
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖   

วันศุกร์ที่ ๒ ธนัวาคม ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ 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 ๐๙.๓๐ น.   

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

------------  ไม่ม ี ------------   
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  

ประธานมอบหมายเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 

เมื่อวันศุกร์ท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุม 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

วาระการประชุม การด าเนินการ มติที่ประชุม 

วาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

------------  ไม่ม ี ------------   

วาระที่ ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์

ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

เลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

รับรองรายงาน

การประชุม 

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ค้างการพิจารณา)  

๓.๑  สืบเนื่องระเบียบวาระที่  ๓ .๑   

(สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๖) 

ฝ่ายเลขานุการ น าเสนอ “แบบประเมินผล

การปฏิบัติงานในภาพรวม และรายบุคคล 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย” 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แก้ไข

ครั้งที่ ๑ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ 

ดังนี ้

๑) วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

๒) หัวข้อประเมิน 

๑. ตั้ ง ป ร ะ เด็ น

ค าถามเกี่ยวกับ

การวัดผลแบบ 

มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

โดยแยกหัวข้อ

ให้มีความชัดเจน 

๒. น าเสนอเนื้อหา

ประเด็นค าถาม

ในการประชุม

ครั้งถัดไป 
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วาระการประชุม การด าเนินการ มติที่ประชุม 

วาระที่ ๔  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  

๔.๑  หน่วยรับตรวจขอเลื่อนแผนการ

ตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หน่วย

รับตรวจขอเลื่อนเข้ารับการตรวจสอบภายใน 

ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๕ เนื่องจากติดภาระงานการเตรียม

เอกสารส่งตัวนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจ

ศึกษา โดยหัวหน้าส่วนราชการ (อธิการบดี) 

สั่งการให้หน่วยตรวจสอบภายใน พิจารณา

วัน เวลา ที่เหมาะสมทดแทนการเตรียม

เอกสารส่งตัวนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจ

ศึกษา โดยหัวหน้าส่วนราชการ (อธิการบดี) 

สั่งการให้หน่วยตรวจสอบภายใน พิจารณา

วัน เวลา ที่เหมาะสมทดแทน  

๑. กรณี  “หน่วย

รับตรวจ” ไม่

สะดวกให้เข้า

พื้นที่ ให้จัดส่ง

เอกสารมาพื้นที่

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน แทน 

๒. แจ้งหน่วยรับ

ตรวจท่ีขอเลื่อน

รับการตรวจฯ 

จัดส่งเอกสาร

ภายใน ๗ วัน

ท าการนับแต่

ได้รับหนังสือ 

๔.๒  รายงานผลความพึงพอใจต่อ

การปฏิบัติงานการตรวจสอบ

ภายในของหน ่วยรับตรวจ 

ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 

๒๕๖๕ 

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบผลการประเมินความพึง

พอใจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบของ

หน่วยรับตรวจ และการบริการให้ค าปรึกษา

แนะน าของผู้รับบริการ/หน่วยรับตรวจ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะน า

ผลของการประเมินไปพัฒนาตนเอง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ขอให้มี

การปรับปรุง แก้ไขแบบประเมินฯ ดังกล่าว 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ผล

การประเมินเป็นที่ยอมรับ มีความคลาด

เคลื่อนที่ยอมรับได้ประมาณ ๕%” 

๑. แก้ ไข เนื้ อห า

ของรายงาน

สรุปผลความ

พึ งพอใจฯ ปี 

งบ ป ระม าณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. ปรับปรุงแบบ

ป ร ะ เมิ น ฯ  ปี 

งบ ป ร ะม าณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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วาระการประชุม การด าเนินการ มติที่ประชุม 

วาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

๕.๑  การเผยแพร่ข้อมูล “รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัย” 

เลขานุการ แจ้งขออนุญาตท าการเผยแพร่

“รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัย” ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ที่ผ่านมติ

รับรองรายงานการประชุม บนเว็บไซต์ของ

หน่วยตรวจสอบภายใน 

เห็นชอบ 

๕.๒  การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย 

เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผล

งานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

เลขานุการ แจ้งประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบว่า คณะกรรมการฯ จะต้อง

พิจารณาประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วย

ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ (สภา

มหาวิทยาลัย)  ทั้งนี้ ก าหนดให้หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการพิจารณา

ด้วย 

๑. แก้ ไข เนื้ อห า

แบบประเมิน 

ผลการปฏิบัติ 

งานต าแหน่ง

หัวหน้าหน่วย

ตรวจสอบฯ 

๒. น า ส่ ง แ บ บ

ประเมินฯ ให้

คณะกรรมการ 

วาระที่ ๖  เรื่องอืน่ ๆ  

------------  ไม่ม ี ------------   

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ค้างการพิจารณา) 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  เมื่อวันศุกร์ท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

๓.๑  สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๓.๑ 
“แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า ตามที่
คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการทบทวน เพื่อ 

๑. ปรับ แก้ไข “วัตถุประสงค์” และ “หัวข้อประเมิน” ของ “แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒ 

๒. ปรับแบบประเมินฯ “ภาพรวม” และ “รายบุคคล” รวมเป็นฉบับเดียวกัน 
๓. การตั้งค าถามในแต่ละหัวข้อเกี่ยวกับ “การวัดประสิทธิภาพ” และ “การ

วัดประสิทธผิล”  

นางสาวพรทิพย์  สุขอร่าม ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว และเห็นควรน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ดังน้ี 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน “ภาพรวม”  

 “หัวข้อประเมิน” 
๑. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ๗๐ คะแนน มีทั้งหมด 

๑๔ ข้อ ข้อละ ๕ คะแนน  
๒. การท าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ๓๐ คะแนน มีทั้งหมด 

๖ ข้อ ข้อละ ๕ คะแนน 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน “รายบุคคล”  

 “หัวข้อประเมิน” 
๑. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ๗๐ คะแนน มีทั้งหมด 

๗ ข้อ ข้อละ ๑๐ คะแนน  
๒. การท าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ๓๐ คะแนน มีทั้งหมด 

๕ ข้อ ข้อละ ๖ คะแนน 

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่า เนื่องจากมี
เนื้อหาให้พิจารณาค่อนข้างมาก ประกอบกับคณะกรรมการบางท่านยังไม่ได้รับเอกสารประกอบการ
ประชุม เห็นควรให้คณะกรรมการน ากลับไปพิจารณาและแสดงความคิดเห็น โดยแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการ
ทราบภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทางช่องทางไลน์หรือช่องทางอื่นที่สะดวก ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่าย
เลขานุการท าการปรับปรุงแก้ไขต่อไป (ถ้ามี) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้น าเสนอเนื้อหาที่คณะกรรมการแสดงความคิดเห็น
พร้อมปรับแบบประเมิน เสนอในการประชุมครั้งถัดไป 
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ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๔.๑   รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ “สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม 
และวัฒนธรรม” ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หน่วยตรวจสอบภายในเข้าปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ 
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการเข้าตรวจเชิงแนะน า ด้วยเน่ืองจากหน่วยรับตรวจ
เป็นหน่วยงานในก ากับของสภามหาวิทยาลัยที่เพิ่งได้รับการจัดตั้งประมาณเดือนพฤศจิกายน - เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔  

นางนุสรา  เด่นอุดม  รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รายงานผลปิดการตรวจสอบให้คณะกรรมการรับทราบในที่ประชุม ดังนี ้

รายงานผลปิดการตรวจสอบ 
“สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม” 

ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

รายการ ข้อตรวจพบของผู้ตรวจสอบ 

  การบริห ารงาน  และการ
ด าเนินงาน 

๑) การจัดท าประกาศ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  อ านาจการลงนามไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้อ ๘ (๓) 

๒) ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีเงินรายได้ เหลือจ่ายจาก 
“ค่าบริการวิชาการ” ยังมิได้น าส่งมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละยี่สิบตาม
ข้อบังคับฯ ข้อ ๒๐ (๑)  

  อ านาจการสั่งจ่าย การอนุมัติ
เบิกจ่าย 

๓) มีมติอนุมัติในหลักการของแผนรายรับ - รายจ่าย แต่ก่อหนี้ผูกพันเกิน
วงเงินงบประมาณที่ขออนุมัติในหลักการ และไม่พบการรายงาน
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินให้คณะกรรมการอ านวยการรับทราบภายหลัง 
(๓๐ กันยายน) สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔) อ านาจเบิกจ่ายตามที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน (ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๔) และ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ให้เบิกจ่ายด้วยเช็ค  แต่ในทางปฏิบัติ
พบว่า วิธีการจ่ายช าระหนี้ให้แก่ผู้ประกอบการ (ร้านค้าพัสดุ) ด้วยเงินสด  
ทั้งนี้ ไม่พบการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการด้านพัสดุ การเงิน 
ของหน่วยรับตรวจ 

 



~ ๗ ~ 
 

 

รายการ ข้อตรวจพบของผู้ตรวจสอบ 

  การจัดซื้อจัดจ้าง ๕) ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างในการด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  (ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๓)  ในทางปฏิบัติ
พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังไม่ได้รับมอบอ านาจจากมหาวิทยาลัย ตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๗๐/๒๕๖๕ เรื่อง มอบให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

  การรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๖) ผู้อ านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมดูแลให้มีการ “จัดท าบัญชี” โดยแสดงผล
การด าเนินงานและงบฐานะการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให้ (ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๗) โดย 

หน่วยตรวจสอบภายใน  ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการอ านวยการ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการเงิน 

คณะกรรมการอ านวยการ รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าบัญชี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี 

  ก า รบ ริ ห า รพั ส ดุ
ภ า ค รั ฐ  ต า ม
ร ะ เ บ ีย บ
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ .ศ . 
๒๕๖๐ 

๗) การจัดเก็บ การบันทึก และการเบิกจ่าย 

๗.๑  การจัดเก็บ (ข้อ ๒๐๓ (๒)......ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี) 

การเก็บรักษาวัสดุส านักงานคงเหลือเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่
สถานที่จัดเก็บเป็นพื้นที่เปิดไม่เหมาะสมตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย 
เนื่องจากง่ายต่อการเคลื่อนย้ายหรือการหยิบน าไปใช้ท าให้ยากต่อการก ากับดูแล
วัสดุคงเหลือที่ใช้งานบ่อย ๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร คลิปด า ลวดเย็บกระดาษ 
ลวดเสียบกระดาษแบบกลม ฯลฯ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้วัสดุคงเหลือไม่ครบถ้วนตรง
ตามบัญชีวัสดุ 

การเก็บรักษาครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ โดยน าติดตั้งตามจุดที่มี
การใช้งาน 

 



~ ๘ ~ 
 

 

รายการ ข้อตรวจพบของผู้ตรวจสอบ 

  การบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริห ารพั สดุ ภ าครัฐ  พ .ศ . 
๒๕๖๐ (ต่อ) 

- เครื่องสแกน ชนิดบันทึกเวลาเข้า – ออกงาน จ านวน ๑ 
เครื่อง มีการติดตั้งเพื่อการใช้งานอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้า-ออก
ส านักงาน ชั้น ๕ อาคาร ปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค ์

- เครื่องท าน้ าร้อน-เย็น แบบถังคว่ า จ านวน ๔ เครื่อง 
ติดตั้งใช้งานอยู่ในพื้นที่ ห้อง ๕๑๒ – ๕๑๔ และ ห้อง ๕๒๒ มีรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่ใบรับประกันระบุ “ก าลังไฟน้ าเย็น ๗๗ วัตต์” ซึ่ง
ไม่ตรงตามใบเสนอราคา แคตตาล็อกตามที่ผู้ประกอบการเสนอ และใบ
ส่งของก าหนด “ก าลังไฟน้ าเย็น ๘๐ วัตต์” 

๗.๒  การบันทึก (ข้อ ๒๐๓ (๑)  หนังสือ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง) 
ถือปฏิบัติการควบคุมทรัพย์สินไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบฯ ที่

เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ไม่ได้แยก “ชนิดและประเภท” ของวัสดุตามสภาพลักษณะ 
ตามหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลงวันที่ ๖ 
มกราคม ๒๕๕๙ ได้แก่  

- ประเภทวัสดุคงทนโดยสภาพ ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 
๑ ปีขึ้นไป เช่น เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ แท่นตัดกระดาษ
ฐานไม้ เครื่องตีเบอร์ ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ฯลฯ 

- ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองโดยสภาพ ที่ใช้แล้วหมดไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษปกสี ปากกาสีน้ าเงิน 
ปากกาสีแดง ปากกาไวท์บอร์ดหัวตัด ฯลฯ 

- ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ที่ใช้ส าหรับ
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมแล้วหมดไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 

ไม่บันทึกรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  ได้แก่ ค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/
ว ๖๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

การใช้แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง หนังสือคณะกรรมการว่าด้วย
พัสดุ ที่ กค (กวพ.) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๒๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

- ประเภทวัสดุคงทนโดยสภาพ ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 
๑ ปีขึ้นไป ยังไม่ด าเนินการควบคุมใน “ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (กรณี
ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์)” 

 



~ ๙ ~ 
 

 

รายการ ข้อตรวจพบของผู้ตรวจสอบ 

  การบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
ระเบ ียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ (ต่อ) 

- ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองโดยสภาพ ที่ใช้แล้วหมดไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ถือปฏิบัติการใช้แบบฟอร์ม “บัญชีวัสดุ” ตามที่ กวพ. 
ก าหนด แต่ไม่แยกชนิดย่อยของวัสดุตามขนาดหรือคุณลักษณะที่ไม่
เหมือน/แตกต่างกัน ออกแต่ละบัญชี 

- ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ หน่วยรับตรวจ
ยังไม่มีรายการวัสดุประเภทนี้ 

- ประเภทครุภัณฑ์โดยสภาพ ยังไม่ด าเนินการการจัดท า 
“ทะเบียนคุมทรัพย์สิน” และน าไปใช้โดยยังมิได้มีการควบคุมก าหนดเลข
ครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ 

๗.๓  การเบิกจ่าย (ข้อ ๒๐๔)  
เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ ถือปฏิบัติการจัดท าใบเบิกพัสดุ (หลักฐาน

การจ่ายพัสดุ) จากเจ้าหน้าที่จัดซื้อ และท าการเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรผู้ที่
ต้องการเบิกใช้ในสถาบันวิทย์ฯ ดังนี้ 

“วัสดุตามสภาพลักษณะ” ควบคุมการรับ-จ่ายวัสดุจากใบ
เบิกพัสดุที่จัดท าขึ้นเอง แต่บันทึกรายการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับ 
“บัญชีวัสดุ :- ชื่อหรือชนิดวัสดุ” จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้การเก็บข้อมูล
จ านวนคงเหลือไม่ตรงกับบัญชีคุมวัสดุ  

“ครุภัณฑ์โดยสภาพ” เนื่องจากยังไม่ด าเนินการจัดท า 
“ทะเบียนคุมทรัพย์สิน” จึงท าให้ยังไม่มีการบันทึกการเบิกจ่าย และ
ผู้รับผิดชอบดูแลครุภัณฑ์ที่น าไปใช้งานแล้ว 

๘) การยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
มีการขอยืมครุภัณฑ์โดยสภาพของส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนจ านวน ๑๔ รายการ รวม ๒๕๘ ชิ้น ที่จัดเก็บอยู่ในบริเวณ
ชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ตามหลักฐานการขอ
ข้อมูลของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ อว.๐๖๕๐.๑๑/๑๑๕๑ ลงวันที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเมื่อตรวจสอบพบว่า มีสภาพใช้งานได้ทุก
รายการ 

นอกจากนี้ยังพบว่า มหาวิทยาลัยมีการส่งมอบกุญแจพื้นที่
ชั้น ๕ โดยอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ ตามหลักฐานหนังสือที่ อว.๐๖๕๐.๒๕/
๑๔๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ แต่ไม่พบหลักฐานการส่ง-รับมอบกุญแจ 
จึงท าการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 



~ ๑๐ ~ 
 

 

รายการ ข้อตรวจพบของผู้ตรวจสอบ 

  การบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
ระเบ ียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ (ต่อ) 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ ชี้แจงว่า “ผู้อ านวยการสถาบัน 
วิจัยและพัฒนา (ณ ขณะนั้น) ส่งมอบให้ผู้บริหาร (MR. Morgan)” ซึ่ง
ปัจจุบันได้ลาออกแล้ว  

- บุคลากรล าดับที่ ๑ ตามค าสั่งสถาบันวิทย์ฯ ที่ ๐๒๑/๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม 
และวัฒนธรรม สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รับมอบจากผู้บริหาร 
(MR. Morgan) 

- บุคลากรล าดับที่ ๒ (ตามค าสั่งเดียวกับล าดับที่ ๑) รับมอบ
จากบุคลากรล าดับที่ ๑ โดยถือครองเพื่อท าการเปิด – ปิดทุกห้องที่อยู่ใน
บริเวณชั้น ๕ ยกเว้นประตกูระจกบริเวณหน้าลิฟต์ (ทางเข้าชั้น ๕) เนื่องจาก
ได้รับแจ้งจากบุคลากรของกองกลางว่า ภายในอาคารมีกล้องวงจรปิด
เพื่อป้องกันการโจรกรรมอยู่แล้ว จึงขอไม่ให้ล็อคประตูดังกล่าวฯ  ซึ่งการ
แจ้งให้ถือปฏิบัติดังกล่าวฯ มิได้เป็นการป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน
ทางราชการ เพราะกล้องวงจรปิดเป็นเพียงหลักฐานประกอบการโจรกรรม
เพื่อชี้ผู้กระท าผิด 

และได้สัมภาษณ์บุคลากรล าดับที่ ๒ ผู้ถือครองกุญแจ ชี้แจง
ดังนี้ 

ชุดที่ ๑  สัญลักษณ์ตัว “G” จ านวน ๑ ดอก ส าหรับล็อค
ประตูที่มีลักษณะกระจก ได้แก่ หน้าลิฟต์ (ทางเข้าสถาบันวิทย์)  ห้อง 
๕๑๕ – ๕๑๖ และห้อง ๕๒๐ – ๕๒๒ 

ชุดที่ ๒  สัญลักษณ์ตัว “W” จ านวน ๑ ดอก ส าหรับล็อค
ประตูห้องน้ า  

ชุดที่  ๓  สัญลักษณ์ค าว่า “SCHLAGE” จ านวน ๑ ดอก 
ส าหรับล็อคประตูไม้ ได้แก่ ห้อง ๕๑๑ – ๕๑๓ 

๙) การบ ารุงรักษา และการตรวจสอบพัสดุประจ าปี (ข้อ ๒๑๒ – ๒๑๔) 
ยังไม่มีการจัดท าแผนบ ารุงรักษาพัสดุ และการตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตาม 

ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด ข้อ ๒๑๒ – ๒๑๔ 

การให้ถือปฏิบัติการจัดท าแผนบ ารุงรักษาพัสดุตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย (หนังสือที่ อว ๐๖๕๐.๑๓/๐๔๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๕) เรื่อง แผนการบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

 



~ ๑๑ ~ 
 

 

รายการ ข้อตรวจพบของผู้ตรวจสอบ 

  การบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
ระเบ ียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ (ต่อ) 

ทั้งนี้สาเหตุที่ยังไม่มีการถือปฏิบัติ อาจเนื่องจากยังไม่ได้รับ
มอบอ านาจจากมหาวิทยาลัย “ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๗๐/๒๕๖๕ เรื่อง 
มอบให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในการ
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ” 

๑๐) การจ าหน่ายพัสดุ (ข้อ ๒๑๕ – ๒๑๙)  
เนื่องจากหน่วยรับตรวจเพิ่งเริ่มได้รับการจัดตั้งหน่วยงาน 

(เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยสภามหาวิทยาลัย และมีการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ เป็นปีแรกจึงยังไม่มีการจ าหน่าย
พัสดุ 

  ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
(ปค. ๕) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

๑๑) ยังไม่มีการจัดท าระบบการควบคุมภายในเหมือนดังเช่นหน่วยงานตาม
โครงสร้าง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  

มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๒   รายงานผลการประเมิน “ผลการปฏิบัติงาน” ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า ด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่ง “หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน” ตามที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอแจ้งให้ทราบว่า ผล
การประเมินฯ ดังกล่าว ยังมิได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการ (อธิการบดี) มีส่วนร่วมในการ
พิจารณา 

นางสาวมลฤดี  กันไพรีย์ น าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบว่า 
หัวข้อประเมินมีจ านวน ๕ หัวข้อ และคิดเป็น ๑๐๐ คะแนนเต็ม จ านวน ๔ หัวข้อ โดยได้รับคะแนน
ประเมินในภาพรวมได้ ๘๘.๒๕ คะแนน และจ าแนกคะแนนตามรายหัวข้อได้ดังน้ี 

๑. การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ได้รับคะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการตรวจสอบฯ เท่ากับ ๑๗.๑๗ คะแนน 

๒. คุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
ได้รับคะแนนประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ เท่ากับ ๑๗.๕๐ คะแนน 

๓. หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน คะแนนเต็ม 
๓๐ คะแนน ได้รับคะแนนประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ เท่ากับ ๒๖.๕๐ คะแนน 



~ ๑๒ ~ 
 

๔. ทักษะการด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน คะแนนเต็ม ๓๐ 
คะแนน ได้รับคะแนนประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ เท่ากับ ๒๗.๐๕ คะแนน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑   การเผยแพร่ข้อมูล “รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ บนเว็บไซต์
หน่วยตรวจสอบภายใน มทร. กรุงเทพ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการขออนุญาต
ท าการเผยแพร่ข้อมูล “รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ที่ผ่านมติรับรองรายงานการประชุม บนเว็บไซต์ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (https://audit.rmutk.ac.th)  เพื่อการ
เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบผลการด าเนินงาน  

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหารายงาน
การประชุมฯ เพื่อน าเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ  

------------  ไม่ม ี ------------   

การประชุมครั้งถัดไป วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
   เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

นางสาวมลฤดี  กันไพรีย ์
นางสาวพรทิพย์  สุขอร่าม 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางนุสรา  เด่นอุดม 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

https://audit.rmutk.ac.th/


ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 
 

 
 

 


