
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 

วันจันทรท่ี์  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชมุพวงชมพู ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบด ี

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

ผู้มาประชุม 

๑. นางสาวดุษฎ ี  เขียวมีศร ี   ประธานกรรมการ 

๒. ดร.อุดม   ชัยชนะพานิช   กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิน  วิวัฒนพงศ์พนัธ ์ กรรมการ 

๔. นางสาวมณีรัตน์  เตชะภักดีวงศ ์   กรรมการ 

๕. นางนุสรา   เด่นอุดม   เลขานุการ 

๖. นางสาวพรทิพย ์  สุขอร่าม   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๗. นางสาวมลฤดี  กันไพรยี ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

------------  ไม่ม ี ------------   

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐  น.   

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

วาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

------------  ไม่ม ี ------------   
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ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

ประธานมอบหมายเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

ต่อที่ประชุมดังนี ้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  

(ค้างการพิจารณาวาระการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) 

๓.๑  สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๒  (ร่าง) รายงานปิดการตรวจสอบ “วิทยาลัยนานาชาติ” 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่าตามที่

ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแก้ไขเนื้อหา “ข้อเสนอแนะ” ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการประชุมครั้งก่อน “ให้ชัดเจนและตรงประเด็นในการถือปฏิบัติ” ซึ่งการปรับปรุง แก้ไข มีความ

ล่าช้า เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องปฏิบัติงานตามแผนตรวจฯ 

ประกอบกับการขอข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมเพื่อน ามาเป็นหลักฐานประกอบและอ้างอิงในการจัดท า (ร่าง) 

รายงานปิดการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ “วิทยาลัยนานาชาติ” จึงเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถจัดท า 

(ร่าง) รายงานปิดการตรวจสอบน าเสนอในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ได้ทันเวลา และมติที่ประชุมให้

น าเสนอเพื่อพิจารณากลั่นกรองในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณา “(ร่าง) รายงานปิดการตรวจ

วิทยาลัยนานาชาต”ิ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๔.๑  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔.๑.๑  รายงานความก้าวหน้าในการออกรายงานผลการตรวจสอบ “คณะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ” 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า ตาม

มติที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ คณะกรรมการเห็นชอบ (ร่าง) รายงาน

ปิดการตรวจสอบ “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ” จึงได้ด าเนินการปิดการตรวจสอบพร้อมรายงานปิดการ

ตรวจสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และในกรณีที่หน่วยรับตรวจแสดงหลักฐานไม่
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เพียงพอในช่วงระยะเวลาของการเข้าตรวจสอบ ให้แสดงหลักฐานเพิ่มเติมภายใน ๓ วันท าการ แต่

หน่วยรับตรวจน าส่งเอกสารล่าช้า จึงเป็นสาเหตุให้ระยะเวลาในการออกรายงานผลการตรวจสอบไม่

เป็นไปตาม “กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” ข้อ ๘ หน้าที่ความ

รับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ข้อย่อย ๖ ก าหนด 

“จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดีและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  ภายในเวลาอันสมควรและไม่ควรเกินสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ 

หากกรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที” 

มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งด าเนินการออกรายงานผลการตรวจสอบให้

แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๔.๑.๒  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า 

หน่วยตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยรับตรวจ “คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” 

ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และขณะนี้อยู่ระหว่างการ (ร่าง) รายงานปิด

การตรวจสอบ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์นับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบ

แล้วเสร็จ  ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของการออกรายงาน ตามข้อ ๔.๑.๑  และถือปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน “กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” ข้อ ๘ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ข้อย่อย ๖  

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑  การเผยแพร่ข้อมูล “รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัย” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการขออนุญาต

ท าการเผยแพร่ข้อมูล “รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย” ครั้งที่ ๓/

๒๕๖๕ ที่ผ่านมติรับรองรายงานการประชุม บนเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (https://audit.rmutk.ac.th)  เพื่อการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ

ผลการด าเนินงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

https://audit.rmutk.ac.th/
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ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

๖.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ า มทร.กรุงเทพ 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ า มทร.กรุงเทพ ก าหนดให้มีการประชุม

ต่อเนื่องเพื่อติดตามความก้าวหน้า และให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญ

ของหน่วยรับตรวจ ตามแผนและแนวทางการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี ้

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 

 

นางสาวมลฤดี  กันไพรีย ์

นางสาวพรทิพย์  สุขอร่าม 

ผูช้่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

นางนุสรา  เด่นอุดม 

เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4  

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 
 

 
 

 


