
รายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการตรวจสอบ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ประกอบด้วยกรรมการ ๔ ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน และกรรมการ

ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก ๑ ท่าน ซึ ่งสามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ณ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

๑. นายศวิะ     แสงมณ ี   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

๒. พลตำรวจเอก เอก  อังสนานนท์  กรรมการตรวจสอบ 

๓. นายสุชาต ิ  เจยีรานุสสติ          กรรมการตรวจสอบ 

๔. นางสาวมณฑา    ทองทวี  กรรมการตรวจสอบ 

๑. คุณสมบัติ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังน้ี 

๑.๑ เป็นผู ้มีความรู ้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เพียงพอที ่จะทำหน้าที ่ในฐานะ

กรรมการตรวจสอบ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนตอ้งมีความรู้ความเข้าใจและ

มปีระสบการณ์ดา้นการเงนิการบัญชีหรอืดา้นการตรวจสอบภายใน 

๑.๒ เป็นผู้มคีวามเขา้ใจในภารกจิของหน่วยงานของสถาบัน 

๑.๓ เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นและรายงานผล 

การดำเนนิงานตามหนา้ที่ ที่ไดรั้บมอบหมายดว้ยความเป็นอสิระและเที่ยงธรรม 

 ๒. หน้าท่ีและความรับผดิชอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังน้ี 

๒.๑ จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหส้อดคลอ้งกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ในการดำเนินงานของสถาบัน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันและมีการสอบทาน 

ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างนอ้ยปลีะหนึ่งครัง้ 

๒.๒ สอบทานให้สถาบันมีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

ว่ามคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพหรอืไม่เพยีงใดเพื่อใหม้ีระบบการกำกับดูแลที่ดี 

๒.๓ สอบทานใหส้ถาบันมกีารรายงานการเงนิอย่างถูกตอ้งและน่าเช่ือถอื 

๒.๔ สอบทานการดำเนินงานของสถาบันให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

หรอืมตคิณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวขอ้งกับการดำเนนิงาน รวมทัง้ขอ้กำหนดอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

๒.๕ กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของสถาบัน ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนา 

การปฏบิัตงิานในหนา้ที่  

๒.๖ พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรอืมโีอกาสเกดิการทุจรติที่อาจมผีลกระทบต่อการปฏบิัตงิานของหน่วยงานของสถาบัน  



๒.๗ ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณา แต่งตั้ง โย้กย้าย เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงาน 

ของหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในต่อสภาสถาบัน  

๒.๘ ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน เห็นชอบเกี ่ยวกับผลการสอบและเรื ่องอื ่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือ

ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถงึเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภาสถาบัน 

๒.๙ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ต่อสภาสถาบัน 

๒.๑๐ ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน

อย่างนอ้ยปลีะหนึ่งครัง้ต่อสภาสถาบัน 

๒.๑๑ มอีำนาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม 

๒.๑๒ พิจารณาให้ความเห ็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และอนุม ัต ิแผน 

การตรวจสอบประจำป ีและแผนการตรวจสอบระยะยาว ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

๒.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือปฏิบัติงานอื่นที ่ได้รับมอบหมาย 

โดยความเห ็นชอบจากสภาสถาบ ัน ท ั ้ งน ี ้ต ้องอย ู ่ภายในขอบเขตหน ้าท ี ่ความร ับผ ิดชอบ 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง       

ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนด โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการ

เงินของสถาบัน 

๑.๑ สอบทานรายงานผ ู ้สอบบ ัญช ีและรายงานงบการเง ินสถาบ ันเทคโนโลยี  

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒  

๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๓ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงนิ ศูนย์เกษตรอาหารและพลังงาน วทิยาเขตชุมพร

เขตรอุดมศักดิ์ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของสถาบัน 

๒.๑ รายงานผลการตรวจสอบ การผลตินำ้ดื่มแคแสด ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๒ รายงานผลการตรวจสอบ ลูกหนี้รา้นคา้ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๒.๓ รายงานผลการตรวจสอบ เง ินสดย่อยและเงินยืมทดรองจ่าย ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๔ รายงานผลการตรวจสอบ การควบคุมภายในดา้นความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓. การพจิารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ   

เพื ่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ และเพื่อให้การ

ดำเนินงานเกี ่ยวกับการตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ และไดป้ระกาศ ใช้ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔. การรายงานผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อสภาสถาบัน  

คณะกรรมการตรวจสอบได ้รายงานผลการปฏิบ ัต ิงาน ประจำไตรมาสรายงาน 

ต่อสภาสถาบนัรับทราบ จำนวน ๓ ครัง้ ดังนี้ 

๑. การประชุมสภาสถาบันครัง้ที่ ๗/๒๕๖๓   เมื่อวันอังคารที่ ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒. การประชุมสภาสถาบันครัง้ที่ ๘/๒๕๖๓   เมื่อวันอังคารที ่๑๘  สงิหาคม   ๒๕๖๓ 

๓. การประชุมสภาสถาบันครัง้ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗  พฤศจกิายน  ๒๕๖๓ 

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตามที่ได้รายงานข้างต้น เชื่อว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการกำกับ

ดูแลกิจการที ่ดี มีการควบคุมภายในที ่เพียงพอ และเหมาะสมกับการบริหารงาน มีการบริหาร         

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการ

ดำเนนิงานของสถาบัน 

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    

ไดรั้บความร่วมมอืจากผู้บรหิารและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง จงึขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

          ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                      
                                       

                                                                        (นายศิวะ  แสงมณ)ี   

                                                         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    


