
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

วันศุกร์ที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพวงชมพู ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

ผู้มาประชุม 

๑. นางสาวดุษฎี  เขียวมีศรี   ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิน  วิวัฒนพงศ์พันธ์  กรรมการ 
๓. นางสาวมณีรัตน์  เตชะภักดีวงศ์   กรรมการ 
๔. นางนุสรา   เด่นอุดม   เลขานุการ 
๕. นางสาวพรทิพย์  สุขอร่าม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นางสาวมลฤดี  กันไพรีย์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ดร.อุดม   ชัยชนะพานิช   ติดภารกิจ 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๑.๐๐  น.   

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

------------  ไม่มี  ------------   

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 

ประธานมอบหมายเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕  ต่อ
ที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 



~ ๒ ~ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อน (ค้างการพิจารณา) 

๓.๑  สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๕.๒  (ร่าง) รายงานปิดการตรวจสอบ “หน่วยรับตรวจล าดับที่ ๒” ตาม

แผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่าตามที่
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแก้ไขเนื้อหา “ข้อเสนอแนะ” ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
จากการประชุมครั้งก่อน “ให้ชัดเจนและตรงประเด็นในการถือปฏิบัติ” ซึ่งการปรับปรุง แก้ไข มีความ
ล่าช้าด้วยเนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องปฏิบัติงานตามแผนตรวจฯ 
ประกอบกับการขอข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมเพื่อน ามาเป็นหลักฐานประกอบและอ้างอิงในการจัดท า (ร่าง) 
รายงานปิดการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ “ล าดับที่ ๒” ตามแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จึงเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถจัดท า (ร่าง) รายงานปิดการ
ตรวจสอบน าเสนอในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ได้ทันเวลา จึงขอน าเสนอเพื่อพิจารณากลั่นกรองใน
การประชุมครั้งถัดไป 

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณา โดยขอให้ตรวจสอบเพ่ิมเติม 
๑. ทวนสอบการถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ เช่น อ านาจการสั่งจ่ายเงิน ผู้ตรวจสอบการจัดท าบัญชี เป็นต้น  
๒. ทวนสอบการบริหารและการด าเนินงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ และน าเสนอผลการตรวจสอบฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๔.๑  หนังสือแจ้งเวียนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง การติดตามผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. 
ประจ ากระทรวง 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีหนังสือแจ้งเวียน ที่ อว ๐๒๑๐/ว ๗๑๑๕ ลงวันที ่
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีเน้ือหาสรุปได้ดังนี้ 

“ปลัดกระทรวง อว. (ปอว.) ให้คณะกรรมการตรวจสอบประจ า (ค.ต.ป.) 
ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในและรายงานผลความก้าวหน้า หากข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เสนอให้แก่หน่วยรับตรวจไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รายงานพร้อมชี้แจง เหตุผลเพื่อ
หารือร่วมกับ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง ในการหาแนวทางการแก้ไขให้การปฏิบัติงานด าเนินการต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ” 

มติที่ประชุม รับทราบ  



~ ๓ ~ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑  การเผยแพร่ข้อมูล “รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมติรับรองรายงาน
การประชุม 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการขออนุญาต
ท าการเผยแพร่ข้อมูล “รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย” ครั้งที่ ๑ – ๒
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมติรับรองรายงานการประชุม บนเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (http://audit.rmutk.ac.th)  เพื่อการเผยแพร่ให้
สาธารณชนได้รับทราบผลการด าเนินงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
ได้จัดส่งลิงค์ข้อมูลให้ส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อรับการประเมิน ทั้งน้ีการเผยแพร่ข้อมูลมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน จะถือปฏิบัติตาม 

๑) พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้แก่ มาตรา ๗  
๒) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้แก่ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ 
๓) แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 
๔) ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยบนเว็บไซต์ 

 ไม่เผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
โดยจะถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้แก่ มาตรา ๑๔  และ ๑๕ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

๕.๒  (ร่าง) รายงานปิดการตรวจสอบ “หน่วยรับตรวจล าดับที่ ๔” ตามแผนการ
ตรวจสอบและแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณา (ร่าง) 
รายงานปิดการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ “ล าดับที่ ๔” ตามแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ซึ่งได้เข้าด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในพื้นที่
หน่วยรับตรวจระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ แต่ระหว่างการเข้าตรวจมีเหตุให้ต้อง
หยุดการเข้าตรวจสอบในพื้นที่หน่วยรับตรวจเป็นระยะเวลา ๔ วันท าการ (วันที่ ๒๒ – ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๕)  ทั้งนี้เนื่องจากมีบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยรับตรวจเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ
ไวรัสโควิค-๑๙ จึงท าให้การออกรายงานผลการตรวจสอบอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ ๑๐๐%  

http://audit.rmutk.ac.th/


~ ๔ ~ 
 

ด้วยข้อจ ากัดตามหนังสือแจ้งของหน่วยรับตรวจ “ล าดับที่ ๔” ที่ อว ๐๖๕๐.๐๘/๒๑๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๕  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และหากจัดท ารายงานผลการตรวจแล้วเสร็จ ให้น าเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย  

ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ  

------------  ไม่มี  ------------   

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 

นางสาวมลฤดี  กันไพรีย์ 

นางสาวพรทิพย์  สุขอร่าม 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางนสุรา  เด่นอุดม 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3  

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
 

 


