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รายงานความก้าวหน้า การก ากับติดตาม (ภาพรวม) ในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563)  

หน่วยตรวจสอบภายใน  
 

วัตถุประสงค์ :      เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ :    เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยตรวจสอบภายในให้สาธารณชนได้รับทราบ 

การเปิดเผยข้อมูล กิจกรรม / โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จและเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ผลส าเร็จ เป้าหมาย 

ด้านการบริหารงาน 
:  -  แผนด า เนินงาน

ตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563  

 
กิจกรรม :-  
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ จัดให้มีการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานทุกระดับของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล  

2. จัดท าแผน (ประมาณ) การปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อก าหนดวัน เวลาเข้า
หน่วยรับตรวจและกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

 
 
น าเผยแพร่บน 
website ของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
น าเผยแพร่ใน
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน  

 
 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

 

 
 
1. น าเผยแพร่บน website ของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 

15 ตุลาคม 2562 
 
 
 
 
 
2. ด าเนินการเสร็จ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 และน า

เผยแพร่ให้บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน 
รับทราบกิจกรรม 

 
 
1. http://www.rmutk.ac.th

/?p=4863 
 
 
 
 
 

2. https://www.rmutk.ac.th
/?p=5515 

 

http://www.rmutk.ac.th/?p=4863
http://www.rmutk.ac.th/?p=4863
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การเปิดเผยข้อมูล กิจกรรม / โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จและเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ผลส าเร็จ เป้าหมาย 

: - รายงานการก ากับ 
แ ล ะ ติ ด ต า ม ก า ร
ด าเนินงานประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 รอบ 6 เดือน
แรกของปี  

กิจกรรม :- 
ด าเนินการตามแผน (ประมาณ) การ

ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เพื่อ 
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Operational 

Audit) การด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

- ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
(Performance) ตลอดจนให้ความเห็น 
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงาน 

- สอบทานระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน มีความเพียงพอและเหมาะสม 
 

 
จ านวนหน่วย
รับตรวจ ตาม
แผนปฏิบัติงาน
การตรวจสอบ
ภายใน 

 
5 

หน่วย 
รับตรวจ 

 
1. ด าเนินการเข้าตรวจสอบได้เพียง 4 หน่วยรับตรวจ 

(ล าดับที่  1 – 4) เท่านั้น และที่ ไม่สามารถเข้า
ตรวจสอบตามแผน (ประมาณ) การปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายใน ของหน่วยรับตรวจล าดับที่ 5 - 6 
ได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อ 
COVID-19 และถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลยั 
เร่ือง การปิดที่ท าการมหาวิทยาลัยชั่วคราว จึงท าให้
เป็นอุปสรรคในการเข้าตรวจเอกสารในพื้นที่ที่รับ
ตรวจ 

2. อยู่ระหว่างด าเนินการทบทวน และพิจารณาการ
ปรับแผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ของ
หน่วยรับตรวจที่ ไม่สามารถเข้าตรวจสอบตาม
แผนปฏิบัติการตรวจสอบได้ ในล าดับที่ 5 – 6 เมื่อ
สิ้ น สุ ด ระยะ เวลากา รประกาศ ปิ ดที่ ท า ก า ร
มหาวิทยาลัยชั่วคราว  

 
1. http://www.rmutk.ac.t

h/?p=4863 
2. หลักฐานอ้างอิง 1 
3. http://www.rmutk.ac.t

h/?p=5273 
4. http://www.rmutk.ac.t

h/?p=5330 
5. http://www.rmutk.ac.t

h/?p=5355 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rmutk.ac.th/?p=4863
http://www.rmutk.ac.th/?p=4863
http://www.rmutk.ac.th/?p=5273
http://www.rmutk.ac.th/?p=5273
http://www.rmutk.ac.th/?p=5330
http://www.rmutk.ac.th/?p=5330
http://www.rmutk.ac.th/?p=5355
http://www.rmutk.ac.th/?p=5355
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การเปิดเผยข้อมูล กิจกรรม / โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จและเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ผลส าเร็จ เป้าหมาย 

: - รายงานการผลการ
ด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562 

กิจกรรม :- 
สรุปข้อมูลผลการด า เนินงานตาม

แผนการตรวจสอบภาย ใน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ า  (Audit Committee) 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
จ านวนครั้งของ
การรายงานผล
การตรวจสอบ  

 
2 

คร้ัง 
 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการรายงานผลการ

ตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบประจ า (Audit 
Committee) รับทราบจ านวน 2 คร้ัง ดังนี้ 

คร้ังที่ 1/2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  
คร้ังที่ 2/2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 

 
https://www.rmutk.ac.th/?
p=5503  
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การเปิดเผยข้อมูล กิจกรรม / โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จและเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ผลส าเร็จ เป้าหมาย 

ด้ านการบริหารเงิน
งบประมาณ 

: - รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 รอบ 6 เดือน
แรกของปี 

 
 
กิจกรรม :- 

ด าเนินการตรวจติดตามการบริหาร 
(เบิก – จ่าย) เงินงบประมาณและเงินรายได้ 
เพื่อให้ทราบว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้ ในการ
ด าเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงานหรือแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจ าปี และตามนโยบายที่รัฐบาลหรือที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 

 
 
 
จ านวนหน่วย
รับตรวจ ตาม
แผนปฏิบัติงาน
การตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 
3 

หน่วย 
รับตรวจ 

 

 
 
 
ในช่วง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไม่มีแผนเข้าตรวจสอบด้านการบริหาร (เบิก-จ่าย) เงิน
งบประมาณ ทั้งนี้เนื่องจากแผนการตรวจสอบของ 
6 เดือนแรก เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยให้
ด าเนินการตรวจสอบด้านการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน และรายงานการเงิน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จากส่วนราชการที่อยู่ภายใต้การก ากับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มีแหล่ง
รายได้เลี้ยงตัวเอง)  

 
 
 

- 
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การเปิดเผยข้อมูล กิจกรรม / โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จและเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ผลส าเร็จ เป้าหมาย 

ด้ านการด า เนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต 
:  -  แผนปฏิบั ติ ก า ร

ป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

 
 
กิจกรรม :-  

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดให้มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 
 

 
 
 
น าเผยแพร่บน 
website ของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เพื่อการติดตามและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้  
ครั้งที่ 1 รายงาน 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2562 

– เดือนมีนาคม 2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 2 รายงาน 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน – 

เดือนกันยายน 2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
https://www.rmutk.ac.th/?
p=5559 
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การเปิดเผยข้อมูล กิจกรรม / โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จและเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ผลส าเร็จ เป้าหมาย 

: - รายงานการก ากับ 
ติดตามการด าเนิน 
ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ  6 เดื อนแรก
ของปี 

กิจกรรม :-  
มีการรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 

แรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
จ านวนครั้งของ
การรายงานผล
การด าเนินงาน 
 
 
 
 

 
2 คร้ัง 

 
รายงานผลการด านินงานในแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทุจจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 รอบ 6 เดือนแรกของปี (เดือนตุลาคม 2562 – 
เดือนมีนาคม 2563) 

 
https://www.rmutk.ac.th/?
p=5559 
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การเปิดเผยข้อมูล กิจกรรม / โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จและเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ผลส าเร็จ เป้าหมาย 

:  -  ร ายงานผลการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2562  

กิจกรรม :- 
สรุปข้อมูลผลการด า เนินงานตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้
มหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
จ านวนครั้งของ
การรายงานผล
การด าเนินงาน 

 

 
1 

คร้ัง 
 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รายงานผลการ

ด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 

 

 
https://www.rmutk.ac.th/?
p=5541  
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อผู้จัดท า                                                           . 
       (นางนุสรา   เด่นอุดม) 

ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 


