
 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ กําหนดให

คณะกรรมการตรวจสอบตองจัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘        

และขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ      

พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน     

ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม   

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกนไว ดังน้ี  

๑. วัตถุประสงค  

เพ่ือเปนกลไกในการในการสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีระบบการกํากับดูแลและการบริหารงานที่ดี สงเสริม

สนับสนุน ใหระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีความเหมาะสมเพียงพอ มีการกํากับติดตามให

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของ และเปนไปตามมติของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน อยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อันจะสงผลตอการดูแลกิจการที่ดี (Good  Governance)     

 

๒. หนาที่และอํานาจ 

๒.๑ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกนมีหนาที่ ดังนี้ 

(๑) สงเสริมและสนับสนุนใหการตรวจสอบเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใหคําปรึกษา

กับผูตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินผล 

(๒) ใหนโยบาย ใหคําปรึกษา และพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ การจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป  



๒ 

(๓) พิจารณาและสอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงเสนอมาตรการ

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 

(๔) สอบทานใหมหาวิทยาลัยขอนแกนมีการรายงานการเงินอยางถูกตองและนาเช่ือถือ 

(๕) พิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน และดําเนินการเพ่ือใหเกิด

ความมั่นใจวา ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนของผูตรวจสอบภายในไดรับการนําไปปฏิบัติโดยผูมีหนาที่ที่เกี่ยวของ  

(๖) พิจารณารวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนและใหความเห็นในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  

 (๖.๑) การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

เพ่ือปองกันความเสียหาย 

 (๖.๒) การกําหนดมาตรการการกํากับดูแล ใหมีการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ 

และของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 (๖.๓) ขอบกพรองสําคัญที่ตรวจสอบพบระหวางป  

 (๖.๔) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดที่เกิดขึ้นในระหวางการตรวจสอบและการประเมินผล  

 (๖.๕) เรื่องอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนและเปนประโยชนตอการตรวจสอบและประเมินผล  

(๗) จัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดรับความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

(๘) ปฏิบัติงานอ่ืน โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการประเมินผลของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนการปฏิบัติ

ตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกนมีอํานาจ ดังนี้ 

(๑) เชิญผูบริหาร หรือผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือของสวนงาน หรือบุคคล หรือคณะบุคคล

อ่ืนใดที่เกี่ยวของ มารวมประชุม หารือ ช้ีแจง หรือตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับหนาที่ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน   

(๒) เสนอใหสภามหาวิทยาลัยขอนแกนแตงต้ังที่ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญจากภายนอก เพ่ือทําหนาที่ให

คําปรึกษาดานการตรวจสอบ และควบคุมภายใน หรือดานอ่ืน ๆ ที่จําเปน 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานหรือมอบหมายผูหน่ึงผูใดปฏิบัติงานดานการตรวจสอบเปนครั้งคราว 

 

 

 

 



๓ 

๓. องคประกอบและคุณสมบัติ  

๓.๑ องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย  

(๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ คน           เปนประธานกรรมการ  

(๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๓ ถึง ๔ คน   เปนกรรมการ 

(๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน ๑ คน      เปนกรรมการ 

(๔)  ผูอํานวยการกองตรวจสอบภายในหรือ    เปนเลขานุการ 

ผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน  

๓.๒ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ตองมคีุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

(๑) เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญดานกฎหมาย หรือ ดานการบริหารจัดการองคกร หรือ           

ดานการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ ดานการประเมินผล หรือดานการบริหารความเสี่ยง  

(๒) เปนผูมีความเขาใจในภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(๓) ไมเปนผูมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ไมวาขณะดํารงตําแหนงหรือ

ภายในระยะเวลาหน่ึงปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ังเปนคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

๔. วาระการดํารงตําแหนง 

๔.๑ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกนดํารงตําแหนงคราวละสองป   

๔.๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว ใหกรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนหรือผูบริหารแลวแตกรณี 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

(๕) เปนบุคคลลมละลาย 

(๖) ถูกจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

๔.๓  กรณีที่กรรมการวางลงกอนครบวาระ ใหอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกนแตงต้ังกรรมการแทน 

และใหกรรมการผูไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเพียงระยะเวลาของผูที่ตนแทน 

ในระหวางที่ยังไมมีการแตงต้ังกรรมการแทน ใหองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีจํานวนเทาที่เหลืออยู 



๔ 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกนพนจากตําแหนงตามวาระแตสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนยังไมไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกนชุดใหม ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกนชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน  

 

๕. การประชุม องคประชุมและการลงมติ 

๕.๑ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหมีการประชุมไมนอยกวา ๕ ครั้งตอป 

โดยปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

๕.๒ ตองมีกรรมการอยูในที่ประชุม ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู ไมวาจะเปน    

การเขารวมประชุมทางไกลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือในหองประชุม จึงถือวาครบองคประชุม 

๕.๓ กรณีประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดและมิไดมอบหมายกรรมการผูหน่ึงผูใดให

เปนประธานการประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหนาที่ประธานการประชุมแทน  

๕.๔ การประชุมใหใชกระบวนการแสวงหาฉันทามติ และในกรณีที่เรื่องใดมีความจําเปน อาจกําหนดใหใช

วิธีการลงมติก็ได มติที่ประชุมใหถือตามเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนน

เสียงเทากันใหประธานการประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

 

๖. การรายงาน 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน โดยประธานกรรมการรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง  

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔       

 

 

 

(นายณรงคชัย  อัครเศรณี) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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