
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 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 

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 า เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในและกรอบคุณธรรม 

1) บน website ของมหาวิทยาลัย 
2) หนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจ 
3) หนังสือแจ้งกรมบัญชีกลาง และ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

1. https://www.rmutk.ac.
th/wp-
content/uploads/2021
/01/3_InternalAudit_
Rule_2564.pdf 

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

    2. https://www.rmutk.ac.
th/wp-
content/uploads/2020
/11/9-11-
2563_Audit_4.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. 2564 

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
ต ร ว จ ที่ จั ด ท า
รายงานการเงิน 

5  
หน่วยรับตรวจ 

หน่วย 
ตรวจสอบ
ภายใน 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ด าเนินการเข้าตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบ และแผนปฏิบัติงาน 
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1/2564) จ านวน 
2 หน่วยรับตรวจ ตามล าดับโดย 
1. ตรวจสอบรายงานการเงิน [Financial 

Auditing] ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ประกอบ ด้วย 
1) งบทดลอง 
2) บัญชีแยกประเภท 
3) รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝาก

ธนาคาร/เงินฝากคลัง 
4) รายงานการเงินส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 
5) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน /ใบส าคัญ

ประกอบการเบิกจ่าย ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เหมาะสม 

1. https://www.rmutk.ac.t
h/wp-
content/uploads/2021
/01/2_InternalAudit_Pl
anning_2564.pdf 

2. https://www.rmutk.ac.t
h/wp-
content/uploads/2021
/01/1_InternalAudit_Sc
hedule_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. ตรวจสอบการเงิน การบัญชี [Financial 
Auditing] มีความถูกต้องเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลรายงานการเงิน และมั่นใจได้ว่า
ข้อมูลที่บันทึกและปรากฎในรายงาน 
ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง
และสามารถสอบทานได้  

 

2. การตรวจสอบการถือปฏิบัติเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ [Compliance Auditing]  ทั้งจากภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย  

   3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี การบริหารงบประมาณ ถือ
ปฏิบัติตาม 
1) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลงั

ของรัฐ พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย

การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  

3) ระเบียบกระทรวงการคลังอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 
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กิจกรรม / โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หลักฐานประกอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก 

กลยุทธ์ที่ 1 :- เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

 

 

    4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ถือปฏิบัติตาม 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

3) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลงั
ของรัฐ พ.ศ. 2561 
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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
พัสดุ”เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นการ
เสริมสร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

จ านวนหน่วยรับ
ตรวจถือปฏิบัติ  
การควบคุมพัสดุ
ตามระเบียบฯ  

3 
หน่วยรับตรวจ 
ถือปฏิบัติได้

ถูกต้อง 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ด าเนินการเข้าตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบ และแผนปฏิบัติงาน 
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1/2564) จ านวน 
2 หน่วยรับตรวจ ตามล าดับ โดยด าเนินการ
เป็นไปตามแบบเอกสารการควบคุม ได้แก่ 
1. ตรวจสอบบัญชีควบคุมวัสดุ :- ควบคุม

การเบิก-จ่ายวัสดุส านักงาน และจาก
การสอบทานการตรวจนับคงเหลือ มี
ยอดตรงกับทะเบียนคุม *  แต่มีบาง
หน่วยรับตรวจยังด าเนินการไม่ครบทุก
รายการตามที่ได้จัดซื้อ * 

2. ตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สิน : - 
ควบคุมรายการครุภัณฑ์ที่มีค่าเสื่อม
ราคา และรายการวัสดุที่มีอายุการใช้
งานที่มีลักษณะคงทนเกิน 1 ปี * ซึ่งบาง
หน่วยรับตรวจยังด าเนินการไม่เป็น
ปัจจุบันครบทุกรายการตามที่ถือครอง * 

1. ประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง นโยบายการควบคุม
ภายใน 
(หลักฐานประกอบ 1) 

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
“ปฏิบัติงานควบคุมพัสดุ” 
ระหว่างหน่วยรับตรวจ ร่วม 
กับหน่วยตรวจสอบภายใน 
(หลักฐานประกอบ 2) 
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กิจกรรม / โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หลักฐานประกอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก 

กลยุทธ์ที่ 2 :- สร้างกลไกการปอ้งกันเพื่อยับยั้งการทุจริต (ต่อ) 

    3. ตรวจสอบการจัดจ าหน่ายพัสดุช ารุด
เสื่ อมสภาพ เนื่ องจากการใช้ ง าน
ตามปกติหรือสูญหายไปตามธรรมชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ ถือปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
* ซึ่งทั้ง 2 หน่วยรับตรวจ ไม่มีพัสดุรอ
การแทงจ าหน่าย * 

 

2. งานบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูล [Consulting 
Services]  แนะน าแก่ผู้ปฏิบัติ งานหรือบริการที่
เกี่ยวเนื่องแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์ในภาพรวม 

   ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ด าเนินการให้บริการให้ค าปรึกษา
และข้อมูลมีจ านวนประมาณ 4 – 5 ราย 
โดยด าเนินการดังนี้ 
4. การให้บริการค าปรึกษาและข้อมูล  

1) กรณีทั่วไป ได้แก่ กฎ ระเบียบ และ
แนวปฏบิัติเบื้องต้นทั่วไป ระยะเวลา
บริการภายใน 30 นาที โดยประมาณ 
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กิจกรรม / โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หลักฐานประกอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก 

กลยุทธ์ที่ 2 :- สร้างกลไกการปอ้งกันเพื่อยับยั้งการทุจริต (ต่อ) 

    2) กรณีปัญหาเฉพาะด้าน มีความ
ซับซ้อน ให้บริการภายใน 60 นาที 
หรือภายใน 1 วัน (ติดต่อกลับ) 

5. จัดเก็บข้อมูลการให้บริการตามแบบ
บันทึกการให้บริการค าปรึกษา และ
ข้อมูลประจ าปีงบประมาณ และสรุปผล
การให้บริการ ณ สิ้นปีงบประมาณ 

6. จัดเก็บข้อมูลผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลการ
ให้บริการ และสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจภาพรวมของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ณ สิ้นปีงบประมาณ 
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กิจกรรม / โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หลักฐานประกอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก 

กลยุทธ์ที่ 7 :- พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

1. การพัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อ
เสริมสร้างความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับภารกิจ
งานตรวจสอบ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าในการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายใน
ตามหลักสูตรของ 
1) กรมบัญชีกลาง จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง 
2) เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 

จ านวน 1 เร่ือง 

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

2 เร่ือง บุคลากรหน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
ทุกคน 

ในเดือนธันวาคม 2563 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) บุคลากรของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน จ านวน 5 คน เข้าร่วมโครงการ
อบรมสัมมนา “เครือข่ายการจัดการความรู้
นักตรวจสอบภายในระหว่างกลุ่มเครือข่าย 
9 มทร.” เรื่อง การอ่าน การวิเคราะห์ และ
การเขียนรายงานงบการเงิน จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เจ้าภาพ) มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 
1. เพื่อให้นักตรวจสอบภายใน 9 มทร. ได้

พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์เก่ียวกับการตรวจสอบ 

2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
ระหว่างเครือข่ายนักตรวจสอบภายใน 
9 มทร. อย่างยั่งยืน 

3. เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานใน
ความรับผิดชอบ ส่งผลให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

https://www.rmutk.ac.th/
?p=51915 

  

https://www.rmutk.ac.th/?p=51915
https://www.rmutk.ac.th/?p=51915
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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 เรื่องแนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
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 หมายเหตุ  การลงนามเอกสารเป็นลายเซ็นบนอิเล็คทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานแบบ Work from Home 

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

