
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ 

วันศุกรที่  ๓  กุมภาพันธ  ๒๕๖๖   เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมพวงชมพู ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

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

ผูมาประชุม 

๑. นางสาวดุษฎี  เขียวมีศร ี   ประธานกรรมการ 

๒. ดร.อุดม   ชัยชนะพานิช   กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย ดร.โกวิน  วิวัฒนพงศพนัธ  กรรมการ 

๔. นางสาวมณีรัตน  เตชะภักดีวงศ   กรรมการ 

๕. นางนุสรา   เดนอุดม   เลขานุการ 

๖. นางสาวพรทิพย  สุขอราม   ผูชวยเลขานุการ 

๗. นางสาวมลฤดี  กันไพรยี   ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 

------------  ไมมี  ------------   

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.   

ประธานฯ กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

------------  ไมมี  ------------   



~ ๒ ~ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ 

ประธานมอบหมายเลขานุการ นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ 

เม่ือวันศุกรที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตอที่ประชุม 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 

วาระการประชุม การดําเนินการ มติที่ประชุม 

วาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

------------  ไมมี  ------------   

วาระที่ ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เม่ือวัน

ศุกรที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เลขานุการ นําเสนอรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

รับรองรายงาน

การประชุม 

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน (คางการพิจารณา)  

๓.๑  สืบเน่ืองระเบียบวาระที่  ๓ .๑   

(สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ 

๓/๒๕๖๖) 

ฝายเลขานุการ นําเสนอคําถามในหัวขอ

การประเมินของ “แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานภาพรวมและประเมินตนเอง 

(รายบุคคล) คณะกรรมการตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ” 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขอ

ความเห็นชอบ 

เห็นชอบ และให

ป รับป รุ ง  แก ไข

เน้ือหาในบางขอ

พ ร อ ม นํ าส ง ให

คณ ะก รรมการ

ต รวจสอบตอบ

แบบประเมินฯ  

วาระที่ ๔  เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ  

๔.๑  รายงานผลการตรวจสอบ “การ

จัดวางระบบการควบคุมภายใน

และการบริหารความเส่ียง (ปค.๖)” 

ตามแผนการตรวจสอบประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบวา หนวย

ตรวจสอบภายในไดทํ าการสอบทาน

ประเมินผลการควบคุมภายในและการ

บริหารจัดการความเส่ียง (ปค.๖) ตาม พรบ. 

วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ 

รับทราบ 
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วาระการประชุม การดําเนินการ มติที่ประชุม 

 แลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันส้ินปงบ 
ประมาณ เสนอตออธิการบดีกอนนําสงให
กระทรวงเจาสังกัด (อว.) เปนที่เรียบรอย  

 

๔.๒  รายงานความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบระหวาง
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

เลขานุการ แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหทราบวา ในชวงระหวางเดือน
พฤศจิกายน – เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ มีหนวย
รับตรวจตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
จํานวน ๒ หนวยงาน ไดแก 

๑) สํานักงานบริหาร สินทรัพย รับ
การตรวจสอบระหวางวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
– ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๒) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รับการตรวจสอบระหวางวันท่ี ๖ 
– ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

รับทราบ 

วาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

๕.๑  การเผยแพรขอมูล “รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย” 

เลขานุการ แจงขออนุญาตทําการเผยแพร
“รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย” ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ที่ผานมติ
รับรองรายงานการประชุม บนเว็บไซตของ
หนวยตรวจสอบภายใน 

เห็นชอบ 

วาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ   

๖.๑  การเชิญบุคลากรหนวยตรวจสอบ
ภายใน เปนวิทยากร 

เลขานุการ แจงตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบวา สถาบันวิทยาศาสตร 
นวัตกรรม และวัฒนธรรม จะจัดโครงการ
อบรมสัมมนา เรื่อง “การบริหารพัสดุภาครัฐ 
:- การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม 
การบํารุงรักษา การตรวจสอบ และการ
จําหนายพัสดุ” โดยแจงความประสงค “เชิญ
บุคลากรหนวยตรวจสอบฯ เปนวิทยากร” 

รับทราบ 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 



~ ๔ ~ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน (คางการพิจารณา) 

. ------------  ไมมี  ------------   

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 

๔.๑   รายงานผลการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ “สํานักงานบริหารสินทรัพย” 

ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เลขานุการ แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหทราบวา ในเดือน

พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๕ หนวยตรวจสอบภายในเขาปฏิบัติงานหนวยรับตรวจ “สํานักงาน

บริหารสินทรัพย” ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ระหวางวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ซึ่งเปนหนวยงานในกํากับของสภามหาวิทยาลัย 

นางนุสรา  เดนอุดม  รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน และ

ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการ รายงานผลปดการตรวจสอบใหคณะกรรมการรับทราบถึงประเด็นขอตรวจพบ

ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจาง “ครุภัณฑระบบบัตรเงินสด สําหรับศูนยอาหาร แขวงทุงมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ ระบบ จํานวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะทําการนําสงรายงานผล

ปดการตรวจสอบ “ตามขอเท็จจริงที่ตรวจพบ” เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหหนวยรับตรวจทบทวน 

หลักฐานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุท่ีถูกตอง ชัดเจน และเม่ือหนวยตรวจสอบภายใน

ออกรายงานใหอธิการบดีรับทราบ จะเสนอแนวทางแกไขอยางเปนทางการพรอมทําการติดตามการ

แกไขขอบกพรองตามท่ีเสนอแนะฯ ขางตนควบคูกันไป 

คณะกรรมการตรวจสอบรวมกันพิจารณาและขอใหเรงดําเนินการติดตามผล

การแกไขของหนวยรับตรวจโดยเร็ว 

มติที่ประชุม รับทราบ  

๔.๒   รายงานความกาวหนาในการปฏิบัติงานตรวจสอบเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 

เลขานุการ แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหทราบวา ในเดือน

มกราคม ๒๕๖๖ มีหนวยรับตรวจตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ จํานวน ๒ หนวยงาน ไดแก 

๑. หนวยรับตรวจ “คณะวิศวกรรมศาสตร” รับการตรวจสอบระหวางวันที่ 

๙ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ 

๒. หนวยรับตรวจ “โครงการสถาบันการบินแหง มทร.กรุงเทพ” รับการตรวจสอบ

ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ 

ทั้งน้ี หนวยรับตรวจทั้ง ๒ หนวยงาน อยูระหวางดําเนินการจัดทําสรุปผลการ

ปดตรวจ และดวยสาเหตุท่ีทําการปดตรวจลาชา เน่ืองจากการการเขาตรวจสอบท้ัง ๒ หนวยงาน มี



~ ๕ ~ 
 
ระยะเวลาติดตอกัน และหลังส้ินสุดการตรวจสอบ จะตองเขารวมโครงการพัฒนาเครือขายผูตรวจสอบ

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (๙ มทร.) ตามหนังสือ มทร.อีสาน ที่ อว ๐๖๕๗.๑๐๐๐/๐๐๖๑ 

ลงวันที่ ๖ มกราคม  ๒๕๖๖  จัดใหมีการอบรมในระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ 

มติที่ประชุม รับทราบ และใหนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑   รายงานความกาวหนาหนวยรับตรวจท่ีขอเล่ือนไมเขารับการตรวจสอบตาม

ระยะเวลาของแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เลขานุการ แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหทราบวา ตามมติที่

ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เม่ือวันศุกรที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติให 

๑) กรณี “หนวยรับตรวจ” ไมสะดวกใหเขาพื้นท่ีของหนวยงาน ก็ใหสง

เอกสารมาในพื้นที่หนวยตรวจสอบภายในแทนการเขาตรวจในพื้นที่ของหนวยรับตรวจ หรือ 

๒) กรณี “หนวยรับตรวจ” ไมพรอมดานเอกสารเพื่อรับการตรวจ ก็ใหจัดสง

เอกสารเทาที่พรอมนํามาใหตรวจกอน โดยกําหนดเง่ือนเวลาในการจัดสงเอกสารภายใน ๗ วันทําการ  

นางนุสรา  เดนอุดม  รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน และ

ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการ รายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบวา ไดแจงหนวยรับตรวจ “โครงการ

จัดตั้งสํานักงานสหกิจศึกษา” ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๐.๑๗/๑๘๙ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๖๕๖ ใหจัดสง

เอกสารท่ีเกี่ยวของกับวัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจ มายังหนวยตรวจสอบภายใน ภายใน ๗ 

วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาหนวยรับตรวจไม

ประสงคเขารับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ซ่ึงหนวยรับ

ตรวจนําสงเอกสาร (หนังสือที่ อว ๐๖๕๐.๑๙/๐๓๘๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๖๖๖) ลาชาเลยกําหนดเวลา

ตามเง่ือนไข จึงแจงหนวยรับตรวจรับทราบดวยวาจาวา “จะสามารถดําเนินการตรวจสอบไดเม่ือมีชวง

ระยะเวลาวางจากแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ” เทาน้ัน 

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและมีความเห็นวาการรับเอกสารจากหนวย

รับตรวจมาไว โดยท่ียังไมสามารถจัดสรรเวลาตรวจใหไดอาจจะทําใหเกิดผลกระทบได เชน เกิดความ

ไมปลอดภัยหรือเอกสารสูญหาย และเปนภาระแกหนวยตรวจสอบภายในท่ีจะตองรับผิดชอบงานใน

สวนท่ีไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว จึงเห็นควรใหแจงกลับไปยังหนวยรับตรวจ เพื่อคืน

เอกสารชุดดังกลาว ดวยเหตุผลความปลอดภัยของเอกสาร และหากหนวยตรวจสอบภายในพรอมตรวจ

เม่ือใดจะแจงใหหนวยรับตรวจทราบเปนการลวงหนา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหหนวยตรวจสอบภายในทําหนังสือสงคืนเอกสารของ

หนวยรับตรวจ 



~ ๖ ~ 
 

๕.๒   การเผยแพรขอมูล “รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัย” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ บนเว็บไซต

หนวยตรวจสอบภายใน มทร. กรุงเทพ 

เลขานุการ แจงตอท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการขออนุญาต

ทําการเผยแพรขอมูล “รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย” ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ท่ีผานมติรับรองรายงานการประชุม บนเว็บไซตของหนวย

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (https://audit.rmutk.ac.th)  เพื่อการ

เผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบผลการดําเนินงาน  

คณะกรรมการตรวจสอบรวมกันพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหารายงาน

การประชุมฯ เพื่อนําเผยแพรขอมูลตอสาธารณชน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอ่ืน ๆ  

. ------------  ไมมี  ------------   

การประชุมครั้งถัดไป วันศุกรที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 

   เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 

ปดประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

นางสาวมลฤดี  กันไพรีย 

นางสาวพรทิพย  สุขอราม 

ผูชวยเลขานุการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

นางนุสรา  เดนอุดม 

เลขานุการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

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


ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 
 

 
 

 


