิจารณา
ดำเนินการตามสมควรแก่กรณี 

  ข้อ 15 การใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ ๑6 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง ที่ออกตามความในข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2562 ที่ใช้บังคับอยู่ก่อน
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้มีผลบังคับใช้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะได้มีการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อบังคับนี ้

  ประกาศ ณ วันที่  27  สิงหาคม พ.ศ. 2564 

           (รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 

----------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ  เหตุผลที่ออกข้อบังคับนี้ เนื่องด้วยกรมบัญชีกลางมีหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.2/ว
118 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2562 และหนังสือที ่ กค 0409.2/ว107  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจึง ปรับปรุงข้อบังคับ 
สภามหาว ิทยาล ัยราชภัฏยะลา ว ่าด ้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาว ิทยาล ัยราชภัฏยะลา  
เพื ่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ซึ ่งกำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้  
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดดังกล่าว  
 


