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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564) 
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

กิจกรรม / โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หลักฐานประกอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 2 :- ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

1. การจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อประกาศเจตจ านงของการตรวจสอบภายใน ถือ
ปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 
 

2. การจัดท ากรอบคุณธรรม ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อยึดถือและ
ปฏิบัติตนอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ให้
เป็นที่ยอมรับ 

ความส า เร็ จใน
การเสริมสร้ า ง
กระบวนการทาง
วิ ช าชี พ  และมี
ม า ต รฐ านทา ง
จริยธรรมเฉพาะ 

ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ก ร ะ บ ว น ก า ร 
และมาตรฐาน
ทางวิชาชีพ ผ่าน
สื ่อสาธารณชน
จ านวน ไม่น้อย
กว่า 1 ช่องทาง 

หน่วย 
ตรวจสอบ
ภายใน 

น าเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
และกรอบคุณธรรม 

1) บน website หน่วยตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัย (audit.rmutk.ac.th) 

2) หนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจ 
3) แจ้งกรมบัญชีกลาง บนระบบฐาน 

ข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (iais.cgd.go.th) 

กฎบัตร ปีงบ 2564 
https://audit.rmutk.ac.t
h/wp-
content/uploads/2022/
04/กฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-
คร้ังที่-1-2564.pdf  
 

กรอบคุณธรรม ปีงบ 2564 
https://audit.rmutk.ac.t
h/wp-
content/uploads/2022/
04/กรอบคุณธรรม-ปีงบ-
64-update-21_4_65.pdf 

  

https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/กฎบัตรการตรวจสอบภายใน-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-ครั้งที่-1-2564.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/กฎบัตรการตรวจสอบภายใน-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-ครั้งที่-1-2564.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/กฎบัตรการตรวจสอบภายใน-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-ครั้งที่-1-2564.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/กฎบัตรการตรวจสอบภายใน-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-ครั้งที่-1-2564.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/กฎบัตรการตรวจสอบภายใน-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-ครั้งที่-1-2564.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/กฎบัตรการตรวจสอบภายใน-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-ครั้งที่-1-2564.pdf
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กิจกรรม / โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หลักฐานประกอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก 

กลยุทธ์ที่ 1 :- เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

1. การจัดท าแผนการตรวจสอบ และแผนปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดขอบเขตของกิจกรรมการ
ตรวจสอบเป็นไปตาม 
1) ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการ

ตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

2) นโยบายสั่งการของ “คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ” 
ภายใต้ประเด็นส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ได้แก่  การตรวจสอบรายงานการเงิน 
[Financial Auditing]  ป ระจ าป ีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ส าหรับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ
ก า กั บดู แลของมหาวิ ทยาลั ย  ต ามมติ สภา
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพ 
“อนุมัติ” ให้จัดตั้ง 

จ านวนหน่วยรับ
ตรวจ ตามแผนฯ 

5  
หน่วยรับตรวจ 

หน่วย 
ตรวจสอบ
ภายใน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วย
ตรวจสอบภายในประสบปัญหาในการเข้า
พื้นที่หน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้
ประกาศให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย
ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ท าให้
มหาวิทยาลัยต้องประกาศปิดพื้นที่ท าการ
เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง จึง
เป็นสาเหตุให้หน่วยตรวจสอบภายในไม่
สามารถเข้าด า เนินการตรวจสอบตาม
ก าหนดระยะเวลาได้  อีกทั้งหน่วยรับตรวจ
ไม่พร้อมด้านเอกสารการปฏิบัติงานให้
ตรวจสอบในช่วง Work from Home  

แผนการตรวจสอบ ปีงบ 
2564 

https://audit.rmutk.ac.t
h/wp-
content/uploads/2022/
04/แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อบ
ภายใน-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-
คร้ังที่-1-2564.pdf 

 
แผนปฏิบัติการตรวจสอบ ปี
งบ 2564 

https://audit.rmutk.ac.t
h/wp-
content/uploads/2022/
04/แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น
ตรวจสอบ-ฉบับปรับปรุง
แก้ไข-คร้ังที่-1-2564.pdf 

 

  

https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนการตรวจสอบภายใน-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-ครั้งที่-1-2564.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนการตรวจสอบภายใน-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-ครั้งที่-1-2564.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนการตรวจสอบภายใน-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-ครั้งที่-1-2564.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนการตรวจสอบภายใน-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-ครั้งที่-1-2564.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนการตรวจสอบภายใน-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-ครั้งที่-1-2564.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนการตรวจสอบภายใน-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-ครั้งที่-1-2564.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-ครั้งที่-1-2564.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-ครั้งที่-1-2564.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-ครั้งที่-1-2564.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-ครั้งที่-1-2564.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-ครั้งที่-1-2564.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ-ฉบับปรับปรุงแก้ไข-ครั้งที่-1-2564.pdf
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กิจกรรม / โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หลักฐานประกอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก 

กลยุทธ์ที่ 1 :- เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

2. การก าหนดกิจกรรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ ถือปฏิบัติ
ตาม 
1) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 

2561 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  

3) ระเบียบกระทรวงการคลังอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. การก าหนดกิจกรรมตรวจสอบการปฏิบัตงิานด้าน

การบริหารพัสดุภาครัฐ ถือปฏิบัติตาม 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 

2561 

จ านวนหน่วยรับ
ตรวจ ตามแผนฯ 

5  
หน่วยรับตรวจ 

หน่วย 
ตรวจสอบ
ภายใน 

หน่วยรับตรวจที่สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบได้ตามแผนการตรวจสอบ และ
แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยปรับเปลี่ยน
วิธีการตรวจสอบจากการเข้าพื้นที่หน่วยรับ
ตรวจ เป็นการให้หน่วยรับตรวจน าส่ง
เอกสาร หลักฐาน ประกอบการตรวจสอบ
ตามวั ตถุประสงค์ที่ แจ้ ง  มายั งหน่ วย
ตรวจสอบภายใน และมีหน่วยรับตรวจ
น าส่งเอกสาร หลักฐาน เพื่อรับการตรวจสอบ
ตามแผนฯ จ านวน 3 หน่วยรับตรวจ  

ส าหรับการปฏิบัติงานการตรวจสอบที่
ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
จ านวน 2 หน่วยรับตรวจ  เนื่องจากไม่
สามารถน าส่งเอกสารมายังหน่วยตรวจสอบ
ภายในได้ ประกอบกับการปิดพื้นที่จาก
สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงได้ขอความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อธิการบดี) ชะลอ
การรับตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนังสือที่ อว 0650.17/085 

ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 
- หนังสือที่ อว 0650.17/087 

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
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กิจกรรม / โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หลักฐานประกอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก 

กลยุทธ์ที่ 2 :- สร้างกลไกการปอ้งกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 

1. การด าเนินการตามระบบการควบคุมภายใน “ด้าน
รายงานการเงิน (เงินรายได้)” หน่วยงานในก ากับของ
มหาวิทยาลัย เพื่ อ เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัย ให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เป็นการเสริมสร้างกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

จ านวนหน่วยงาน
ใ น ก า กั บ  ที่ มี
แหล่งรายได้ ถือ
ปฏิบัติตาม พรบ.
วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 แ ล ะ ก ฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศ ที่
เก่ียวข้อง 

4  
หน่วยรับตรวจ ที่
อ ยู่ ภ า ย ใต้ ก า ร
ก ากับดู แลของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ต า ม ม ติ ส ภ า ฯ 
จัดตั้ง ถือปฏิบัติ
ตาม พรบ.และ
กฏ ระเบียบ ได้
ถูกต้อง 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยคณะ 
กรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีจ านวนไม่
เป็น ไปตามมาตรฐานและหลัก เกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ท าให้การพิจารณา
การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื่อกลั่นกรองก่อนน าเผยแพร่
ให้สาธารณชนรับทราบ ต้องชะลอเป็นการ
ชั่วคราว 
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กิจกรรม / โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หลักฐานประกอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก 

กลยุทธ์ที่ 2 :- สร้างกลไกการปอ้งกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 

2. การด าเนินการงานบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูล 
[Consulting Services] แนะน าแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้รับบริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์ในภาพรวม 

จ านวนผู้รับบริการ
(บุคลากร 

ในมหาวิทยาลัย) 

- หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 มีผู้รับ 
บริการขอค าปรึกษาแนะน า และข้อมูล
ประกอบด้วย 

1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจ ตามแผนการตรวจสอบฯ 

2) บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
โดยมีแนวทางการด าเนินการให้บริการ

ดังนี้ 
- กรณีทั่วไป ได้แก่ กฎ ระเบียบ และ

แนวปฏิบัติเบื้องต้นทั่วไป ระยะเวลาบริการ
ภายใน 30 นาที โดยประมาณ 

- กรณีปัญหาเฉพาะด้าน มีความ
ซับซ้อน ให้บริการภายใน 60 นาที หรือ
ภายใน 1 วัน (ติดต่อกลับ) 

ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

https://audit.rmutk.ac.t
h/wp-
content/uploads/2022/
04/รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจ_update-
20_4_65.pdf 

 

  

https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ_update-20_4_65.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ_update-20_4_65.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ_update-20_4_65.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ_update-20_4_65.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ_update-20_4_65.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ_update-20_4_65.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ_update-20_4_65.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ_update-20_4_65.pdf
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กิจกรรม / โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หลักฐานประกอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก 

กลยุทธ์ที่ 7 :- พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

1. การพัฒนาบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อ
เสริมสร้างความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับภารกิจ
งานตรวจสอบ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าในการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายใน 

จ า น ว น เ รื ่อ ง ที่
เข้ารับการอบรม
พัฒนาความรู้ 

ไม่น้อยกว่า 
2 เร่ือง 

 

หน่วย 
ตรวจสอบ
ภายใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บุคลากรของ
หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 5 คน เข้า
ร่วมโครงการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนา
ความรู้และศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครั ฐ  และศั กยภาพของ เจ้ าหน้ าที่
บริหารงานทั่วไป ดังนี้ 

1) หน่วยงานกรมบัญชีกลาง 
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ เร่ือง “การใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์” 

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เร่ือง “การใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  หลักสูตรผู้ปฏิบัติ  และ
หลักสูตรผู้บริหาร”  

4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เรื่อง “การจัดการความรู้นัก
ตรวจสอบภายใน ระหว่างกลุ่มเครือข่าย 9 
มทร” 

สรุปผลการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

https://audit.rmutk.ac.t
h/wp-
content/uploads/2022/
04/การพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ-พ.ศ.-
2564_audit.pdf 

 

  

https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/การพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564_audit.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/การพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564_audit.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/การพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564_audit.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/การพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564_audit.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/การพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564_audit.pdf
https://audit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/การพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564_audit.pdf


 

 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . 

8 
 

 

กิจกรรม / โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หลักฐานประกอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 2 :- ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต (ต่อ) 

    5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุ ง เทพ  เรื่ อ ง  “แนวปฏิบั ติ ต ามกฎ 
กระทรวง ก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563” 

6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เรื่อง “โครงการบริหารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และงบประมาณ” 
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ประเด็นปัญหา/อุปสรรค :- 
1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [COVID – 19]  ส่งผลให้การด าเนินงานหน่วยรับตรวจ “วิทยาลัยนานาชาติ” ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ

และแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1/2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย มีระยะเวลาการเข้าตรวจสอบเป็นไปอย่างจ ากัด เพราะต้องถือ
ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องแนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรั สโคโรนา 
2019 [COVID – 19] ฉบับที่ 2 [https://www.rmutk.ac.th/?p=6737] จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ครบทุกเรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจ 

2. ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จ านวน 2 ราย แจ้งประสงค์การขอลาออกจากการเป็นกรรมการ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2564) จึงท าให้การพิจารณาการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือกลั่นกรองก่อนน า
เผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เดือนมกราคม 2564 ต้องชะลอเป็นการชั่วคราว  

3. และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [COVID – 19] อาจส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะให้
สอดคล้องกับภารกิจงานตรวจสอบ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา :- 
1. ขอความเห็นชอบในการปรับแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1/2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย จาก

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อธิการบดี) ไปพลางก่อน ระหว่างรอการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จ านวน 2 ราย จากสภามหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้ โดยค านึงถึง 

1) ความปลอดภัยของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในส าหรับการเข้าพ้ืนที่หน่วยรับตรวจ และเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [COVID – 19]  
2) ประกาศมหาวิทยาลัย ในการปิดพื้นที่ท าการเป็นการชั่วคราว 
3) ปรับรูปแบบการการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการเข้าพ้ืนที่หน่วยรับตรวจ โดยเปลี่ยนเป็นการขอเอกสารเพ่ือการตรวจสอบมายัง หน่วยตรวจสอบภายใน 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แบบ Work from Home 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดท าคู่มือ/นโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม การจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และลักษณะของความเสื่อมเสียจากการ

ขาดความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม เพ่ือรองรับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 

ชื่อผู้จัดท า                                                           . 
       (นางนุสรา   เด่นอุดม) 

ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

https://www.rmutk.ac.th/?p=6737

