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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 อนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผ่านความเห็นชอบของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูง รวมทั้งคณะกรรมการสถาบันได้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ ในคราวประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ดำเนินการตรวจสอบโดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยความมีอิสระ เที่ยงธรรม รวมถึงปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความเชี่ยวชาญและระมัดระวัง
รอบครอบ เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 890,200.00 บาท ให้
ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ประเมินและจัดลำดับ
ความเสี่ยงเพ่ือจัดทำแผนการตรวจสอบ ซ่ึงแผนการตรวจสอบแบ่งออกเป็น 2 ด้าน รวม 15 เรื่อง  

ด้านที่ 1 งานด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) จำนวน 14 เรื่อง ประกอบด้วย ตรวจสอบ
ด้านการเงิน (Financial Audit) ตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit) และตรวจสอบ
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit)  

ด้านที่ 2 งานด้านการให้คำปรึกษา (Consulting Services) จำนวน 1 เรื่อง รวมถึงตรวจสอบเฉพาะกิจ
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 11 เรื่อง ได้แก่ การติดตามประเมินผลและรายงานผลการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ติดตามการ
ดำเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถาบันและคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการ
จัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีกลุ่ม และต้นทุนการผลิตของเกษตรกร  

รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถาบันทราบเป็นระยะๆ ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในไดส้รุป
ประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบข้อตรวจพบที่เป็นประเด็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับ และนโยบาย ด้วยความระมัดระวังรอบคอบอันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง   
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สารบัญ 

เรื่อง    หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร      ก 
สารบัญ      ข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ประวัติความเป็นมา      1 
 วิสัยทัศน์      1 
 พันธกิจ      1 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ      2 
 โครงสร้างการบริหารงาน      2 
 โครงสร้างภาระงานของหน่วยตรวจสอบภายใน      3 
 โครงสร้างและสายการรายงาน 

- คณะกรรมการตรวจสอบ      4 
- บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน      5  

ส่วนที่ 2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน      6 
ส่วนที่ 3 นโยบายการตรวจสอบภายใน      9 
ส่วนที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ  

 วัตถุประสงค์     11 
 ขอบเขตการตรวจสอบ     11 
 หน่วยรับตรวจ     11 
 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     12 
 สรุปประเด็นข้อตรวจพบ     12 
 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ     15 
ส่วนที่ 5 การพัฒนาบุคลากร     16 
คณะผู้จัดทำ     17 
ภาคผนวก 

• ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานของ
หน่วยตรวจสอบภายใน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
• คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
• ผลการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
• ประมวลภาพกิจกรรม 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

 
ประวัติความเป็นมา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2548 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง การพัฒนาและเสริมสร้างนักวิจัย การให้บริการให้คำปรึกษา การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ และการ
สนับสนุนงานโครงการหลวง เพื่อเป็นการขยายผลงานโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางในการ
ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงที่ห่างไกลและทุรกันดาร 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา มาตรา 39 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา  
พื้นที ่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และมติที ่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที ่สูง  
ครั้งที่ 11/2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 สถาบันได้ออกระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2549  และได้นิยามความหมาย
ของการตรวจสอบภายในว่า การตรวจสอบการดำเนินงานและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับทรัพย์สิน การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ตลอดจนการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการที่
เป็นระบบเพื่อลดความเสี่ยง การวิเคราะห์เพื่อการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบควบคุ ม
ภายใน รวมทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันให้ดีขึ ้น   ประกอบกับคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้มีคำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที ่สูง  
ที ่ 3/2560 เรื ่องแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยกำหนดให้มีหน้าที ่กำกับดูแล ติดตาม สอบทาน 
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี ่ยง การตรวจสอบภายใน และการควบคุมดูแลการ
ดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
 พัฒนางานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้ความเชื่อมั่นในการให้คำปรึกษา แนะนำด้วย
ความเที่ยงธรรม 
 
พันธกิจ (Misson) 
 1.  มุ่งม่ันให้บริการด้านการตรวจสอบด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารพัสดุ ทรัพย์สินขององค์กร  

             2. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์      
ของการควบคุมภายใน 

 3.  สอบทานประสิทธิผลและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 
4. การให้คำปรึกษา แนะนำอย่างเที่ยงธรรม  โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ

เพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน 
และเพ่ือสอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร 
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หมายเหตุ :   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 3 คน   
* ตำแหน่งจ้างเหมาบรกิารปฏิบัติงานในหนว่ยตรวจสอบภายใน จำนวน 4 คน 
      

 

หน้าที่รับผิดชอบ 
หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงว่า

ด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 ๑. ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและการ 

เสนอความเห็นในการตรวจสอบ รวมทั้งไม่ควรเป็นกรรมการใดๆ อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
ในการ ปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบ 

๒. ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิเข้าทำการตรวจสอบทรัพย์สิน และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งหนังสือ บัญชี และ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จดหมายโต้ตอบและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก หน่วยรับตรวจ 

๓. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถขอให้ผู้รับตรวจให้ข้อมูล และคำชี้แจงในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ 
๔. ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน       

การควบคุมดูแล การเก็บรักษาและการใช้ทรัพย์สิน ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบและจัดให้มีการปฏิบัติตามแผน 

๕. ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน หรือแก้ไขการบริหาร 
ความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารทุก
ระดับ ที่เก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 การบริหารงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน มีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานและมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการ
ตรวจสอบประจำปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการ      
 ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งสำเนารายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว    
ให้ผู้อำนวยการรับทราบ 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยตรวจสอบภายใน   
สายที่ 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน   
สายที่ 2 
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รายงานประจำปี 2563 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

รายงานประจำปี 2563 

     

 

       

โครงสร้างภาระงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

 หมวดท่ี 1 งานตรวจสอบตามปกติ (ต่อ) 
2.7) รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการ

ตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก.พ.ร. 
ตัวชี้วัดที่ 5.1)  

2.8) ติดตามผลการดำเนินงานตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่
ให้สถาบัน แก้ไขปรับปรุง ได้มีการดำเนินการ
เ ส ร ็ จ แ ล ะ ไ ด ้ ร ั บ ค ว า ม เ ห ็ น ช อ บ จาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  

2.9) ติดตามผลการดำเนินงานตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถาบัน 

2.10) ติดตามการจัดทำบัญชีครัวเรือนบัญชีกลุ่ม 
และต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

2.11) งานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมสถาบัน 
คณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้อำนวยการสถาบัน 

หมวดท่ี 2 การรายงานผลการตรวจสอบ 
1. รายงานผลการตรวจสอบ 
2. ติดตามผลการตรวจสอบ 
3. รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปี

งบประมาณ 2563 

หมวดท่ี 3 งานเลขานุการ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อ

คณะกรรมการสถาบันฯ 
3. ตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หมวดท่ี 4 งานอำนวยการและธุรการ 
งานอำนวยการและบริหารจัดการ วัสดุสำนักงาน/

คอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ 
งานสารบรรณสำนักงาน งานพัสดุสำนักงาน 

 
 

หมวดท่ี 1 งานตรวจสอบตามปกติ 
1.1 งานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
➢ การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) 

1.1 รายงานการเงินปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รายงานการเงินรวม) 

1.2 รายงานการเงินประจำเดือนของสถาบัน  
1.3 รายงานการเงินประจำเดือนของอุทยานฯ 
1.4 รายงานการเงินประจำไตรมาสของสถาบัน  
1.5 รายงานการเงินประจำไตรมาสของอุทยานฯ  
1.6 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ

สถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.7 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหารายได้

ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 4) และตรวจสอบ
กิจกรรมการส่งเสริมการจัดหารายได้หรือจัดหา
ผลประโยชน์เพิ่มข้ึนของอุทยานฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1 - 3) 

1.8 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการภายใน
ประเภทต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 

➢ การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
(Compliance Audit) 

1.9 การจัดซื ้อจัดจ้างของสถาบัน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

1.10 การจัดซื้อจัดจ้างของอุทยานฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

1.11 ตรวจสอบการรับทุนอุดหนุนวิจัย (Out  
Source) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

➢ การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
1.12 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการภายใต้แผน

บูรณาการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการแปรรูป
เฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 

หมวดท่ี 1 งานตรวจสอบตามปกติ (ต่อ) 
1.13 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ

โครงการหลวงพบพระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.14 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับ 

ผ ิ ดทางละ เม ิดและแพ ่ งของกรมบ ัญช ีกลาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

➢ งานด้านการให้คำปรึกษา (Consulting Services 
การให้บริการ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และ

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยลักษณะงานเพื่อเพิ่มคุณค่า
ให ้ก ับหน ่วยงาน และปร ับปร ุงการดำเน ินงานของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น เช่น การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจา้ง 
ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส ี ่ยง และกฎ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ 

2. งานตรวจสอบเฉพาะกิจอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.1) ติดตาม/ประเมินผลการควบคุมภายใน และการ

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)  

2.2) ติดตาม/ประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และ 2563 (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5.1) 

2.3) รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และ 2563 เสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5.1) 

2.4) ติดตาม/ประเมินการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5.1) 

2.5) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เสนอต ่ อคณะกรรมการสถาบ ั นผ ่ าน
คณะกรรมการตรวจสอบ (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5.1) 

2.6) รายงานแผนการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงของสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อ
คณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5.1)   

 
 

หมวดท่ี 5 งานอื่น ๆ 
ประชุมผู้บริหาร Morning Talk ประชุมประจำเดือน ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ จัดทำแผนการควบคุมภายใน

และแผนการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน บริหารการปฏิบัติงานตามแผน ควบคุมการใช้จ่ายเงินตาม
แผน พัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สัมมนาสรุปผลงานครึ่งปีและประจำปีของสถาบัน 
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รายงานประจำปี 2563 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

รายงานประจำปี 2563 

     

 

       

โครงสร้างและสายการรายงาน 
➢ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
 

 

 
 
 

 
 

                                                  ประธานกรรมการ 
                                                นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชต ิ

 
 
 
 
 

กรรมการ 
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ ์

 
 
 
 
 

กรรมการ 
   นางสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี 

 
เลขานุการ 

นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางพีรญา  เตชะรัง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4 

 
 
 
 
 
 

นางสาวรัตนวรรรณ  ราชภัณฑ์ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 
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หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
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➢ บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 

 
   

นางวัชรีฐ์ พรรณเรืองรอง 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สายท่ี 1 กลุ่มตรวจสอบภายใน สายท่ี 2 

นางสาวรัตนวรรณ  ราชภัณฑ์ 
เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 3 

 

นางพีรญา เตชะรัง 
เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 4 

 

นางสาวจนัทร์ฉาย กนัทิวงค ์
 

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ในหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

นางสาววนัวิสาข์ ยศปัญญา 
 

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ในหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

นางสาวสุพัตรา ทาระสาร 
 

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ในหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

นายปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว 
 

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ในหน่วยตรวจสอบภายใน 
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ส่วนที่ 2  
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
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รายงานประจำปี 2563 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
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ส่วนที่ 3  
นโยบายการตรวจสอบภายใน 

 
 

 

 

นโยบายการตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 

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

 หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือ
ตรวจสอบการดำเนินงานและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินการงบประมาณ 
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของสถาบันให้
เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการลดเวลาและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานโดยมีความถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน 
 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อม่ันและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถาบันให้ดีขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการ
กำกับดูแลอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
โดยคำนึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงได้
กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบัน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติดังนี้ 
 1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความเป็นอิสระเที่ยงธรรม โปร่งใส เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องท่ีทำการตรวจสอบ  
 2. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ทำการตรวจสอบ งานที่ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติหรือดำเนินการ ภายใน 1 ปี หรือ
งานที่ พ่อ แม่ สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนสนิท เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อมิให้เสียความเป็นอิสระและเที่ยง
ธรรมในการตรวจสอบ  
 3. ผู ้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี ่ยวข้องกับเรื ่องผิดกฎมาย และการดำเนินการในลักษณะ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 4. เสริมสร้างความสามัคคีมีการทำงานเป็นทีม ผลสำเร็จของงานเป็นผลงานของทุกคน  
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รายงานประจำปี 2563 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

รายงานประจำปี 2563 

     

       

 5. ให้ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจเสมือนลูกค้า วัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน หรือ 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ือปรับปรุงการแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น มิใช่ลักษณะการจับผิด  
 6. ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ มีการศึกษาหา ความรู้
และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 7. การวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององค์กร ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันโดยปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน  
 8. ให้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบให้ได้ประโยชน์สูงสุด  
 9. ให้มีการประชุมในหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อได้ทราบปัญหาจากการตรวจสอบและ 
แนะนำแนวทางแก้ไขและซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผู้ตรวจสอบ 
ภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง  
 10. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือนำข้อเสนอแนะ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการเพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุง แก้ไข
งานปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับมากข้ึน 
 11. ส่งเสริมให้ผู ้ตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการอบรมหรือศึกษาดูงานในหลักสูตรที่เกี ่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพ่ิมทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/คน/ปี 
  
 
      
      (นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง) 
             หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

                       1 ตุลาคม 2562 
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รายงานประจำปี 2563 

 หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

 
ส่วนที่ 4  

ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน 
 
วัตถุประสงค ์

1) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ 

2) เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของสถาบันให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
4) เพื่อสนับสนุนการลดเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติงานโดยมีความถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การประเมินความเพียงพอ และ

ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในองค์กร รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดย
ผู้ตรวจสอบภายใน มีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) การสอบทาน และรายงานความเชื่อถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลการเงิน การพัสดุ การปฏิบัติงาน 
ตลอดจนวิธีการที่ใช้วินิจฉัยและวัดผล 

2) การสอบทานการดำเนินงาน หรือแผนงานและระบบงาน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย 
แผนงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3) การสอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน และตรวจสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง และ
การประเมินการใช้ทรัพยากรขององค์กรว่ามีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

4) การติดตามและวัดผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับ และบรรลุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

5) ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธรการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ
และข้อบังคับท่ีกำหนดไว้ 

หน่วยรับตรวจ 
หน่วยรับตรวจคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) โดยแบ่งเป็นหน่วยงานใต้การบริหาร

จัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จำนวน 5 หน่วยงาน 
1) สำนักวิจัย 
2) สำนักพัฒนา 
3) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
4) สำนักยุทธศาสตร์และแผน 
5) สำนักอำนวยการ 
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รายงานประจำปี 2563 

 หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายในไดจ้ัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ในแต่ละเรื่อง โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน กำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบ กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้เพียงพอเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
กำหนดระยะเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบ และจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดย
แผนการปฏิบัติงานพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของสถาบัน  

สรุปประเด็นข้อตรวจพบ  
ผลการปฏิบัติงานและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ทั้งหมด 26 เรื่อง ประกอบด้วย งานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 15 เรื ่อง งานตรวจสอบเฉพาะกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 11 เรื่อง เสนอต่อ
คณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 7 ครั้ง โดยสรุปประเด็นข้อตรวจพบ ดังนี้ 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ/ 
ข้อตรวจพบ 

ข้อเสนอแนะ 
มติ/ความเห็นและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
• งานด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) 
1) รายงานการเงิน 

1.1) รายงานการเงิน
ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (งบการเงินรวม) 

1.2) รายงานการเงิน
ประจำเดือน 

1.3) รายงานการเงิน
ประจำไตรมาส 

เงินประกันสัญญาคงค้าง
นาน** 
 

1. เห ็นควรให ้กล ุ ่มงานพ ัสด ุของ
สถาบ ันและอ ุทยานฯ มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบเงินประกัน
สัญญา เงินประกันผลงาน และเงินประกัน
อื่นที่ครบกำหนดคงค้าง โดยให้รายงานต่อ
หัวหน้าผู้รับผิดชอบ รวมถึงกำกับให้มีการ
ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนเงิน
ประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
อย่างเคร่งครัด  

2. กรณีไม่พบสัญญา เห็นควรให้
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เร่งดำเนินการค้นหาสัญญา
โดยเร็ว หากเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ร ับผิดชอบไม่
สามารถหาเอกสารหลักฐานได้ไม่ว ่าจะ
กรณีใดก็ตาม เห็นควรให้ดำเนินการแจ้งให้
คู่สัญญาทราบว่าหนังสือค้ำประกันสัญญา
ดังกล่าวหมดระยะเวลาการค้ำประกัน
สัญญาแล้วเมื่อวัน เดือน ปี ใด พร้อมท้ังส่ง
สำเนาหนังสือค้ำประกันสัญญาดังกล่าว 
(ถ้ามี) ไปด้วย  

3. กรณีพบสัญญาแต่ไม ่สามารถ
ต ิดต ่อค ู ่ส ัญญาได ้หร ือส ่ งเอกสารให้
คู่สัญญาแต่ไม่มีผู้รับเอกสารและไม่ได้รับ
การประสานกล ับภายในระยะเวลาท่ี
กำหนดของสถาบันและอุทยานฯ เห็นควร
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมเอกสารสัญญา
และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มงานนิติการ 

1. กรณีเงินประกันสัญญาคงค้างนาน
ก่อน พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เห็นควร
ใ ห ้ ส ถ า บ ั น ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
ว ่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2552 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงการคลังตอบข้อหารือกรม
ประชาสัมพันธ์ ที ่ กค 0502/14444 ลง
วันที ่ 30 มีนาคม 2527 โดยให้สถาบัน
ดำเนินการประกาศแจ้งคู่สัญญา หรือผู้วางเงิน
ประก ั นทร าบผ ่ านทา ง เ ว ็ บ ไ ซต ์  ห รื อ
หน ั ง ส ื อพ ิ มพ ์ ห ร ื อ ส ื ่ อ อ ื ่ นท ี ่ ส า ม า ร ถ
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้คู่สัญญาหรือผู้วางเงิน
ประกันทราบ เพื่อมาขอรับหลักประกันสัญญา
คืนภายในกำหนดเวลาเห็นสมควรนับแต่วันท่ี
ประกาศ หากไม่มารับเงินคืนตามกำหนดจะ
นำเง ินประก ันส ัญญาเข ้าเป ็นรายได ้ของ
หน่วยงาน 

2. กรณีเง ินประก ันส ัญญาคงค ้าง
ภายหลัง พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้
ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาคร ัฐ  กรมบ ัญช ีกลาง ตอบข ้อหารื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที ่ กค 
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รายงานประจำปี 2563 

 หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ/ 
ข้อตรวจพบ 

ข้อเสนอแนะ 
มติ/ความเห็นและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
สำนักอำนวยการ เพื่อดำเนินการวางทรัพย์
กับเจ้าหนี้ตามมาตรา 331 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงาน
วางทรัพย์ กรมบังคับคดี ต่อไป 

(กวจ) 0405.4/34663 ลงว ันท ี ่  20 
กรกฎาคม 2563 โดยให้นำหลักประกันไป
วาง ณ สำนักงานวางทรัพย์  

3. เห็นควรให้ผู้บริหารกำกับดูแล ให้
ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 

2)  การ ใช้ จ ่ า ย เ งิ น
สะสม 

2.1) ค่าใช้จ่ายใน
การดำเน ินงานของ
สถาบัน พ.ศ. 2562 

2.2)  ก ิจกรรม
การส่งเสริมการจัดหา
ร าย ได ้ ห ร ื อ จ ั ดห า
ผลประโยชน์เพิ ่มขึ้น
ขอ งอ ุ ทย าน  พ . ศ . 
2563 

2.3) ตรวจสอบ
ค ่ าใช ้ จ ่ ายในการจัด
สว ั สด ิ ก า รภาย ใน 
ประเภทต่างๆ ให ้แก่
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2562 

ในไตรมาส 3 บางโครงการ
ยังไม่ม ีการเบิกจ ่ายเงิน 
และบางโครงการการเบิก
จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายท่ี
กำหนด 

เห็นควรเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดังกล่าวของสถาบันและอุทยานฯ ท่ียังไม่ได้
เบิกจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันดำเนินการให้
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการเบิก
จ่ายเงินสะสม โดยเร็ว 

ให้เร่งรัดการทำสัญญาโครงการงาน
พัฒนาสนามเด็กเล่นตามหลัก Brain-Based 
Learning ให้แล้วเสร็จและให้เร่งเบิกจ ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
2563 หากไม ่สามารถดำเนินการได ้ให้
เตร ี ยมเสนอขออน ุ ม ั ต ิ คณะกรรมก าร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที ่สูง เพื ่อขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินสะสมต่อไป ส่วนโครงการท่ี
เหลือ 5 กิจกรรม ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้
เป็นไปตามสัญญา หากไม่สามารถดำเนินการ
ได้ให้เตรียมเสนอขออนุมัติคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที ่สูง เพื ่อขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินสะสมต่อไป 

3) การจัดซ้ือจัดจ้าง 
3.1) การจัดซื้อจัด

จ ้างของสถาบ ัน พ.ศ. 
2562 

3.2) การจัดซื้อจัด
จ ้างของอ ุทยาน พ.ศ. 
2562 

3.1)  คณะกรรมการ
ตรวจรับงานล่าช้า 

 

- 1. ให้สถาบันทบทวนปัญหาการล่าช้า
ในการตรวจรับงาน ในปีงบประมาณ 2561 
จำนวน 13 สัญญา และในปีงบประมาณ 
2562 จำนวน 10 สัญญา เพื่อพิจารณาหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม 

2. ให้สถาบันถอดบทเรียนจากปัญหา
และแนวทางการแก้ไขเพื่อนำไปจัดทำระบบ
การควบคุมภายใน ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

3.2) คำนวณราคากลาง
คาดเคลื่อน แต่สถาบันไม่
เสียผลประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ได้ราคากลางที่ไม่สูงหรือต่ำ
เกินไปและเกิดความเป็นธรรมกับผู ้เสนอ
ราคา และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติ ครม. 
ท่ีเกี่ยวข้อง กรณีค่างานต้นทุนท่ีอยู่ระหว่าง
ช่วงค่างานต้นทุนที ่กำหนด เห็นควรให้
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเทียบ
อัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตร
คำนวณ หรือใช้งานโปรแกรมการคำนวณ 

1) เห็นควรให้อุทยานฯ แบ่งแยก
หน้าที่ผู ้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง แยก
ออกจากผู้รับผิดชอบคลังพัสดุให้ชัดเจน โดย
ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าท่ี

1. ควรมีระบบควบคุมภายใน ในการ
คำนวณราคากลางโดยใช ้ โปรแกรมการ
คำนวณราคากลาง และมีผู้ตรวจทานอีกครั้ง
หลังจากการคำนวณเพื่อความรอบคอบและ
ลดข้อผิดพลาด 

2. กรณีท่ีราคากลางตามความเป็นจริง
ต่ำกว่าราคาทำสัญญา เห็นควรให้ฝ่ายเลขา
ตรวจสอบกรณีการจัดจ้างที่มีทั ้งราคากลาง
งานก่อสร้างและการจัดซ้ือครุภัณฑ์อยู่ด้วยกัน
มีวิธีพิจารณาแยกหรือคิดราคารวมอย่างไร 
และให้นำมาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบใน
การประชุมครั้งต่อไป 
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รายงานประจำปี 2563 

 หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ/ 
ข้อตรวจพบ 

ข้อเสนอแนะ 
มติ/ความเห็นและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
3.3) ระบบควบคุมภายใน
เรื่องการกำหนดแนวทางและ
ผ ู ้ ร ั บผ ิดชอบ และการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปียัง
ไม่เพียงพอ 

เป็นผู ้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สำคัญหรือ
เส ี ่ยงต ่อความเส ียหายตั ้งแต ่ต ้นจนจบ
กระบวนการ จ ึ งเห ็นควรให ้อ ุทยานฯ 
แบ่งแยกหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจา้ง 
แยกออกจากผู้รับผิดชอบคลังพัสดุให้ชัดเจน  

2) เห ็นควรให้อ ุทยานฯ กำหนด
ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหา
อุปสรรค เพื่อให้ผู ้บริหารสามารถติดตาม
การปฏิบ ัต ิงาน หากมีป ัญหาอ ุปสรรค 
สามารถร่วมกันหาแนวทางแก้ไขได้ทันกาล 
ทั ้งน ี ้  อ ุทยานฯ สามารถกำหนดระบบ
ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค โดย
ผ่านการประชุมต่างๆ ของอุทยานฯ  

3) เห ็ นควรให ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี เร่งดำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี เสนอผู้อำนวยการ
สถาบันทราบพร ้อมเหตุผลดำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงายผลการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปีล่าช้า 

4) การรับทุนอุดหนุน
การวิจัย (Out Source) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สัญญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัย เป็นไปตามระเบียบฯ 
คู่มือนักวิจัย และการเบิก
จ ่ าย เ ง ิ น เป ็ นไปตาม
ระเบียบฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- ให้หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ
แนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ตามคู่มือนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ี
สูง (องค์การมหาชน) ว่ามีวิธีใดบ้าง และ
ทุนอ ุดหน ุนว ิ จ ั ยจ ำนวน 9 ส ัญญา ได้
ดำเนินการตามวิธีดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 

5) การดำเนินโครงการ 
2 โครงการ 

5.1) โครงการ
ภายใต้แผนบูรณาการ
วิจ ัยและพัฒนาพันธุ์
และการแปรรูป  เฮมพ์
ภ า ย ใ ต ้ ร ะ บ บ ก า ร
ควบคุม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

5 .2 )  โครงการ
พ ัฒนาพ ื ้ นท ี ่ ส ู งแบบ
โครงการหลวงพบพระ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5.1) การดำเน ินงาน
บางก ิจกรรมและบาง
ต ัวช ี ้ ว ัดของโครงการ
ปฏ ิบ ัต ิงานล ่าช ้ากว่า
แผนท่ีกำหนด 

- 1. โครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจัย
และพัฒนาพันธุ ์และการแปรรูปเฮมพ์ภายใต้
ระบบการควบคุม มีความล่าช้าเฉพาะกิจกรรม
โครงการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนากระบวนการ
แปรรูปเส้นใยเฮมพ์ให้ได้มาตรฐานสำหรับใช้ใน
กิจการทหาร เน่ืองจากต้องปิดโรงงานแปรรูปอัน
เนื ่องมาจากสถานการณ์โควิท ซึ ่งในปัจจุบัน
สามารถเปิดโรงงานได้แล้ว เห็นควรเร่งรัดการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

5.2) รายได้ของเกษตรกร
ที่ได้รับการส่งเสริมลดลง
เมือ่เปรียบเทียบกับรายได้
ปีก่อน 

- 2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงพบพระ จากการเปรียบเทียบรายได้ของ
เกษตรกร ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2562 
และ 2563 ปรากฏว่าเกษตรกรมีรายได้ลดลง
จากเดิมเล็กน้อย เนื่องจากต้องชะลอการปลูก
เฮมพ์ในระหว่างการขออนุญาตตามกฎหมาย ซ่ึง
ปัจจุบันได้รับอนุญาตแล้ว เห็นควรเร่งรัดการ
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รายงานประจำปี 2563 

 หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

ประเด็นการ
ตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ/ 
ข้อตรวจพบ 

ข้อเสนอแนะ 
มติ/ความเห็นและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและขอวัดผลรายได้
ในการปลูกเฮมพ์ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 

1.6 การบันทึกข้อมูล
ในระบบงานความรับ
ผิดทางละเมิดและแพ่ง 
ของกรมบัญชีกลาง 

การบ ั นท ึ กข ้ อม ู ลใน
ฐานข้อมูลระบบความรับ
ผิดทางละเมิดและแพ่งท้ัง 
4 ระบบ มีความถูกต้อง
ครบถ้วน 

-  

• งานด้านการให้คำปรึกษา (Consulting Services) 
1) ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  
- เรื่อง การคำนวณราคากลาง Factor F  
- เรื่อง การตรวจรับล่าช้า 
- เรื่อง การจัดหาผู้สอบบัญชีของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
- เรื่อง การแบ่งจ่ายจ้างเหมาบริการ เข้าลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่      
- เรื่อง การจัดทำ TOR การจ้างที่ปรึกษา 

2) ด้านการเงินและบัญชี  
- เรื่อง การจ่ายเงินค่าประกันสัญญาค้างนาน 
- เรื่อง หลักฐานการเบิกจ่าย (ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์) 
- เรื่อง การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ของการจัดซ้ือจัดจ้าง และเงินยืมทดรองจ่ายของสถาบันฯ  
- เรื่องการใช้ใบเสร็จข้ามกล่อง 

สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง) 

มีความเห็นและข้อเสนอแนะให้สถาบันดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จำนวน 50 เรื่อง ดำเนินการแล้ว
เสร็จ จำนวน 49 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง ได้แก่ เงินประกันคงค้างนาน** 

2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง จำนวน 7 ครั้ง 
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รายงานประจำปี 2563 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

รายงานประจำปี 2563 

     

 

       

ส่วนที่ 5  
การพัฒนาบุคลากร 

 
 การพัฒนาบุคลากรมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน เพราะบุคลากรถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนของ
องค์กร ดังนั้นหน่วยตรวจสอบภายในจึงได้สนับสนุนบุคลากรให้มีการเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาร่วมกับ
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการตรวจสอบภายในและทักษะอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพ่ือเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพของสถาบัน รวมไปถึงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน  

สรุปการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรที่อบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการที่ วันที่ หัวข้ออบรม หน่วยงาน 
1 21 – 22 

พฤศจิกายน 2562 
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางและเทคนิคในการ
เตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ”ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

กรมบัญชีกลาง 

2 24 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารพัสดุ 
(ครุภัณฑ์) 

กลุ่มงานพสัดุ
สถาบนัวิจัยและ
พัฒนาพื้นทีสู่ง 

(องค์การมหาชน)  
3 6 – 7 กุมภาพันธ์ 

2563 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต”   
ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสารเวียงใต้ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

4 26 – 27 
กุมภาพันธ์ 2563 

ปฐมนิเทศบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื ้นที ่สูง 
หลักการทำงานมูลนิธิโครงการหลวง และการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปงีบประมาณ 2563 

สถาบนัวิจัยและ
พัฒนาพื้นทีสู่ง 

(องค์การมหาชน) 
5 3 มีนาคม 2563 ประชุมระดมความเห็น “การประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตและมาตรการป้องกันการทุจริต” 
 

สถาบนัวิจัยและ
พัฒนาพื้นทีสู่ง 

(องค์การมหาชน) 
6 2 กรกฎาคม 2563 โครงการฝึกอบรมเพื ่อพัฒนาความรู ้ด ้านเทคโนโลยี

สารสนเทศท ี ่ จำเป ็นต ่อการปฏ ิบ ัต ิ งานในห ัวข้อ 
“Professional Office Application with Online Learning” 

สถาบนัวิจัยและ
พัฒนาพื้นทีสู่ง 

(องค์การมหาชน) 
7 6 สิงหาคม 2563 ต ิดตามการถ ่ ายทอดองค ์ความร ู ้ ผ ่ าน Facebook 

กรมบ ัญช ีกลาง “หล ักความร ับผ ิดทางละเม ิดของ
เจ้าหน้าที่” 

กรมบัญชีกลาง 

8 11 สิงหาคม 2563 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู ้ผ ่านสื ่อออนไลน์ 
Facebook Live “การบริหารจัดการความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในภาครัฐ” 

กรมบัญชีกลาง 
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รายงานประจำปี 2563 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

รายงานประจำปี 2563 

     

 

       

รายการที่ วันที่ หัวข้ออบรม หน่วยงาน 
9 11 กันยายน 2563 ร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 10 

เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการทุจริตในสังคมไทย  
สำนักงาน 

ราชบัณฑิตยสภา 
10 31 สิงหาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการควบคุม

ภายในและแผนการบริหารความเสี ่ยงของสถาบัน 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

สถาบนัวิจัยและ
พัฒนาพื้นทีสู่ง 

(องค์การมหาชน) 
11 25 สิงหาคม 2563 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู ้ผ ่านสื ่อออนไลน์ 

Facebook Live “การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
ช่วงสิ้นปีงบประมาณ” 

กรมบัญชีกลาง 

12 17 กันยายน 2563 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู ้ผ ่านสื ่อออนไลน์ 
Facebook Live “การตรวจนับพัสดุประจำปี” 

กรมบัญชีกลาง 

13 24 กันยายน 2563 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสือ่ออนไลน์ Facebook 
Live ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” 

กรมบัญชีกลาง 

  
 

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

คณะผู้จัดทำ 
 
นางวัชรีฐ ์ พรรณเรืองรอง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
นางพีรญา  เตชะรัง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4 
นางสาวรัตนวรรณ ราชภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 
นางสาววันวิสาข์ ยศปัญญา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
นางสาวจันทร์ฉาย กันทิวงค์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
นายปรัชญายุทธ วิ่งเร็ว จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
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ยทุธศาสตรก์ารบรหิารและพัฒนาองค์กร
หน่วยตรวจสอบภายใน

ติดตาม

แผน-ผล ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ม.ีค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 ม.ิย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 ผล (ร้อยละ)

   งานด้านการให้ความเช่ือมั่น (Assurance Services)   

   • การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit)
1 คร้ัง แผน

ผล ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 7/62 วันที่ 17 ธ.ค. 62

12 เดือน แผน ก.ย. 62 ต.ต. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 ม.ิย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63

ผล ✓ 100
12 เดือน แผน ก.ย. 62 ต.ต. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 ม.ิย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63

ผล ✓ 100

1 คร้ัง ไตรมาส 4

✓ 100
     -รายงานการเงินประจ าไตรมาสของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 คร้ัง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 4/63 วันที่ 21 ก.ค. 63
1 คร้ัง แผน ไตรมาส 4

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผล ✓ 100

     -รายงานการเงินประจ าไตรมาสของอทุยานหลวงราชพฤกษ ์ (เงินงบประมาณและเงินสะสม) 3 คร้ัง
แผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผล ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 4/63 วันที่ 21 ก.ค. 63

1 คร้ัง แผน
ผล ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 7/62 วันที่ 17 ธ.ค. 62

1 คร้ัง แผน ไตรมาส 4

ผล ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 7/62 วันที่ 17 ธ.ค. 62

     ตรวจสอบกจิกรรมการส่งเสริมการจดัหารายได้หรือจดัหาผลประโยชน์เพิ่มขึ้นของอทุยาน 3 คร้ัง แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 * ไตรมาส 1 น าไปเสนอพร้อมกับไตรมาส 2 ให้แก่

     หลวงราชพฤกษ ์พ.ศ. 2563 ผล ✓ 100 คณะกรรมการตรวจสอบ  ครัง้ที่ 2/63 ในวันที่ 21 เม.ย. 63
1 คร้ัง แผน

ผล  ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 7/62 วันที่ 17 ธ.ค. 62
   • การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit)

10 สัญญา แผน ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 4/63 วันที่ 21 ก.ค. 63
ผล

9 สัญญา แผน
ผล ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/63 วันที่ 17 ม.ค. 63

        1.11) ตรวจสอบการรับทุนอดุหนุนการวิจยั (Out Source) ประจ าปีงบประมาณ 2562 9 สัญญา แผน ✓ 100 ปรับกิจกรรมตรวจสอบข้อมูลสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ผล  (แบบ สขร.1) ของสถาบัน ( ข้อ 2.10) เป็นตรวจทุนอุดหนุนวิจัย 

  • การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) ประจ าปี 2562 ตามมติคกก.ตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/63 วันที่ 21 เม.ย. 63
1 โครงการ แผน

      เฮมพภ์ายใต้ระบบการควบคุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผล ✓ 100
 1 โครงการ แผน

      งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผล ✓ 100
2 คร้ัง แผน

ผล ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 5/63 วันที่ 25 ก.ย. 63
   งานด้านการให้ค าปรึกษา (Consulting Services)
       การให้บริการ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และบริการอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องโดยลักษณะงานเพื่อเพิ่ม แผน
       คุณค่าให้กบัหน่วยงาน และปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น เช่น การเบิกจา่ยเงิน ผล

        1.11) ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุและการแปรรูป

ติดตามผลการด าเนินงานประจ าเดือน ก.ย. 63
        1.12) ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการพฒันาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ ประจ าปี

        1.13) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง่ ของกรมบัญชีกลาง

       จดัซ้ือจดัจา้ง ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ

        1.10) การจดัซ้ือจดัจา้งของอทุยานหลวงราชพฤกษ์

        1.2) รายงานการเงินประจ าเดือนของสถาบัน

        1.3) รายงานการเงินประจ าเดือนของอทุยานหลวงราชพฤกษ ์(เงินงบประมาณ และเงินสะสม)

 ตรวจสอบรายงานการเงินประจ าไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563
        1.4) -รายงานการเงินประจ าไตรมาสของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        1.5) -รายงานการเงินประจ าไตรมาสของอทุยานหลวงราชพฤกษ ์ (เงินงบประมาณและเงินสะสม)

 ตรวจสอบการใช้จา่ยเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563
        1.6) ตรวจสอบค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานของสถาบัน พ.ศ. 2562

        1.7) ตรวจสอบค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมหารายได้ของอทุยานหลวงราชพฤกษ ์พ.ศ. 2562

        1.8) ตรวจสอบค่าใช้จา่ยในการจดัสวัสดิการภายใน ประเภทต่างๆ ให้แกเ่จา้หน้าที่ พ.ศ. 2562

        ตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
        1.9) การจดัซ้ือจดัจา้งของสถาบัน

 ตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือน ก.ย.) และ พ.ศ. 2563

หน่วยตรวจสอบภายใน

ผลการฏิบัติงานตามแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจ าเดือน กันยายน 2563
  แผนงานการพัฒนาระบบงานทีม่ีประสิทธิภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ระยะเวลาด าเนินงาน ผลด าเนินงาน
หมายเหตุ

หมวดที่ 1 งานตรวจสอบตามปกติ

1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

 1.1) ตรวจสอบรายงานการเงินปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบการเงินรวม)



ติดตาม

แผน-ผล ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ม.ีค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 ม.ิย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 ผล (ร้อยละ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ระยะเวลาด าเนินงาน ผลด าเนินงาน
หมายเหตุ

6 หน่วยงาน แผน
ควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) ผล ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 6/62 วันที่ 22 พ.ย. 62

4 คร้ัง แผน ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

(ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดที่ 5.1) ผล ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 4/63 วันที่ 21 ก.ค. 63
4 คร้ัง แผน ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

คณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดที่ 5.1) ผล ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 4/63 วันที่ 21 ก.ค. 63
4 คร้ัง แผน ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

 (ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดที่ 5.1) ผล ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 4/63 วันที่ 21 ก.ค. 63
4 คร้ัง แผน ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดที่ 5.1) ผล ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 4/63 วันที่ 21 ก.ค. 63
1 คร้ัง แผน

2564 เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ผล ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 5/63 วันที่ 25 ก.ย. 63
4 คร้ัง แผน ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

(ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดที่ 5.1) ผล ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 4/63 วันที่ 21 ก.ค. 63
7 คร้ัง แผน

แกไ้ขปรับปรุง ได้มีการด าเนินการเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกีย่วข้อง ผล ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 5/63 วันที่ 25 ก.ย. 63
12 คร้ัง แผน

ผล ✓ 100
2 คร้ัง แผน

ผล ✓ 100 จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่งการบรหิารจัดการสถาบันเกษตรกร

12 เดือน และการจัดท าบัญชีฟารม์ให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการ 45 คน วันที่ 2-3 ธ.ค. 62

(1) ตรวจติดตามการรายงานผลการตรวจสอบพสัดุ ของคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุ 1 เร่ือง แผน
    ประจ าปีงบระมาณ พ.ศ. 2562 ผล ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/63 วันที่ 17 ม.ค. 63

7 คร้ัง แผน
ผล ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 5/63 วันที่ 25 ก.ย. 63

12 เดือน แผน
ผล ✓ 100

1 คร้ัง แผน
ผล ✓ 100 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 6/62 วันที่ 22 พ.ย. 62

7 คร้ัง แผน
ผล 6/62 7/62 1/63 2/63 3/63 4/63 5/63 ✓ 100 ไม่มีการประชุม คตส. ในเดือน ก.พ. 63 เน่ืองจากการปรับแผน

7 คร้ัง แผน    การปฏิบัติงาน ซ่ึงจะจัดการประชุมฯ ในเดือน ม.ิย. 63
ผล 6/62 7/62 1/63 2/63 3/63 4/63 5/63 ✓ 100 ปรบัเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบรายงานผลการด าเนินงาน 

1 คร้ัง แผน ปัญหาอุปสรรค แทนการลงพ้ืนที่ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามมติ

ผล ✓ 100 ที่ประชุมคกก.ตรวจสอบครัง้ที่ 2/2563 วันที่ 21 เม.ย. 63 

2 คร้ัง แผน
ผล ✓ 100

(1) ตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา 3 คร้ัง แผน
ผล 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง ✓ 100

(2)  ค่าใช้สอย
 - ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พกั และพาหนะส าหรับเจา้หน้าที่ 6 คร้ัง แผน ไม่มีการประชุม คตส. ในเดือน ก.พ. 63 เน่ืองจากการปรับแผน

ผล 2 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง ✓ 100   การปฏิบัติงาน ซ่ึงจะจัดการประชุมฯ ในเดือน ม.ิย. 63
(3) ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ และปรับรูปแบบเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเดือน เม.ย. 63

 -  ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ (ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจดัประชุม) 4 คร้ัง แผน
ผล 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง ✓ 100

(1) ค่าไปรษณีย์ 3 คร้ัง แผน ปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 (ตามอ านาจผู้อ านวยการ 9 ม.ิย. 63)
ผล ✓ 100

3.2 รายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถาบันวิจยัและพฒันาพื้นที่สูง

     3.3 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

หมวดที่ 4 งานอ านวยการ และธุรการ
4.1 ค่าวัสดุส านักงาน/คอมพวิเตอร์

4.2 งานอ านวยการและบริหารจดัการ

4.4 ค่าสาธารณูปโภค

3.1 จดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

   2.7) รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   2.8) ติดตามผลการด าเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้สถาบัน

   2.9) ติดตามผลการด าเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถาบัน

   2.10) ติดตามการจดัท าบัญชีครัวเรือน บัญชีกลุ่ม และต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

   2.11) งานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมสถาบัน คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ านวยการสถาบัน

หมวดที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบ
2.1 รายงานผลการตรวจสอบ

2.2 ติดตามผลการตรวจสอบ

     2.3 รายงานผลการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562

หมวดที่ 3 งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

   2.6) รายงานแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2. งานตรวจสอบเฉพาะกิจอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   2.1) ติดตาม/ประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานการสอบทานการประเมินผลการ

   2.2) ติดตาม/ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

   2.3) รายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 เสนอต่อ

   2.4) ติดตาม/ประเมินการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563

   2.5) รายงานผลการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563



ติดตาม

แผน-ผล ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ม.ีค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 ม.ิย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 ผล (ร้อยละ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

เป้าหมาย/
หน่วยนับ

ระยะเวลาด าเนินงาน ผลด าเนินงาน
หมายเหตุ

(1) จา้งเหมาบริการงานตรวจสอบ 4/3 อตัรา/ 12 เดือน แผน
ผล ✓ 100

(2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 12 เดือน แผน
ผล ✓ 100

(1) รับหนังสือในระบบสารบรรณ 820  เร่ือง แผน
ผล 119 107 90 103 81 90 63 80 93 85 90 47 ✓ 129.02 รวม 1,058 ฉบับ/เป้าหมาย 820 ฉบับ

(2) ส่งหนังสือในระบบสารบรรณ 150  เร่ือง แผน
ผล 16 10 22 37 10 14 13 20 12 24 3 28 ✓ 139.33 รวม 209 ฉบับ/เป้าหมาย 150 ฉบับ

(3) จดัเกบ็เอกสารเข้าแฟม้ตามหมวดหมู่ 970  เร่ือง แผน
ผล 135 117 112 140 91 104 76 100 105 109 93 75 ✓ 129.59 รวม 1,257 ฉบับ/เป้าหมาย 970 ฉบับ

(1) ส ารวจจดัท าแผนความต้องการวัสดุและอปุกรณ์ 2 คร้ัง แผน
ผล ✓ 100.00

(2) จดัท าเอกสารขอเบิกวัสดุและอปุกรณ์ 2 คร้ัง แผน .
ผล ✓ 100.00

(3) จดัท าทะเบียนคุมการเบิก-จา่ยวัสดุอปุกรณ์ 2 คร้ัง แผน
ผล ✓ 100.00

หมวดที่ 5 งานอ่ืนๆ
 12 เดือน แผน

ผล 1 ครัง้ 1 ครัง้ 1 ครัง้ 1 ครัง้ 2 ครัง้ 1 ครัง้ 1 ครัง้ 1 ครัง้ 1 ครัง้ ✓ 100.00 ไม่มีประชุมผู้บริหาร เดือน เม.ย. 63 เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19
1 คร้ัง /ปี แผน ประชุมผู้บริหารเดือน ม.ิย. 63 ประชุมวันที่ 2 ก.ค. 63

ผล ✓ 100.00
1 คร้ัง /ปี แผน

ผล ✓ 100.00
1 คร้ัง/ปี แผน

ผล ✓ 100.00
12 เดือน แผน

ผล ✓ 100.00
12 เดือน แผน

ผล ✓ 100.00
2 คร้ัง/3 คน แผน

ผล 1 คร้ัง/2 คน 1คร้ัง /1คน ✓ 100.00
4 คร้ัง แผน

ผล 1 พ.ย. 62 2 ม.ค. 63 27 ก.ค. 63 25 ส.ค. 63 ✓ 100.00
10 คร้ัง แผน

ผล 31 ต.ค. 62 29 พ.ย. 62 30 ม.ค. 63 27 ก.พ. 63 3 ก.ค. 63 4/8/2563 ✓ 100.00
2 คร้ัง แผน ไม่มีการประชุมสัมมนาสรุปผลงานครึง่ปี เน่ืองจาก covid-19

ผล

หมายเหตุ:                 แผนการปฏิบัติงาน

                              ผลการปฏิบัติงาน

                              ปรบัแผนการปฏิบัติงานตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่ 1/2563 วนัที ่17 มกราคม 2563

                              ปรบัแผนการปฏิบัติงานตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่ 2/2563 วนัที ่21 เมษายน 2563

                              ปรบัแผนการปฏิบัติงานตามอ านาจผู้อ านวยการสถาบัน วนัที ่ 9 ม.ิย. 63 (หนังสือทีส่วพส.ตน/60 ลว. 1 ม.ิย. 63 เรือ่งขออนุมัติปรบัแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

5.10 ร่วมสัมมนาสรุปผลงานคร่ึงปีและประจ าปี

5.4 การจดัท าแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.5 บริหารการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

5.6 การควบคุมการใช้จา่ยเงินตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5.7 การพฒันาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน

5.8 การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA)

5.9 ประชุมประจ าเดือนสถาบัน

5.3 จดัท าแผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเส่ียงของหน่วยตรวจสอบภายในประจ าปี

4.5 ค่าจา้งเหมาบริการ

4.6 งานสารบรรณส านักงาน

4.7 งานพสัดุส านักงาน, คอมพวิเตอร์

5.1 ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจยัและพฒันาพื้นที่สูง/Morning Talk

5.2 การประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



 

 
 

รายงานประจำปี 2563 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

รายงานประจำปี 2563 

     

 

       

 

 

 

 

ประมวลภาพ 

กิจกรรมจิตอาสา 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

รายงานประจำปี 2563 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

รายงานประจำปี 2563 

     

 

       

 
กิจกรรม “พลกิฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สูก่ารพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” 

ณ บ้านแม่วาก หมู่ 6 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  
จัดโดย โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ   

 

 
 
 

 
 

      
 
 
 



 

 
 

รายงานประจำปี 2563 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

รายงานประจำปี 2563 

     

 

       

 

กิจกรรมจติอาสา “สวพส. รวมใจผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield)  
เพ่ือมอบให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19”  

โดยมี คุณณิชาภา ตุ้ยคัมภีร์  
วิทยากรจากสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาฝึกผู้ฝึกสอน 

 
 

 
 

   



 

 
 

รายงานประจำปี 2563 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

รายงานประจำปี 2563 

     

 

       

กิจกรรมจติอาสา "ร่วมพัฒนา...ถนนราชพฤกษ์และสวนของพ่อ” 
เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ในหลวงรัชกาลที่ 9 

 

   
 

 
 
 
 
 
 

 


