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บทสรุปผู้บริหาร 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2564    

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการ
สถาบันรับทราบแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในคราวประชุมคณะกรรมการสถาบัน 
ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบโดยคำนึงถึง
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และผู้ตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานตรวจสอบโดยความมีอิสระ เที่ยงธรรม รวมถึงปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความเชี่ยวชาญและ
ระมัดระวังรอบครอบ เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุม โดยมีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ทั้งหมด 24 เรื ่อง 
ประกอบด้วย 

1) งานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก จำนวน 21 เรื่อง 
- งานด้านการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Services) จำนวน 20 เรื่อง ประกอบด้วย ตรวจสอบ

ด้านการเง ิน (Financial Audit) 7 เร ื ่อง ตรวจสอบด้านการปฏิบ ัต ิตามกฎ ระเบ ียบ 
(Compliance Audit) 5 เรื่อง ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Operational Audit) 2 เรื่อง 
และตรวจสอบด้านอ่ืนๆ 6 เรื่อง  

- งานด้านการให้คำปรึกษา (Consulting Services) จำนวน 1 เรื่อง  
2) งานประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน จำนวน 3 เรื่อง  

- รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) ให้กรมบัญชีกลาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

- ติดตามการดำเนินงานการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

- รายงานการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไป (On going) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (รายไตรมาส) 

ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 1,149,500 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 204,800 บาท และงบ
ดำเนินงาน 944,700 บาท ระหว่างปฏิบัติงานมีการปรับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ จำนวน 3 ครั้ง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที ่ 30 กันยายน 2565 ทั ้งหมดเป็นเงิน 
1,147,215 บาท (ร้อยละ 99.80 ) คงเหลือ 2,285 บาท (ร้อยละ 0.20) 

รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถาบันทราบเป็นระยะๆ ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในไดส้รุป
ประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบข้อตรวจพบที่เป็นประเด็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับ และนโยบาย ด้วยความระมัดระวังรอบคอบอันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 9 ครั้ง  
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“ข้อมูลทั่วไป” 
ประวัติความเป็นมา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
ของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2548 เพื่อเป็นกระบวนการและ
กลไกในการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ การเสริมสร้างและการรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การเก็บรักษาคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวง และการ
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพ้ืนที่สูง 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา มาตรา 39 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสถาบันวิจัยและพัฒนา  
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565 ไดน้ิยามความหมายของการตรวจสอบ
ภายในว่า กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า
และปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถาบันให้ดีขึ้น และจะช่วยให้สถาบันบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้ด้วยการประเมินผลและการปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับ
ดูแลอย่างเป็นระบบ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

 “ให้ความเชื ่อมั ่น ให้คำปรึกษา อย่างเที ่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื ่อเพิ ่มคุณค่าและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ สวพส.” 

  
พันธกิจ (Mission) 

1. มุ่งม่ันให้บริการด้านการตรวจสอบด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารพัสดุ ทรัพย์สินของสถาบัน  
2. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การควบคุมภายใน 
3. สอบทานประสิทธิผลและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 
4. การให้คำปรึกษา แนะนำอย่างเท่ียงธรรม  โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
5. พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และใช้เทคโนโลยี

ที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

(๑) กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และ
การดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
และความเพียงพอของการควบคุมภายในของสถาบันด้วย 
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(๒) กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอผู้อำนวยการก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๓) จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ทั้งภายในและภายนอก  
ตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด  

(๔) จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู ้อำนวยการก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 

ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ ้นไปให้
นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย 

(5) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (4) 
(6) รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 

(6.1) รายงานผลการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่
ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื ่องที่ตรวจพบเป็นเรื ่องที่จะมีผลเสียหายต่อสถาบันให้รายงานผลกา
ตรวจสอบทันที 

(6.2) รายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ประกอบด้วย 

 (6.2.1) ความเสี่ยงที่สำคัญเก่ียวกับการดำเนินงานของสถาบัน 
 (6.2.2) ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง และการ

บริหารจัดการด้านการทุจริต รวมถึงระบบการร้องเรียน (Whistleblowing) ของสถาบัน 
 (6.2.3) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในด้าน

การเงิน และกระบวนการอื่นที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริต 
 (6.2.4) สรุปภาพรวมของการฟ้องร้องต่อสถาบัน คดีความต่าง ๆ และความ

รับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในทางแพ่ง โดยวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Root-cause analysis) และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 

(7) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

(8) ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขต
และรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง รวมทั้ง
ข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้างให้ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

(9) ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(10) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงาน
ที่ซ้ำซ้อนกัน 

(11) ปฏิบัต ิงานอื ่นที ่ เก ี ่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที ่ได ้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการสถาบัน 
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การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 การปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน เพื ่อให้ความเชื ่อมั ่นว่าการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับนิยามของการ
ตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน และประเมินความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรวมทั้งทำให้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงงาน
ให้ดีขึ้น ซึ่งกำกับดูแลการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
โครงสร้างการบริหารงาน 
 การบริหารงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน มีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานและมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการ
ตรวจสอบประจำปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการ
 ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งสำเนารายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้
ผู้อำนวยการรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :  ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีสถาบัน จำนวน 3 คน 
       ตำแหน่งจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 4 คน 

คณะกรรมการสถาบันวจิัยและพฒันาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้อำนวยการ สวพส. 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
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คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้อำนวยการ สวพส. 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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โครงสร้างและสายงาน 
➢ คณะกรรมการตรวจสอบ สวพส. 
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➢ บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 



 

02 
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน -  
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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

   โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบ ในคราวประชุมครั้งที ่2/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565
ได้มีมติเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ยกเลิกกฎบัตรการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้กฎบัตรดังต่อไปนี้แทน 
   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดทำขึ ้นเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สายการรายงานตามหน้าที่ และความสัมพันธ์ของ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้อำนวยการ การกำหนดสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลบุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึงกำหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบัน รวมถึงมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ดังต่อไปนี้ 
 
1. คำนิยาม 

    ในกฎบัตรนี้ 
“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยง

ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถาบันให้ดีขึ้น และจะช่วยให้
สถาบันบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 

“งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)” หมายความว่า การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ
อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผล อย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการ
กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ  

“งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)” หมายความว่า การบริการให้คำปรึกษาแนะนำและ
บริการอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง โดยลักษณะงาน และขอบเขตของงานจะจัดทำข้อตกลงร่วมกับผู ้ร ับบริการและมี
จุดประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุงกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความ
เสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น 
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  “มาตรฐานการตรวจสอบภายใน” หมายความว่า มาตรฐานการตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. วัตถุประสงค์และพันธกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 2.1 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
พร้อมปฏิบัติงาน ให้ความเชื่อมั่นว่า ข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการดำเนินงานที่สำคัญมีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้และทันเวลา รวมถึงการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ สร้างคุณค่าเพิ่มและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของสถาบันให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้สถาบันบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับอย่าง
เป็นระบบ ตลอดจนการกระตุ้นให้เกิดระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญ     
ในการกำกับดูแลการบริหารงานและการดำเนินงานให้เกิดความน่าเชื่อถือกับสถาบัน 
 2.2 พันธกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน 

1. มุ่งม่ันให้บริการด้านการตรวจสอบด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารพัสดุทรัพย์สินของสถาบัน 
2. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ของการควบคุมภายใน 
3. สอบทานประสิทธิผลและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 
4. การให้คำปรึกษา แนะนำอย่างเท่ียงธรรม โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
5. พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

3. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

 ให้ผู ้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ กรณีท่ีไม่ได้กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

4. อำนาจหน้าที่  

 ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ระบบงาน บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ 
เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

5. ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 

5.1 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการสถาบัน
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถดำเนินไปได้อย่างเต็มที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 

5.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเที่ยงธรรม 
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5.3 หากความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกกระทบ ทั้งโดยข้อเท็จจริง หรือโดยพฤติกรรมที่แสดงให้เห็น
ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบต่อผู้อำนวยการสถาบัน และรายงานต่อบุคคล
ที่เก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

5.4 ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ต่อผู ้อำนวยการสถาบัน เกี ่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที ่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเคยเป็น
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำการตรวจสอบ และความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับ
ผู้บริหารกิจกรรมนั้น 

5.5 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
กิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทำหน้าที่บริหาร
หรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของสถาบัน อันมีผลกระทบต่อความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 

6. ขอบเขตในการปฏิบัติงาน  

ขอบเขตของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ซึ่งรวมถึง 

6.1 ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

6.2 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอ่ืนของสถาบัน 

6.3 สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง 
6.4 ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความ

เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
6.5 วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

7. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

7.1 กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการ
ดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน คณะกรรมการ
สถาบัน และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในของสถาบันด้วย 

7.2 กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอผู้อำนวยการสถาบันก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบ
ทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

7.3 จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก ตามรูปแบบ
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
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7.4 จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้อำนวยการสถาบันก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 

ในกรณีท่ีหน่วยตรวจสอบภายใน วางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ให้นำมาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย 

7.5 ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ 
7.6 รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อำนวยการสถาบันและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอัน

สมควรและไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน และเสนอต่อ
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง เพื่อให้ความเห็นชอบ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็น
เรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อสถาบันให้รายงานผลการตรวจสอบทันที รวมถึงรายงานเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

7.7 ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไข
ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

7.8 ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและ
รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้
รับจ้าง รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้ผู้อำนวยการสถาบันพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญต่อไป  

7.9 ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถาบัน หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7.10 ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด

ความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงาน
ที่ซ้ำซ้อนกัน 

7.11 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้อำนวยการสถาบัน 

8. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

8.1 การปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน 

8.2 การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานต้องมีการประเมินผลจากภายใน และการประเมินผลจาก
ภายนอก โดยจัดให้มีการประเมินผลจากภายนอกอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี โดยผู้ประเมินจากภายนอก
ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ 
 
กฎบัตรฉบับนี้มีผลใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

เห็นชอบโดย 
 

 
(นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ) 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
           วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 



 

 

03 
- นโยบายการตรวจสอบภายใน - 
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               นโยบายการตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

------------------------------------- 
     หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้ง

ขึ ้น เพื ่อตรวจสอบการดำเนินงานและการปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการเกี ่ยวกับทรัพย์สิน
การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
ของสถาบันให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการลดเวลาและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานโดยมีความถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน 
     วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถาบันให้ดีขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงคท์ี่
กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับ
ดูแลอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ จึงได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบัน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ถือปฏิบัติ และมีการสอบทานความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จึงให้ยกเลิกนโยบายการ
ตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้นโยบายดังต่อไปนี้แทน 

นโยบายงานตรวจสอบภายใน 

1.1  งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ดังนี้ 
• การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)  

 ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงินและ
รายงานการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ระบบการ
ควบคุมภายใน และความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริตด้านการเงินการบัญชี 

• การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit) 
 ให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐาน แนวปฏิบัติ และนโยบายที่กำหนดไว้ 

• การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) 
 ให้ตรวจสอบความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

• การตรวจสอบด้านอื่นๆ 
 ให้ตรวจต ิดตามงานที่ ได ้ร ับมอบหมายตามความเห ็นและข ้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการสถาบัน คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการสถาบัน หรือผู้สอบบัญชี 
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1.2 งานด้านการให้คำปรึกษา (Consulting Services) 
• ให้ปฏิบัติงานโดยทำความเข้าใจกับผู้รับบริการ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ

และความคาดหวังอ่ืนของผู้รับบริการ กรณีเป็นเรื่องสำคัญต้องจัดทำบันทึกเรื่องที่ทำความเข้าใจไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยการปฏิบัติงานต้องระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของงาน
ที่ได้รับมอบหมายและระมัดระวังต่อประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามผลของงานบริการให้คำปรึกษาตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้มีการเห็นชอบร่วมกัน 

นโยบายการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูงว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมถึงกฎบัตร การตรวจสอบภายใน 
และกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน 

2.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ พึงปฏิบัติตามแนวทาง/
คู่มือที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีแนวทางการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.3 จัดให้มีการพัฒนาระบบงานตรวจสอบและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานให้เป็นระบบ สะดวกต่อการใช้
งานได้ง่าย เพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ มาเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

2.4 จ ัดให ้ม ีการต ิดตามประเมินผลระหว ่างท ี ่ งานดำเน ินไป (Ongoing Monitoring) โดยติดตาม
ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด รวมทั้งมีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานทุกๆ 
ไตรมาส ให้มีการรายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) เพื่อนำไปสู่การ
จัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง และให้มีการประเมินการประกัน
และการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากภายนอกองค์กร ทุกๆ 5 ปี ตามแนวทางท่ี
กรมบัญชีกลางกำหนด 

2.5 การเสริมสร้างความสามัคคีโดยเน้นการทำงานเป็นทีม ซึ่งผลสำเร็จถือเป็นผลงานของทุกคน  
2.6 ให้มีการประชุมในหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงานและ

รับทราบปัญหา/อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางแก้ไขเพ่ือให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผน 
2.7 จัดทำ/ทบทวนและปรับปรุงคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง  
2.8 การวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององค์กร และปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน โดยปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน รวมถึงมีการทบทวนและปรับแผนการ
ตรวจสอบตามความจำเป็น เพื ่อสามารถบริหารจัดการต่อการเปลี ่ยนแปลงหรื อสอดคล้องกับ 
สถานการณ์ปัจจุบันของสถาบัน  

2.9 กำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดเก็บอยู่ในสื่อรูปแบบต่างๆให้ 
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เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.10 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารและผู้ที่

เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อเสนอแนะ ความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการเพื่อวางแผนพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขงานปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 

2.11 ผู ้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี ่ยวข้องกับเรื ่องผิดกฎหมาย และการดำเนินการในลักษณะ
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

นโยบายการสื่อสารสร้างความเข้าใจและเผยแพร่/ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร 

3.1 การสร้างระบบการสื่อสารหน่วยงานหลากหลายมิติ ได้แก่ Website, E-mail และสื่อพื้นฐานอื่น ทั้ง
ภายในและภายนอก ให้มีความสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าใจตรงกัน การรับทราบข่าวสาร เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่น และส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน 

3.2 ข้อมูลที ่ได้ร ับจากการปฏิบัติงาน หากมีความจำเป็นต้องเผยแพร่หรือเปิดเผยรายละเอียดให้
บุคคลภายนอก จะต้องระบุข้อจำกัดในการเผยแพร่และการนำผลการตรวจสอบไปใช้ต่อโดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถาบัน หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือหลังจากปรึกษากลุ่มงานนิติ
การตามความเหมาะสม 

นโยบายความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 

4.1 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องประพฤติตนตามกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความละเอียดรอบคอบ มีความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
โปร่งใส การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง การปกปิดความลับ การพัฒนาความรู้ความสามารถในหน้าที่ และ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องหลีกเลี่ยงงานที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือดำเนินการ มีส่วนได้ส่วนเสีย           
มีความสัมพันธ์ส่วนตัว และไม่ทำการตรวจสอบงานหรือประเมินงานที่ตนเองเคยมีหน้าที่รับผิดชอบ
ภายในระยะเวลา 1 ปี เพ่ือมิให้เสียความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการตรวจสอบ 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5.1 ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในทุกคน เข้าร่วมการอบรมหรือศึกษาดูงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพิ่มทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
18 ชั่วโมง/คน/ปี เพื่อส่งเสริมเพิ่มศักยภาพความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
และสร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยรับตรวจและสาธารณชน 

5.2 ส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยสอบภายในไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จะต้องได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับงาน
ตรวจสอบภายใน 
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5.3 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายและให้ความร่วมมือ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานงาน 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน โดยบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรด้วยกัน เพ่ือ
พัฒนาและบริหารงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 

      ในกรณีที่มีความเห็นว่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที ่ฝ่ายบริหารยอมรับนั้น อาจไม่อยู่ในระดับที่สถาบัน
สามารถยอมรับได้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ต้องหารือกับผู้อำนวยการสถาบัน หากยังไม่สามารถหาข้อยุติ
ได้ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาหาข้อยุติต่อไป 

 ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามนโนบายการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

 
  

   (นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง) 
            หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
          1 ตุลาคม 2564 
 



 

 

 
 

04 
- ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน - 
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“ ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ” 
วัตถุประสงค ์

1) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิ น
การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ 

2) เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของ สวพส. ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติงานของ สวพส. อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
4) เพื่อสนับสนุนการลดเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติงานโดยมีความถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การประเมินความเพียงพอ และ

ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในองค์กร รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยผู้
ตรวจสอบภายใน มีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) การสอบทาน และรายงานความเชื่อถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลการเงิน การพัสดุ การปฏิบัติงาน 
ตลอดจนวิธีการที่ใช้วินิจฉัยและวัดผล 

2) การสอบทานการดำเนินงาน หรือแผนงานและระบบงาน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย 
แผนงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3) การสอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน และตรวจสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง และ
การประเมินการใช้ทรัพยากรขององค์กรว่ามีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

4) การติดตามและวัดผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับ และบรรลุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

5) ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธรการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีกำหนดไว้ 

หน่วยรับตรวจ 
 หน่วยรับตรวจคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยแบ่งเป็นหน่วยงานใต้การ

บริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จำนวน 5 หน่วยงาน 
1) สำนักวิจัย 
2) สำนักพัฒนา 
3) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
4) สำนักยุทธศาสตร์และแผน 
5) สำนักอำนวยการ 

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในแต่ละเรื่อง โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน กำหนดวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมที่จะตรวจสอบ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้เพียงพอเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด กำหนดระยะเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบ และจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน โดยแผนการปฏิบัติงานพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของ สวพส.  
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สรุปประเด็นข้อตรวจพบ  
 ผลการปฏิบัติงานและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 ทั้งหมด 15 เรื่อง ประกอบด้วย งานด้านการให้บริการให้
ความเชื่อมั่น 14 เรื่อง และงานบริการให้คำปรึกษา 1 เรื่อง เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้งหมด 9 ครั้ง โดยสรุปประเด็นข้อตรวจพบ ดังนี้ 

 
เรื่องท่ีตรวจสสอบ ผลการตรวจสอบ/ประเด็นข้อตรวจพบ 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบ 

ด้า
นก

าร
เงิน

 (F
in

an
cia

l A
ud

it)
 

1. งานด้านการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Services) 
1 )  ร า ย ง า น ก า ร เ ง ิ น ปี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ 
สวพส. (รายงานการเงินรวม) 
2) รายงานการเงินปี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของอ ุ ทยานฯ 
(รายงานการเงินรวม) 
3) รายงานการเงินประจำเดือนของ 
สวพส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4) รายงานการเงินประจำเดือนของ
อุทยานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
5) รายงานการเงินประจำไตรมาส
ของ สวพส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

6) รายงานการเงินประจำไตรมาส
ของอุทยานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐที ่เกี ่ยวข้อง รวมทั ้งแสดง
ข้อมูลทางการเงินและการบัญชีถูกต้อง
ครบถ้วน 

2. การจัดทำรายงานการเงินของสถาบัน 
จัดทำรายงานการเงินถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตามรูปแบบการนำเสนอและตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

3. การเสนอรายงานการเงินต่อผู้อำนวยการ 
สวพส. เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

4. รายการเปรียบเทียบรายงานการเงิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 
2563 สวพส. ม ีส ินทร ัพย ์รวมลดลง 
9.05 % หนี ้ส ินรวมลดลง 22.29 % 
สินทรัพย์สิทธิ/ส่วนทุนลดลง 8.69 % 
รายได้รวมลดลง 10.26 % ค่าใช้จ่าย
รวมลดลง 2.88 % และรายได้รายได้ต่ำ
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิลดลง 55.54 %  

5. ผลการสอบทาน 
5.1 การสอบทานยอดยกมาถูกต้อง ยอด
คงเหลือในรายงานการเงิน ถูกต้อง ตรงตาม
บัญชีแยกประเภท รายงานงบทดลองรวม 
และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง  
5.2 ณ วันสิ ้นงวด (ปีงบ 2564) การ
บ ันท ึกบ ัญชีและการปร ับปร ุงบ ัญชี  
สินทรัพย์หมุนเวียน (ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ,
รายได ้ค ้างร ับ หน ี ้ส ินหม ุนเว ียนอ่ืน 
(ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย , รายได้รับล่วงหน้า) , 
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ค่าเสื่อมราคา , การคำนวณบัญชีต้นทุน
สินค้าขายและบริการ และวัสดุคงเหลือ 
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ 
5.3 การบันทึกบัญชีหมวดสินทร ัพย์ 

หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย มี
ความถ ูกต ้อง ครบถ ้วน และเป็น
ปัจจุบัน  

5.4 จากการสอบทานการคำนวณค่า
เสื่อมราคา พบว่า  
- การปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
ส ัญญาเลขที่ 8/2565 พบว่า เป็น
การปรับปรุงซึ ่งทำให้อาคารมีความ
แข็งแรง คงทน และเพ่ิมประโยชน์การ
ใช้สอย หน่วยตรวจสอบภายในเห็นว่า
การกำหนดอายุการใช้งานดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์จริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มีรายการ ส่วนปรับปรุงอาคาร
และสิ ่งปลูกสร้างของ สวพส. และ
อุทยานฯ รวม 26 รายการ (สถาบัน 
19 รายการ และอุทยานฯ 7 รายการ 
- ค่าเส ื ่อมราคาในไตรมาส 2 ของ
อุทยาน พบว่า บันทึกบัญชีค่าเสื ่อม
ราคาในไตรมาส 2 ส ูงไป จำนวน 
64 ,755.62 บาท เน ื ่ อ งจาก 
สินทรัพย์ที่จัดซื้อในไตรมาส 2 จำนวน 
46 รายการ ไม่ได้ปรับแก้จำนวนวัน
การใช ้ งานของส ูตรในโปรแกรม 
Microsoft Excel ท ั ้ ง น ี ้  ไ ด ้ แ จ้ ง
เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบของอุทยานฯ 
ปรับแก้ไขและปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อม
ราคาให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

5.5 การจ ่ายชำระหนี ้ เจ ้าหนี ้การค้า
เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
มอบให้วิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญ

ของ สวพส. และ อ ุทยานฯ 
ประเมินอายุการใช้ประโยชน์ของ
ส่วนปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 26 รายการ ให้สอดคล้อง
กับการใช้ประโยชน์ที่แท้จริงและ
อายุการใช้งานที ่เหลืออยู ่ และ
เสนอผ ู ้ อำนวยการให ้ ความ
เห็นชอบ เพื ่อให้กลุ ่มงานพัสดุ 
สำนักอำนวยการ และงานพัสดุ 
อุทยานฯ ปรับแก้ไขการคำนวณ
ค่าเสื่อมราคา และให้กลุ่มงานคลัง 
สำนักอำนวยการ และงานบัญชี 
กล ุ ่ มอำนวยการ อ ุ ทยานฯ 
ดำเนินการปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อม
ราคาของสินทรัพย์ให้ถูกต้อง และ
แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่
วันสิ้นสุดบัญชี ปี 2564 
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5.6 การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายถูกต้อง 
และนำส่งกรมสรรพกรเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

5.7 นำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ ่มให้กรม
สรรพกรถ ูกต ้อง และเป ็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

5.8 จากการตรวจสอบการจ่ายชำระหนี้
ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ภาระผูกพัน 
994 ,400.00 บาท เบ ิ กจ ่ าย 
635,400.00 บาท (ร้อยละ 63.90) 
คงเหลือ 359,000.00 บาท (ร้อยละ 
36.10) ซึ่ง สวพส. ยกเลิกสัญญาจ้าง
ปร ับปร ุงไฟส่องสว ่าง ณ อาคาร 2 
เน ื ่องจากผู ้ร ับจ ้างทิ ้งงาน ทั ้งนี้  
สวพส. อยู ่ระหว่างดำเนินการตาม
ข ั ้ นตอนการแจ ้ งผู้ ท ิ ้ ง ง านตาม
ระเบียบที ่กำหนด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีภาระผูกพันและเงิน
กันเหลื่อมปีที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายรวม 
จำนวน 59.75 ล้านบาท เบิกจ่าย 
33.36 ล้านบาท (ร้อยละ 55.83) 
คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 
23.52 ล้านบาท (ร้อยละ 39.38) 

5.9 การคืนเงินประกันสัญญา และเงิน
ประกันอื่นของสถาบันและอุทยานฯ ที่
ครบกำหนดคืนวันที ่ 30 มิถ ุนายน 
2565 อยู่ระหว่างผอ.สวพส. อนุมัติคืน
เงินประกัน 7 สัญญา และอยู่ระหว่าง
สำรวจความชำรุดบกพร่อง 1 สัญญา 
ซึ่งมีการจัดทำทะเบียนคุมถูกต้อง แต่ไม่
เป็นปัจจุบัน ในส่วนการจ่ายคืนเงิน
ประกันสัญญา เง ินประกันอื ่น และ
บันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน 

5.10 ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย ส่วนใหญ่
เป ็ นการย ื มเง ิ นเพ ื ่ อเด ิ นทางไป

 
 
 

 
 
 

เห็นควรเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบ
ร ีบดำเน ินการตามระเบ ียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื ้อจ ัดจ ้างและการบร ิหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 
8 การทิ้งงาน โดยเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบจัดทำ

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา 
เงินประกันผลงานของ สวพส. ให้
เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นการควบคุม
การจ ่ ายค ืนเง ิ นประก ั น ให้
ครบถ ้วนท ุกส ัญญา และเพ่ือ
สำหร ับเป ็นหล ักฐานในการ
ตรวจสอบ 
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ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และจัดซื้อวัสดุ ส่งใช้
เงินยืมตามที่ระเบียบกำหนดส่วนลูกหนี้
กรมสรรพากรของอุทยาน เป็นการนำส่ง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม      (ภพ. 30) เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  

5.11 การบันทึกบัญชี การเก็บรักษา 
และการนำเงินฝากธนาคาร ของเงิน
สดคงเหลือประจำวันของอุทยานฯ 
รวมถึงการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคารถูกต้อง ตรงตามบัญชีแยก
ประเภท 

5.12 เง ินลงทุนระยะสั ้นเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่กำหนด 
รวมถึงมีการเปิดเผยวันครบกำหนด
และอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับในหมาย
เหต ุประกอบงบการเง ินไว ้อย ่ าง
เหมาะสม 

5.13 การสุ่มตรวจนับสินค้าคงเหลือและ
วัสดุคงเหลือของอุทยาน ณ วันที่ 16-
17 มี.ค. 65 พบว่า สินค้าที่ตรวจนับ
มีความถูกต้อง ตรงตามรายงานสรุป
สินค้าคงเหลือ (Real time) ตรงตาม
ทะเบียนคุมวัสดุ (Stock card) มีการ
แยกจัดเก็บตามประเภทของสินค้า 
โดยจัดวางเป็นระเบียบ ในสถานที่
ปลอดภัย รวมถึงการบันทึกบัญชีมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน   

5.14 รายได้รับล่วงหน้าของอุทยาน การ
บันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน และตรง
ตามทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง และเป็น
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 4 รายการ 
4,472 บาท เป็นการรับเงินโอนใน
บัญชีเงินสะสม แต่ไม่ทราบข้อมูลผู้
โอน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบได้
จัดทำรายละเอียดในงบพิสูจน์ยอดเงิน



21 

 
เรื่องท่ีตรวจสสอบ ผลการตรวจสอบ/ประเด็นข้อตรวจพบ 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) การรับเงินของอุทยานหลวงราช
พฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

ฝากธนาคารของอุทยานฯ เรียบร้อย
แล้ว 

5.15 การสุ่มตรวจสอบการเบิกจ่ายค่า
ล่วงเวลาของอุทยาน จำนวน 2 ฉบับ 
และสุ ่มตรวจสอบใบสำคัญค่าจ ้าง
เหมายานพาหนะและค ่ าน ้ ำมั น
เชื ้อเพลิงของสถาบันรวม 30 ฉบับ 
การบ ันท ึกบ ัญช ี ม ีความถ ูกต ้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมถึงการ
ขออนุมัติและการเบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบฯที่กำหนด 

1. การรับเงิน การนำเงินฝากธนาคาร   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อุทยานฯ มี

ก า ร ร ั บ เ ง ิ น ท ั ้ ง ห ม ด จ ำ น ว น 
19,563,135.18 บาท โดยการรับเงินมี
ทั้งการรับเป็นเงินโอน และเงินสด 
จากการสุ่มตรวจเอกสารการบันทึกบัญชี
การรับเงินหลังปิดบัญชีและนำเงินฝาก
ธนาคาร จำนวน 4 ว ัน รวมเป ็นเงิน 
364,323 บาท พบว่า การรับเงินหลัง
ปิดบัญชีและนำเงินฝากธนาคารถูกต้อง 
ครบถ้วน และการบันทึกบัญชีถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
2.  การสอบทานการน ับเง ินสดย่ อย
คงเหลือประจำวัน 
     อุทยานฯ ไม่มีการเก็บรักษาเงินสดย่อย 
แต่จะมีเพียงเงินสดจากการขายสินค้าและ
บริการเท่านั้น จากการสุ่มตรวจนับเงินสด
ทั ้งที ่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ณ 
วันที ่ 16 พฤศจิกายน 2564 มีเงินสดที่
ได้รับหลังปิดบัญชีวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2564 จำนวน 18,150.00 บาท โดยได้
นำฝากธนาคาร ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และการเก็บ
รักษากุญแจและรหัสเปิดตู ้นิรภัย มีผู ้ถือ
กุญแจตู้นิรภัยจำนวน 2 คน เป็นผู้ที่ได้รับ
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มอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบัน ในการ
เปิดตู้นิรภัยผู้ที่ได้รับมอบหมายทั้ง 2 ท่าน 
โดยจะเปิดตู้นิรภัยพร้อมกัน 
3. การตรวจสอบหลักฐานการรับเงิน 
     จ า ก ก า ร ส ุ ่ ม ต ร ว จ ส อ บ ส ำ เ น า
ใบเสร ็จร ับเง ินในเด ือนพฤศจ ิกายน – 
ธันวาคม 2563 รวมทั ้งหมด 365 ฉบับ 
เป็นเงิน 2,160,858.58 บาท พบว่า การ
ออกใบเสร็จรับเงินและการบันทึกบัญชี มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน จำนวน 
355 ฉบับ เป็นเงิน 2,070,442.52 บาท 
รวมถึงมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินจำนวน 
10 ฉบับ เป็นเงิน 90,416.06 บาท สาเหตุ
ที่ยกเลิกเนื่องจากเป็นการขอเปลี่ยนชื่อ/ที่
อย ู ่ ในใบเสร ็ จร ั บ เง ิ น  และเปล ี ่ ยน
รายละเอียด/ยอดเงินในใบเสร็จรับเงิน โดย
มีเอกสารอยู ่ครบชุด ได้ขีดฆ่าและ เขียน
กำกับ “ยกเลิก” เป็นไปตามระเบียบสถาบัน
ที่กำหนด 
4. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อุทยานฯ มี
ใบเสร็จรับเงินทั้งหมด จำนวน 6,681 ฉบับ 
(ยกมาจากป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ ำ น ว น  5,355 ฉ บ ั บ )  โ ด ย เ บิ ก
ใบเสร็จรับเงินไปใช้ตามจุดจำหน่ายสินค้า/
บริการต่างๆ จำนวน 2,355 ฉบับ และ
คงเหลือยกไปใช ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จำนวน 4,326 ฉบับ ตรงกับยอด
คงเหลือในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ณ วัน
สิ้นงวด 
5. สอบทานระบบควบคุมภายใน 

จากการสอบทานระบบควบคุมภายใน
ด ้ า นก า ร ร ั บ เ ง ิ น  โ ด ย ว ิ ธ ี ก า รตอบ
แบบสอบถาม และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี ใน 5 ด้าน ส่วนใหญ่
ระบบควบคุมภายในด้านการรับเง ินมี
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ความเพียงพอและเหมาะสม ยกเว้นการ
ควบคุมภายในด้านใบเสร็จรับเงิน ณ จุด
จำหน่ายสินค้า/บริการโรงแรมราชพฤกษ์
เพลซ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ เนื่องจาก ไม่มี
สำเนาใบเสร็จรับเงินให้ตรวจสอบ จำนวน 
2 ฉบับ ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้
ประสานงานให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงเหตุผล
กรณ ี ไม ่ม ี สำ เนาใบเสร ็ จร ับ เ ง ิน ให้
ตรวจสอบเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว 
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8 )  โ ค ร ง ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะ
ป ร ะย ุ ก ต ์ ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สมัยใหม่ (Smarting farming) 
เพื ่อพัฒนาระบบเกษตรและ
การตลาดสินค้าเกษตรของ
พื้นที่สูงร่วมกับTaiwan ICDF 
ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (เงินสะสม) 

1.  ผลกา รปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น เป ็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนด 2 เรื่อง 
ได้แก่ (1) ศึกษาเทคโนโลยีและรูปแบบ
ระบบอัจฉริยะ จากไต้หวัน โดยนำมา
ทดสอบและปรับประยุกต์ใช้ในการปลูกเม
ลอน ปลูกพริกหวาน และปลูกองุ่น ซึ่งเป็น
พืชที ่ใช้พื ้นที ่น ้อย และมีมูลค่าสูง โดย
เกษตรกรผู ้ปลูกพืชผัก 769 คน และ
เกษตรกรผ ู ้ ปล ู ก ไม ้ ผล  2 ,495 คน 
สามารถนำเทคโนโลยีด ิจ ิตอลไปปรับ
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ผลผล ิตอ ันจะเป ็นการสร ้างรายได ้ที่
สม่ำเสมออย่างยั่งยืน (2) ศึกษาระบบโลจิ
สติกส์และตลาดของสินค้าเกษตรของ
พื ้นที ่ส ูง โดยสำรวจการบริหารจัดการ
ผลิตผลในพื ้นที ่โครงการฯแม่จริม การ
จัดทำหลักสูตรการผลิตพืชแก่เกษตรกรที่
เป็นสมาชิกเพื่อให้มีความพร้อมที่จะผลิต
พืชให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่ง
เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การบริหารจัดการด้านการผลิตและตลาด
ตลอด value chain ได ้
2. โครงการฯ ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 
2564 จำนวน 3,000,000.00 บาท ใช้
จ่ายเงิน  จำนวน 2,890,026.30 บาท 
( ร ้ อ ย ล ะ  9 6 . 3 3 )  จ ่ า ย จ ริ ง 
2,114,629.50 บาท (ร้อยละ 70.49) 
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ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบ 

ผูกพัน 775,396.80 บาท (ร ้อยละ 
25.84) คงเหลือ 109,973.70 บาท 
(ร้อยละ 3.67) 
3. การบันทึกบัญชี และหลักฐานการเบิก
จ่ายเง ินจากการสุ ่มตรวจสอบเอกสาร
ใบสำคัญจ่ายเดือนมีนาคม – กันยายน 
2564 จำนวน 20 ฉบ ับ  เป ็ น เ งิน 
746,150.00 บาท (ร้อยละ 35.29) 
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
การเกษตร และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ส ำ น ั ก ง า น  ซ ึ ่ ง เ อ ก ส า ร ห ล ั ก ฐ า น
ประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน เป็นไป
ตามระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่ 
สวพส. กำหนด 

9 )   โ ค ร ง ก า ร ว ิ จ ั ย แ ล ะ
พัฒนาการเลี ้ยงสัตว ์ปีก
แล ะส ุ ก รบนพ ื ้ น ท ี ่ สู ง 
ป ร ะจ ำป ี ง บประม า ณ 
2564 (เงินสะสม) 

1. ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และตัวชี้วัดที่กำหนด จำนวน 2 เรื ่อง ได้แก่ 
(1) องค์ความรู้งานวิจัยไก่กระดูกดำสายพันธุ์
แท้สำหรับการเลี ้ยงบนพื ้นที ่ส ูง 7 พื ้นที่ 
เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ 52 ราย สามารถสร้างแหล่งอาหาร
โปรตีนในพื้นที่ได้ และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
อีกทั้งมีการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ และขยายไป
ยังเกษตรกรรายอื่นที่สนใจต่อไปได้ (2) องค์
ความรู ้รูปแบบคอกสำหรับการเลี ้ยงหมูบน
พื้นที่สูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการ
สร้างแหล่งอาหารโปรตีนในพื้นที่ สร้างอาชีพ 
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรบนพื้นที ่สูง 
จำนวน 6 พื้นที่ เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 25 ราย สามารถใช้
ประโยชน์จากมูลสุกรที่หมักในคอกแบบหมู
หลุม มาเป็นปุ ๋ยสำหรับปลูกพืชผักทำให้
เกษตรกรลดต้นทุนในการปลูกพืชผัก เป็นการ
ทำการเกษตรที ่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยรายได้ที่ได้จากการนำรูปแบบ
คอกสำหรับการเลี้ยงหมูบนพื้นที่สูงและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 592,200 บาท 
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2. โครงการฯ ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
จำนวน 1,500,000.00 บาท ใช้จ่ายเงิน 
1,492,294.00 บาท (ร้อยละ 99.49) จ่าย
จริง 1,376,944.00 บาท (ร้อยละ 91.80) 
ผูกพัน 115,350.00 บาท (ร้อยละ 7.69) 
คงเหลือ 7,706.00 บาท (ร้อยละ 0.51) 
3. การบันทึกบัญชี และหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินจากการสุ่มตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ
จ่าย เดือนธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 
จำนวน 14 ฉบับ เป็นเงิน 376,325.00 บาท 
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื ้อว ัสดุ
การเกษตร เอกสารหลักฐานประกอบการขอ
อนุม ัต ิ เบ ิกจ ่ายเง ิน เป ็นไปตามระเบ ียบ 
ประกาศ และข้อบังคับที่ สวพส. กำหนด 

10)  การจัดซื ้อจัดจ้างของ 
สวพส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

จากการสุ่มตรวจสอบสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ของ สวพส. จำนวน 29 สัญญา สรุปได้ดังนี้ 
1. การจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่มีการจัดทำการ
ประกาศเผยแพร ่แผนการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง
ครบถ้วน ขั ้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม พรบ. และระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ทั้งนี้ สัญญาจ้างเลขที่ 16/2564 เอกสาร
สัญญาจ้างสูญหาย และคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้างไม่เป็นไปตามที่กำหนด ส่วนสัญญา
จ้างเลขที ่  21/2564 ส ัญญาจ้างเลขที่  
11/2564 และสัญญาจ้างเลขที่ 21/2564 
รวม 3 สัญญา คณะกรรมการกกำหนดราคา
กลางคำนวณราคากลางต่ำและสูงไป แต่ 
สวพส. ไม่เสียผลประโยชน์ 
2. การเบิกจ่ายเงิน มีความถูกต้อง เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงินส่วนใหญ่ครบถ้วน 
เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ประกาศ และ
ข ้อบ ั งค ับท ี ่ กำหนด ท ั ้ งน ี ้  ย ั งคงค ้ าง
ใบเสร็จรับเงิน 11 ฉบับ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง
จัดส่งให้ สวพส. 

1. เห ็นควรให ้กล ุ ่มงานพ ัสดุ
รายงานผู ้อำนวยการสถาบัน 
เพ ื ่อมอบอำนาจให ้น ิต ิกร
ดำเน ิ นการแจ ้ งความต่ อ
พนักงานสอบสวนให้ถูกต้อง
ต่อไป 

2. กรณีการตรวจรับงานจ้างที่
ไม่ได้กำหนดในรายละเอียด
การจ้างแนบท้ายสัญญา 3 
บ้าน รวม 263 แปลง คิด
เป็นเงิน 73,166.60 บาท 
และไม ่ ได ้ ขออน ุม ั ต ิ จาก
ผู้อำนวยการสถาบัน จึงไม่
สามารถเบิกจ่ายเงินจำนวน
ดังกล่าวให้แก่ผู ้ร ับจ ้างได้ 
ด ังน ั ้นเห ็นควรให ้ สวพส. 
เรียกเงินคืนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

3. เพื่อให้ราคากลางที่ประกาศ
มีความถูกต้อง เห็นควรให้
ผู ้ร ับผิดชอบสอบทานการ
คำนวณราคากลางอย ่าง
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3. ระบบควบคุมภายในและการบริหารพัสดุมี
ความเพียงพอ และเหมาะสม 

ละเอ ียด รอบคอบ ก ่อน
เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติและ
เผยแพร่ 

11 )  ก า รต ิ ด ต ามผลกา ร
ปฏิบัติงานตามคู่มือการ
พัฒนาระบบตลาด และ
ส ิ น ค ้ า เ ก ษ ต ร ข อ ง 
สถาบันเกษตรกรฯ 

ติดตามการปฏิบัติงานตามคู ่มือการ
พัฒนาระบบตลาดฯ จำนวน 5 พื ้นที่  
ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงห้วยน้ำขาว (2) โครงการ
ร ักษ ์น ้ำเพ ื ่อพระแม ่ของแผ ่นด ิน (3) 
โครงการพัฒนาพื ้นที ่ส ูงแบบโครงการ
หลวงวาวี (4) โครงการพัฒนาพื ้นที ่สูง
แบบโครงการหลวงแม ่สลอง และ(5) 
โครงการพัฒนาพื ้นที ่ส ูงแบบโครงการ
หลวงวาวี ซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
คู่มือการพัฒนาระบบตลาดฯ 

- 

12)  การบ ันท ึกข ้อม ูลใน
ระบบงานความรับผิดทาง
ละเม ิดและแพ ่ ง ของ
กรมบัญชีกลาง 

การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลระบบ
ความร ับผ ิดทางละเม ิดและแพ ่งของ 
สวพส. ทั ้ง 4 ระบบ รวม 11 คดี เป็น
ข้อมูลที ่บ ันทึกในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ทั้งหมด และไม่มีคดีความหรือเกิด
ความเส ียหายในป ีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 กล ุ ่ ม ง านน ิ ต ิ การ ได ้บ ั นทึ ก
ความก้าวหน้าการดำนินคดีต่างๆ ในระบบ
ความรับผิดทางละเมิดและแพ่งเรียบร้อย
แล้ว 

- 
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 13) โครงการพัฒนาพื้นที ่สูง
แบบโครงการหลวงห้วย
น ้ ำ ข า ว  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ผลการปฏ ิบ ัต ิ งานตามแผนท ั ้ ง 4 
ยุทธศาสตร์ ร ้อยละ 99.74 เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติงาน
ท ี ่กำหนด ซ ึ ่ งผลการปฏิบ ัต ิ เป ็นไปตาม
แนวทางโครงการหลวงเพ่ือให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข 
มีความเข ้มแข ็ง และม ีความย ั ่ งย ืนของ
สิ่งแวดล้อม สามารถสรุปผลการปฏิบัติงาน
ออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 
(1) ด ้านเศรษฐก ิจ เกษตรกรได ้ร ับการ
สนับสนุนองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการ
ผล ิตจาก สวพส. ส ่งผลให ้ผลผล ิตของ
เกษตรกรมีคุณภาพและได้ร ับการรับรอง

- 



27 

 
เรื่องท่ีตรวจสสอบ ผลการตรวจสอบ/ประเด็นข้อตรวจพบ 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบ 

มาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) เกษตรกรมี
รายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 5,750,081 
บาท (สูงกว่าตัวชี้วัด 1,750,081 บาท) และ
เกษตรกรได้รับองค์ความรู ้ และได้รับการ
ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
farmer)  
(2) ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรใน
พื ้นที ่ และจัดตั ้งเป็นสหกรณ์ภายใต ้ชื่อ 
“สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
ห้วยน้ำขาว จำกัด” มีสมาชิกทั้งหมด 187 
ราย  
(3) ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ิมแนวป่าอนุรักษ์ การ
อนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน การช่วยเก็บกักตะกอนดินใน
พื้นที ่ลาดชัน ส่งผลให้แหล่งน้ำและระบบ
นิเวศอุดมสมบูรณ์ข้ึน 
2. งบประมาณและผลการใช้จ่ายเงิน 

โ ค ร งก า รฯ  ไ ด ้ ร ั บ งบปร ะม า ณ 
4,100,000 บาท ใช้จ่ายเงินสะสมตั ้งแต่
วันที ่ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 ทั ้งหมด 
4,047,579 บาท (ร้อยละ 98.72) (จ่าย
จริง 2,857,012 บาท ผูกพัน 1,190,567 
บาท) คงเหลือ 52,421 บาท (ร้อยละ 1.28)  
3. การตรวจสอบใบสำคัญจ่าย 

จากการสุ ่มตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ
จ่ายเดือนมกราคม และมิถุนายน – กรกฎาคม 
2565 จำนวน 26 ฉบับ ส ่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานใน
พื้นที่/เดินทางเข้าร่วมประชุม และค่าวัสดุ
ก ่อสร้าง การขออนุมัต ิและเบิกจ่ายเงิน 
เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่
สถาบันกำหนด 

14) การดำเนินงานการจัดทำ
ช ุ มชนต ้ นแบบท ี ่ จ ะ
ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลด้าน

1) การขับเคลื่อนเผยแพร่การใช้ข้อมูลและ
เทคโนโลยี เกษตรกรให้ความสำคัญและเห็น
ประโยชน์ของข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากเป็น
ข้อมูลที ่แม ่นยำและรวดเร็ว ท ันต ่อการ

 



28 

 
เรื่องท่ีตรวจสสอบ ผลการตรวจสอบ/ประเด็นข้อตรวจพบ 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบ 

การตลาด  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัดสินใจ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2565 เกษตรกรยัง
ไม่สามารถนำข้อมูลจากเทคโนโลยีดิจิทัล ไป
ใช้วิเคราะห์วางแผนการผลิตและแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเองได้ ซึ ่งผู ้ร ับผิดชอบโครงการได้
กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 
2566 -2567 (สิ ้นสุดโครงการ) ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกร  
2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจ ิท ัลเพ่ือ
เกษตรแม่นยำ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
เป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการ
จัดเก็บ วิเคราะห์ ข้อมูลสภาพแวดล้อมใน
โรงเร ือน และนอกโรงเร ือนได้ ส ู ่การวาง
แผนการผล ิ ตและตลาดได ้ อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบเทคโนโลยี IoT 
เซนเซอร์ (ภายในโรงเรือน) และสถานีตรวจวดั
สภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (นอกโรงเรือน) ซ่ึง
เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
3) โครงการได้งบประมาณทั ้งหมด (เงิน
สะสม) 2,860,000.00 บาท เป็นภาพรวม 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ใช้จ่ายเงิน
2,791,340.55 บาท (ร้อยละ 97.60) 
คงเหลือ 68,659.45 บาท (ร้อยละ 2.40) 
ซึ่งเป็นงบประมาณที่ใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
พื ้นที ่ โครงการร ักษ์น ้ำเพื ่อพระแม่ของ
แผ่นดิน 230,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
8.21 ของงบประมาณที่ใช้จ่ายของโครงการ 

 2. งานด้านการให้คำปรึกษา (Consulting Services)  
1) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
2) การทำกราฟบน Excel ลิงค์เข้ามาใน Power Point 
3) การเขียนคุณลักษณะในการจัดซื้อ 
4) วันเริ่มประกันผลงานก่อสร้าง นับถัดจากวันที่กรรมการตรวจรับฯ รับมอบงานจ้าง (วันรับมอบงานจ้าง)
คือวันใด 
5) วิธีกระทบยอดบัญชีแยกประเภท และงบทดลอง โดยใช้สูตรExcel 
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“ การพัฒนาบุคลากร ” 
 การพัฒนาบุคลากรมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน เพราะบุคลากรถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนของ
องค์กร ดังนั้นหน่วยตรวจสอบภายในจึงได้สนับสนุนบุคลากรให้มีการเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาร่วมกับ
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการตรวจสอบภายในและทักษะอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพ่ือเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพของสถาบัน รวมไปถึงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 

สรุปการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรที่อบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับที ่ วันที่ หัวข้ออบรม หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม 

1 21 ตุลาคม 2564 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้าง

ภาพลักษณ์องค์กรในยุคดิจิทัล ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน) 

1. นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง 
2. นางพีรญา  เตชะรัง 
3. นางสาวรัตนวรรณ  ราชภัณฑ์ 
4. นายปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว 
5. นายกิตติกร  ชมภูแก้ว 
6. นางสาววิลาสินี  การินทร์ 
7. นายพัฒนสิน  อุนจะนำ 

2 29 ตุลาคม 2564 
การนำเสนอผลการประเมินทรัพย์สินทาง
ปัญญาของ สวพส. (IP valuation) ผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน) 

1. นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง 
2. นางพีรญา  เตชะรัง 
3. นางสาวรัตนวรรณ  ราชภัณฑ์ 
4. นายปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว 
5. นายกิตติกร  ชมภูแก้ว 
6. นางสาววิลาสินี  การินทร์ 
7. นายพัฒนสิน  อุนจะนำ 

3 20 ตุลาคม 2564 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม 

Zoom Cloud Meeting  ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน) 

1. นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง 
2. นางพีรญา  เตชะรัง 
3. นางสาวรัตนวรรณ  ราชภัณฑ์ 
4. นายปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว 
5. นายกิตติกร  ชมภูแก้ว 
6. นางสาววิลาสินี  การินทร์ 
7. นายพัฒนสิน  อุนจะนำ 

4 3 ธันวาคม 2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการบริหาร
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)  
และธรรมาภิบาลข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน) 

1. นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง 
2. นางพีรญา  เตชะรัง 
3. นางสาวรัตนวรรณ  ราชภัณฑ์ 
4. นายปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว 
5. นายกิตติกร  ชมภูแก้ว 
6. นางสาววิลาสินี  การินทร์ 
7. นายพัฒนสิน  อุนจะนำ 

5 
13 – 15 

ธันวาคม 2563 
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่

ได้รับแต่งตั้งใหม่ รุ่นที่ 1 
กรมบัญชีกลาง 

1. นางสาวรัตนวรรณ  ราชภัณฑ์ 
2. นายปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว 
3. นายกิตติกร  ชมภูแก้ว 
4. นางสาววิลาสินี  การินทร์ 

6 
ธันวาคม 2564 – 
มกราคม 2565 

เรื่องการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายในประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 
กรมบัญชีกลาง 1. นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง 

7 
ธันวาคม 2564 – 
มกราคม 2565 

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) 

กรมบัญชีกลาง 1. นางพีรญา  เตชะรัง 
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ลำดับที ่ วันที่ หัวข้ออบรม หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม 

8 
17 - 19 

มกราคม 2565 
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่

ได้รับแต่งตั้งใหม่ รุ่นที่ 2 
กรมบัญชีกลาง 1. นายพัฒนสิน  อุนจะนำ 

9 14 มีนาคม 2565 

รับฟังการชี้แจง เรื่อง หลักเกณฑ์         
การประเมินการประกันและการปรับปรุง
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจาก
ภายนอกองค์กร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

กรมบัญชีกลาง 

1. นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง 
2. นางพีรญา  เตชะรัง 
3. นางสาวรัตนวรรณ  ราชภัณฑ์ 
4. นายปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว 
5. นายกิตติกร  ชมภูแก้ว 
6. นางสาววิลาสินี  การินทร์ 
7. นายพัฒนสิน  อุนจะนำ 

10 25 มีนาคม 2565 
เข้าร่วมรับฟัง "การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดทำงบประมาณของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)" 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน) 

1. นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง 
2. นางพีรญา  เตชะรัง 
3. นางสาวรัตนวรรณ  ราชภัณฑ์ 
4. นายปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว 
5. นายกิตติกร  ชมภูแก้ว 
6. นางสาววิลาสินี  การินทร์ 
7. นายพัฒนสิน  อุนจะนำ 

11 28 เมษายน 2565 

อบรมออนไลน์ เรื่อง การยืมคืนทรัพย์สิน
ของสถาบันให้ถูกต้องตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน) 

1. นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง 
2. นางพีรญา  เตชะรัง 
3. นางสาวรัตนวรรณ  ราชภัณฑ์ 
4. นายปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว 
5. นายกิตติกร  ชมภูแก้ว 
6. นางสาววิลาสินี  การินทร์ 
7. นายพัฒนสิน  อุนจะนำ 

12 10 พฤษภาคม 2565 

อบรมสร้างความเข้าใจการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน) 

1. นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง 
2. นางพีรญา  เตชะรัง 
3. นางสาวรัตนวรรณ  ราชภัณฑ์ 
4. นายปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว 
5. นายกิตติกร  ชมภูแก้ว 
6. นางสาววิลาสินี  การินทร์ 
7. นายพัฒนสิน  อุนจะนำ 

13 25 พฤษภาคม 2565 
บรรยายพิเศษ เรื่อง BCG Model เพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน) 

1. นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง 
2. นางพีรญา  เตชะรัง 
3. นางสาวรัตนวรรณ  ราชภัณฑ์ 
4. นายปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว 
5. นายกิตติกร  ชมภูแก้ว 
6. นางสาววิลาสินี  การินทร์ 
7. นายพัฒนสิน  อุนจะนำ 

14 11 มิถุนายน 2565 
Ms.Excel ในงานบัญชีและตรวจสอบ

ทุจริต หลักสูตรที่ 2 

บริษัท คิงส์ออดิท
แอนท์ดีเวลลอป

เม้นท์ จำกัด 

1. นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง 
2. นางพีรญา  เตชะรัง 
3. นางสาวรัตนวรรณ  ราชภัณฑ์ 
4. นายปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว 
5. นายกิตติกร  ชมภูแก้ว 
6. นางสาววิลาสินี  การินทร์ 
7. นายพัฒนสิน  อุนจะนำ 

15 6 สิงหาคม 2565 
อบรม/สัมมนา และการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2565 โดยสมาคมผู้

ตรวจสอบภายในภาครฐั 

สมาคมผู้ตรวจ
สอบภายใน

ภาครัฐ 

1. นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง 
2. นางพีรญา  เตชะรัง 
3. นางสาวรัตนวรรณ  ราชภัณฑ์ 
4. นายปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว 
5. นายกิตติกร  ชมภูแก้ว 
6. นางสาววิลาสินี  การินทร์ 
7. นายพัฒนสิน  อุนจะนำ 
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ลำดับที ่ วันที่ หัวข้ออบรม หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม 

16 14 กันยายน 2565 
รับฟังเรื่อง "สร้างความเข้าใจในการ

ดำเนินงาานของสวพส. ให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA" 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน) 

1. นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง 
2. นางพีรญา  เตชะรัง 
3. นางสาวรัตนวรรณ  ราชภัณฑ์ 
4. นายปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว 
5. นายกิตติกร  ชมภูแก้ว 
6. นางสาววิลาสินี  การินทร์ 
7. นายพัฒนสิน  อุนจะนำ 

17 21 กันยายน 2565 

อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบตัิงาน 

หัวข้อ การใช้งานแอปพลิเคชัน
บันทึกภาพด้วยเทคนิคการถ่ายภาพอย่าง

มืออาชีพ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน) 

1. นางสาวรัตนวรรณ  ราชภัณฑ์ 
2. นายปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว 
3. นายกิตติกร  ชมภูแก้ว 
4. นางสาววิลาสินี  การินทร์ 
5. นายพัฒนสิน  อุนจะนำ 

คณะผู้จัดทำ 
นางวัชรีฐ ์ พรรณเรืองรอง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
นางพีรญา  เตชะรัง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4 
นางสาวรัตนวรรณ ราชภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 
นายปรัชญายุทธ วิ่งเร็ว จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
นายกิตติกร ชมภูแก้ว จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
นางสาววิลาสิน ี การินทร์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
นายพัฒนสิน อุนจะนำ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 

 



 

 

 

พด ภาคผนวก 
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➢ การปฏิบัติงานในพื้นที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
  ติดตามการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ณ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน และการจัดทำของชุมชน
ต้นแบบที่จะขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ณ จังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

 

 

าคผนวก 
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  ติดตามการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว           
จังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2565 
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   ติดตามการปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาระบบตลาดและสินค้าเกษตรกรของสถาบันเกษตรกรฯ         
ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จังหวัดเชียงราย วันที่ 8 มิถุนายน 2565 
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 ติดตามการปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาระบบตลาดและสินค้าเกษตรกรของสถาบันเกษตรกรฯ         
ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง จังหวัดเชียงราย วันที่ 9 มิถุนายน 2565 
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  ติดตามการปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาระบบตลาดและสินค้าเกษตรกรของสถาบันเกษตรกรฯ          
ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จังหวัดเชียงราย วันที่ 9 มิถุนายน 2565 
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การติดตามงานนอกพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  การตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 
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เข้าร่วมการประชุมและสัมมนา 

  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ณ โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพฯ วันที่ 6 สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


