
รายงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2565  

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 
ณ ห้องประชุมรัตนพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

................................................ 

กรรมการผู้เข้าประชุม 
1. นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ           ประธานกรรมการ 
2. นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์   กรรมการ 
3. นางสาวธ ารงลักษณ์  ลาพินี กรรมการ 
4. นางวัชรีฐ ์ พรรณเรืองรอง  เลขานุการ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
5. นางพีรญา เตชะรัง ผู้ช่วยเลขานุการ   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4 
6. นางสาวรัตนวรรณ  ราชภัณฑ์ ผู้ช่วยเลขานุการ   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสุพิชญากานต์ กัลยาณกิตติ หัวหน้ากลุ่มงานคลัง 
2. นางสาวรุ่งนภา สมบูรณ์ชัย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 
3. นางสาวธารทิพย์ ทองชาติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 
4. นายอุดมศักดิ์ ค าทิพย์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 
5. นางสาวรจนา  ไชยยะ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 
6. นางสาวเกศินี ล้อมเขตต์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 
7. นายปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
8. นายกิตติกร ชมภูแก้ว จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
9. นางสาววิลาสินี การินทร์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
10. นายพัฒนสิน อุนจะน า จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบวาระสรุปดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- 

ระเบียบวาระที ่2 เรื่องเพื่อทราบ 
เรื่องท่ี 2.1 รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ไตรมาส 3 

1. ผลการด าเนินงาน  
หมวดที่ 1 งานตรวจสอบตามปกติ จ านวน 18 เรื่อง  

 งานด้านการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Services) 
 ด้านการเงิน (Financial Audit)  

(1) รายงานการเงินปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบัน 
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(2) รายงานการเงินปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของอุทยานฯ 
(3) รายงานการเงินประจ าเดือนของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ย. 64) และ

รายงานการเงินประจ าของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 – มิ.ย. 65) 
(4) รายงานการเงินประจ าเดือนของอุทยานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ย. 64) และ

รายงานการเงินประจ าของอุทยานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 – มิ.ย. 65) 
(5) รายงานการเงินของสถาบันรายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 
(6) รายงานการเงินของอุทยานฯรายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 
(7) การรับเงินของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit)   
(8) โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smarting farming) เพ่ือพัฒนา

ระบบเกษตรและการตลาดสินค้าเกษตรของพ้ืนที่สูงร่วมกับ Taiwan ICDF ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินสะสม) 

(9) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรบนพ้ืนที่สูง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (เงินสะสม) 

(10) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(11) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการพัฒนาระบบตลาด และสินค้าเกษตรของ 

สถาบันเกษตรกรฯ  
 ด้านการด าเนินงาน (Performance Audit)  

(12) โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(13)  การจัดท าชุมชนต้นแบบที่จะขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตรวจสอบเฉพาะกิจอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
(14) ติดตาม/ประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานการสอบทานการประเมินผล

การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) 
(15) ติดตาม/ประเมินผล และรายงานผลการควบคุมภายในของ สวพส. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 
(16) ติดตาม/ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ สวพส. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 
(17) รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 
(18) งานที่ได้รับมอบหมายตามความเห็นและข้อเสนอแนะ 57 เรื่อง (คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 55 เรื่อง คณะกรรมการสถาบัน 2 เรื่อง)  
 งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) บริการให้ค าปรึกษา 3 เรื่อง  

หมวดที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบ 
1) รายงานผลการตรวจสอบ ด าเนินการแล้ว 7 ครั้ง  
2) ติดตามผลการตรวจสอบ    

หมวดที่ 3 การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน  
1) การรายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) ให้กรมบัญชีกลาง 
2) การติดตามการด าเนินงานการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments)  
3) การติดตามประเมินผลและการรายงานในระหว่างที่งานด าเนินไป (Ongoing Monitoring)  
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2. ผลการใช้จ่ายเงิน  
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 

1,149,500.00 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 204,800 บาท และงบ
ด าเนินงาน 944,700 บาท (ปรับแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ 2 ครั้ง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม
ส าหรับค่าใช้สอยและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ) ซึ่งผลการใช้จ่ายเงินภาพรวมสูงกว่าแผนที่
ก าหนด 20,575 บาท รายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
กิจกรรมใช้จ่ายสูงกว่าแผน 33,130.00 เนื่องจากผูกพันท้ังจ านวน 
  1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา 
  2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
  3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

2,880.00 
7,500.00 
22,750.00 

 

กิจกรรมใช้จ่ายต่ ากว่าแผน (12,555.00)  
  1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ 
  2. ค่าตรวจติดตามการปฏิบัตงิานนอกพื้นที่ของ คตส.  
  3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจ าเดือนของหน่วย

ตรวจสอบภายใน  
  4.  ค่าวัสดุส านักงาน   
  5. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไปรษณีย์) 

(8,730.00) 
(3,270.00) 
(420.00) 
 
(35.00) 
(100.00) 

- ข้อ 1. เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมรับ
ฟังบรรยาย “เทคนิคการตรวจสอบและ
การประเมินผลการควบคุมภายในด้าน
การเงินและบัญชี” สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ วันที่ 6 ส.ค. 65  

- ข้อ 2 และ 3 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบปี 2566 และ
สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 

รวมใช้จ่ายสูงกว่าแผน 20,575.00  
3. สรุปผลการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานด าเนิน จากระบบติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน (Ongoing 

Monitoring: OM) 
รายงานติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานด าเนิน ไตรมาส 3 หน่วยตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานครบถ้วนตรงตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับมอบหมาย 4 เรื่อง โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 6 กิจกรรม ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การด าเนินงาน ตาม

เกณฑ ์
มาตรฐานด้านการ

ปฏิบัติงาน 
1. จัดท าแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) และแผนการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ (Engagement Plan) โดยการก าหนดวัตถุประสงค์
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ อาจจะเกิดข้อผิดพลาด 
ข้อบกพร่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์  

4 เร่ือง รหัส 2200 
การวางแผนการปฏิบัติงาน 

2. ประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบ   4 เรื่อง รหัส 2200  
การวางแผนการปฏบิัติงาน 

3. จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผล ให้เพียงพอ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  

4 เรื่อง รหัส 2300  
การปฏิบัติงาน 

4. รายงานผลการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบส าเนา
รายงานให้ผู้อ านวยการสถาบัน  

4 เรื่อง รหัส 2400 
การรายงานผลการตรวจสอบ 
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หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การด าเนินงาน ตาม

เกณฑ ์
มาตรฐานด้านการ

ปฏิบัติงาน 
5. เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  
4 เรื่อง  

6. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ
ภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ  

4 เรื่อง รหัส 2500 
การตดิตามผล 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ไตรมาส 3 

โดยให้หน่วยตรวจสอบภายใน ปรับแก้ไขงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบันและคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ตรงกับข้อเท็จจริง 

ระเบียบวาระที ่3 เรื่องสืบเนื่อง 
เรื่องที่ 3.1 รายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุกรณีมีผู้ทิ้งงานสัญญาจ้างของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
เรื่องเดิม 
1. มติที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2565  ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 

2565 รับทราบผลการติดตามการด าเนินการแจ้งผู้ทิ้งงานสัญญาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่าง ณ อาคาร 2 
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ สวพส.(สอพ)/1727 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 

2. มติที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ครั้งที่ 4/๒๕65 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 รับทราบความก้าวหน้าการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะอนุกรรมการต่างๆ จ านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คณะอนุกรรมการวิจัยและ
พัฒนา คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และคณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร และ
ให้ สวพส. ด าเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถาบัน  
โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้  

เนื่องจากการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของ สวพส. ในระยะที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ทิ้งงานสัญญาจ้าง
ต่างๆ จ านวนหลายสัญญา ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบัน ท าให้เกิดการฟ้องร้อง/เกิดคดี
ความ อีกท้ังยังมีประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรฐาน/คุณสมบัติของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ฯลฯ ดังนั้น จึง
ขอมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการ
สถาบันพิจารณาต่อไป 

ความก้าวหน้า  
จากการสอบทานข้อมูลมีผู้ทิ้งงานสัญญาจ้างต่างๆ ของสวพส. มีจ านวน 2 สัญญา โดยวิธีจัดหา

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 1 สัญญา และ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน 1 สัญญา ดังนี้ 
1) สัญญาซื้อขายเลขที่ 17/2560 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซื้อรถรางชมวิวประเภทเชื้อเพลิง จ านวน 

6 คัน พร้อมจัดส่ง ก าหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากบริษัทไม่สามารถส่ง
มอบพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา โดยรถงวดที่ 1 บริษัทไม่สามารถส่งมอบรถได้ 4 คัน ตามที่ก าหนดใน
สัญญา ต่อมาได้ส่งมอบรถ 2 คัน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับด าเนินการตรวจรับแล้ว พบว่ารายละเอียด
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งานในบางรายการยังไม่สามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้จนสิ้นข้อสงสัย แบบรูปรายงานที่บริษัทส่งมาเป็น
การประกอบชิ้นส่วนของหัวรถเก่า ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด TOR และกรมบัญชีกลางได้มีค าสั่งให้ผู้รับ
จ้างเป็นผู้ทิ้งงาน มีความเห็นว่าคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อยู่ใน
หลักเกณฑ์การลงโทษผู้ทิ้งงาน ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มาตรา 109 (2) จึงมีค าสั่งให้บริษัทเจริญทรัพย์ธนา จ ากัด เป็นผู้ทิ้งงาน 

2) สัญญาจ้างเลขที่ 28/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 จ้างปรับปรุงไฟส่องสว่างที่ใช้หลอดพลังงาน 
(LED) (เงินสะสม) เริ่มท างานวันที่ 30 กันยายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ผู้รับจ้างเสนอ
ราคาต่ ากว่าราคากลางร้อยละ 65.55  (ราคากลาง 596 ,000 บาท ราคาที่ผู้รับจ้างเสนอ 359,000 
บาท ต่ ากว่าราคากลาง 236,000 บาท) และผู้รับจ้างไม่ได้เข้าด าเนินงานการก่อสร้างตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้โทรศัพท์ และท าหนังสือติดตามเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง
ให้มาท างานตามสัญญา แต่ผู้รับจ้างไม่มีการชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงมายัง สวพส.  

สรุปปัญหาที่พบในทางปฏิบัติงานโดยใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก จึงได้ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง และต่ ากว่าวงเงินงบประมาณค่อนข้างมาก ถึงแม้จะเป็นประโยชน์กับ สวพส. แต่มีความ
เสี่ยงต่อการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จ จน
เป็นเหตุให้เกิดการทิ้งงาน หรืออาจมีการปรับเนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาตามสัญญา หรืออาจมีการบอก
เลิกสัญญาได ้

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน/แก้ไขปัญหา 
เห็นควรให้ สวพส. ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยค านึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณา

เกณฑ์อ่ืนประกอบเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับการซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน เทคโนโลยีสูง หรือเทคนิค
เฉพาะ ตามระเบียบฯ ข้อ 83 (2) (3) และก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ข้อ 7 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้ชัดเจน 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. หาข้อมูลจ านวนสัญญาทั้งหมดของ สวพส. ตั้งแต่จัดตั้ง สวพส. เป็นองค์การมหาชนในปี พ.ศ. 2549 

จนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบเป็นข้อมูลพิจารณาต่อไป 
2. เห็นควรให้หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานกรณีที่ผู้รับจ้าง

เสนอราคามาต่ ากว่าราคากลางจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าผู้เสนอราคาจะไม่สามารถด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้ใน TOR ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ สวพส. 

มติที่ประชุม 
 รับทราบรายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุกรณีมีผู้ทิ้งงานสัญญาจ้างของ
สถาบัน และมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยให้น ามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
เรื่องที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 และผลการ

ตรวจสอบรายงานการเงินไตรมาส 3 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
1) ผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือนเมษายน 2565 

1.1) การบันทึกบัญชี การจัดท ารายงานการเงิน และการเสนอรายงานการเงินเป็นไปตาม
ระเบียบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
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1.2) ผลการสอบทานยอดคงเหลือในรายงานการเงิน ถูกต้อง ตรงตามบัญชีแยกประเภท 
รายงานงบทดรองรวม และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 

1.3) เงินลงทุนระยะสั้นเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่ก าหนด เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินไว้อย่างเหมาะสม ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายส่งใช้เงินยืมภายในเดือน 
พฤษภาคม 2565 เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด  

2) ผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
2.1) การบันทึกบัญชี การจัดท ารายงานการเงิน และการเสนอรายงานการเงินเป็นไปตาม

ระเบียบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
2.2) ผลการสอบทานยอดคงเหลือในรายงานการเงิน ถูกต้อง ตรงตามบัญชีแยกประเภท 

รายงานงบทดรองรวม และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
2.3) จ่ายช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภายนอกทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว น าส่งภาษีหัก ณ 

ที่จ่ายให้กรมสรรพากรเป็นไปตามแบบและตามระยะเวลาที่กรมสรรพากรก าหนด รายได้รับ
ล่วงหน้าของอุทยานฯ บันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง   

3) ผลการตรวจสอบรายงานการเงินไตรมาส 3 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565) 
3.1) การบันทึกบัญชี การจัดท ารายงานการเงิน และการเสนอรายงานการเงินเป็นไปตาม

ระเบียบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
3.2) การเปรียบเทียบรายงานการเงินไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และไตรมาส 

3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวพส. มีสินทรัพย์รวมลดลงร้อยละ 4.10 หนี้สินรวม
ลดลงร้อยละ 27.55 สินทรัพย์สุทธิส่วนทุนลดลงร้อยละ 3.59 และรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิเพิ่มข้ึนร้อยละ 95.66  

3.3) ผลการสอบทานยอดคงเหลือในรายงานการเงิน ถูกต้อง ตรงตามบัญชีแยกประเภท 
รายงานงบทดรองรวม และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 

3.4) การคืนเงินประกันสัญญาและเงินประกันอ่ืนที่ครบก าหนดเรียบร้อยแล้ว 6 สัญญา 
ด าเนินการคืนให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างผู้อ านวยการสถาบันอนุมัติ
คืน 7 สัญญา และอยู่ระหว่างส ารวจความช ารุดบกพร่อง 1 สัญญา ซึ่งมีการจัดท า
ทะเบียนคุมถูกต้อง แต่ไม่เป็นปัจจุบัน ในส่วนการจ่ายคืนเงินประกันสัญญา เงิน
ประกันอื่น และบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน  
ข้อเสนอแนะ : เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบจัดท าทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา เงินประกัน
ผลงานของ สวพส. ให้เป็นปัจจุบันเพ่ือเป็นการควบคุมการจ่ายคืนเงินประกันให้
ครบถ้วนทุกสัญญา และเพ่ือส าหรับเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 

3.5) การจัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ การค านวณค่าเสื่อมราคา และการบันทึกบัญชีถูกต้อง 
ครบถ้วน และการรับรู้รายได้และการบันทึกบัญชีถูกต้อง และครบถ้วน 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 และ

ผลการตรวจสอบรายงานการเงินไตรมาส 3 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

เรื่องท่ี 4.2 รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1) สวพส. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงวดก่อน จ านวน 3 ข้อ เรียบร้อยแล้ว 
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2) จากการสุ่มตรวจสอบสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
29 สัญญา เป็นเงิน 18,927,918.88 บาท ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 
500,000.00 บาท ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างสามารถด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายละเอียดดังนี้ 

 
 

2.1) การบริหารพัสด ุ  
(1) มีการจัดท าและการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วน ขั้นตอน/

กระบวนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พรบ. และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ บางสัญญา
คณะกรรมการตรวจรับงานไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามที่สัญญาก าหนด บางสัญญา
การในขั้นตอนการออกค าสั่งคณะกรรมการก าหนดราคากลางไม่ถูกต้อง ดังนี้ 
(1.1) สัญญาจ้างเลขที่ 16/2564 จ้างส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานข้อมูลแผนที่ดินราย

แปลงและจัดท าแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง พ้ืนที่
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง พบว่า คณะกรรมการ
ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญาที่ก าหนด และเอกสารสูญหาย และ
คณะกรรมการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญาที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ : 
1. เห็นควรให้กลุ่มงานพัสดุรายงานผู้อ านวยการสถาบัน เพ่ือให้ผู้อ านวยการ

สถาบันมอบอ านาจให้นิติกรด าเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้
ถูกต้องต่อไป 

2. กรณีการตรวจรับงานจ้างที่ไม่ได้ก าหนดในรายละเอียดการจ้างแนบท้ายสัญญา 
จ านวน 3 บ้าน รวม 263 แปลง คิดเป็นเงิน 73,166.60 บาท และไม่ได้ขอ
อนุมัติจากผู้อ านวยการสถาบัน จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่
ผู้รับจ้างได้ ดังนั้นเห็นควรให้ สวพส. เรียกเงินคืนจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป   

(2) ค านวณราคากลางต่ าไป 2 สัญญา และสูงไป 1 สัญญา สวพส. ไม่เสียผลประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะ : เพ่ือให้ราคากลางที่ประกาศมีความถูกต้อง เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบสอบทาน
การค านวณราคากลางอย่างละเอียด รอบครอบ ก่อนเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติและเผยแพร่ 

2.2) การเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่
สถาบันก าหนด   

2.3) การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารพัสดุมีความเพียงพอ และเหมาะสม 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. เห็นควรให้ สวพส. จัดวางระบบควบคุมภายในแนวทางกรณีเอกสารในการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

สูญหายโดยใช้แนวทางตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในในกรณีนี้ต่อไป  

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
จ านวน
สัญญา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

มูลค่าสัญญา 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง 20 74.07 13,508,578.88 74.43 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 7 25.93 4,640,380.00 25.57 
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2. เนื่องจากการด าเนินงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา หาก สวพส. พิจารณาแล้วเห็นว่า
การด าเนินงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน เห็นควรให้คณะกรรมการตรวจรับท ารายงานเสนอ
ผู้อ านวยการ สวพส. เพื่อให้สัตยาบันและด าเนินการปรับแก้สัญญาให้ถูกต้อง 

3. เห็นควรให้ สวพส. จัดท าระบบควบคุมภายในกรณีดังกล่าวให้เพียงพอ และเหมาะสม 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
เห็นควรให้ สวพส. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

เรื่องท่ี 4.3 ผลการติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือการพัฒนาระบบตลาด และสินค้าเกษตรของ สถาบันเกษตรกรฯ 
หน่วยตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือพัฒนาระบบตลาดและสินค้าเกษตรกรของ

สถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ 2 จังหวัดเชียงราย ต้ังแต่
วันที่ 8 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จ านวน 3 พ้ืนที่ ซึ่งในภาพรวมการปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือการพัฒนา
ระบบตลาดและสินค้าเกษตร สรุปดังนี้ 

คู่มือการพัฒนาระบบตลาด
และสินค้าเกษตร 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงห้วยก้างปลา 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงแม่สลอง 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวงวาวี 

1. หาความต้องการตลาด    
2. วางแผนการผลิต    
3. ควบคุมคุณภาพผลผลิต    
4. การจัดการผลผลิตหลังการ

เก็บเกี่ยว 
   

5. การจ าหน่ายผลิตผลสู่ตลาด    
ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

หากพบว่ามีผลผลิตที่อยู่นอกแผนการผลิตเห็นควรให้หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบว่ามีการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบการติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือการพัฒนาระบบตลาด และสินค้าเกษตรของสถาบัน
เกษตรกรฯ และมอบให้หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อไป 

เรื่องที่ 4.4 รายงานผลการควบคุมภายใน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 

1. รายงานผลการควบคุมภายใน 
จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน ไตรมาส 3 กิจกรรมที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ 5 กิจกรรม จาก

การติดตามการด าเนินงานตามแผน อยู่ระหว่างด าเนินงานตามแผนตามแผนทั้ง 5 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ก าหนดแล้วเสร็จ 

1) การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ และการตรวจรับ
พัสดุ (ติดตามจากงวดก่อน) 

ส านักอ านวยการ 
30 เม.ย. 65 

อยู่ระหว่างติดตามต่อเนื่องตลอดท้ังปี 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ก าหนดแล้วเสร็จ 
2)  กา รสนั บสนุ นกา รปฏิบั ติ ง านของส านั ก
อ านวยการด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart 
Back Office) 

ส านักอ านวยการ 
30 ก.ย. 65 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน 
3) การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักวิจัยหน่วยงาน
ภายนอก  

ส านักวิจัย 
31 ส.ค. 65 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน 
4) การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรที่
ยากจนหรือด้อยโอกาส 

ส านักพัฒนา 
31 ส.ค. 65 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน 
 

5) การส่งเสริมปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร 

2. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
จากการประเมินความเสี่ยง กิจกรรมที่ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงและสูงมากรวม 6 กิจกรรม จาก

การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 3 ในภาพรวมอยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนทั้ง 6 
กิจกรรม และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 3 5 และ 6 รวมถึงผลกระทบต่อ
การด าเนินงานที่จะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ลดลง 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 3 4 และ6 สรุปได้ดังนี้ 

กิจกรรม 
ประเภท 

ความเส่ียง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ผลการ
ด าเนินงาน/

ก าหนดแล้วเสร็จ 
โอกา

ส 
ผลกระท

บ 
รวม โอกา

ส 
ผลกระท

บ 
รวม 

1) การสื่อสารภายนอก
อ ง ค์ ก ร ที่ มี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ค ร อ บ ค ลุ ม
กลุ่มเป้าหมาย (ติดตาม
จากงวดก่อน) 

Operation 
Risk 

2 3 6 
ปาน
กลาง 

 

2 2 4 
ปาน
กลาง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

/30 ก.ย. 65 

2 )  การบริ ห าร จั ด
การเงินงบประมาณ
และเงินสะสม (ติดตาม
จากงวดก่อน) 

Financial 
Risk 

2 3 6 
ปาน
กลาง 

 

2 3 6 
ปาน
กลาง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

/30 ก.ย. 65 

3) การน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง 

Strategic 
Risk 

3 3 9 
สูง 

2 2 4 
ปาน
กลาง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

/31 ส.ค. 65 
4) การกระจายการ
พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร
ยกระดับการพัฒนา
ของกลุ่มบ้านในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวง 
โดยเฉพาะกลุ่มบ้านที่

Strategic 
Risk 

2 5 10 
สูง 

2 2 4 
ปาน
กลาง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

/31 ส.ค. 65 
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กิจกรรม 
ประเภท 

ความเส่ียง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ผลการ
ด าเนินงาน/

ก าหนดแล้วเสร็จ 
โอกา

ส 
ผลกระท

บ 
รวม โอกา

ส 
ผลกระท

บ 
รวม 

ยังไม่ได้เข้าด าเนินการ 
(กลุ่มบ้านระดับ D) 
5 )  ก า ร ย ก ร ะ ดั บ 
สวพส .  สู่ ก า ร เ ป็ น
ส านักงานดิจิทัล 

Strategic 
Risk 

3 3 9 
สูง 

2 3 6 
ปาน
กลาง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

/31 ส.ค. 65 
6) การพัฒนาอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์เป็น
แหล่ งเรียนรู้ที่ ได้รับ
ก า ร ย อ มรั บทั้ ง ใ น
ระดั บประเทศและ
ระดับนานาชาติ ที่ตรง
ความต้ องการของ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  มี
มาตรฐาน ทันสมัย และ
สวยงาม 

Strategic 
Risk 

3 4 12 
สูง 

2 2 4 
ปาน
กลาง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

/30 ก.ย. 65 
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มติที่ประชุม 

เห็นชอบรายงานผลการควบคุมภายใน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
เรื่องท่ี 5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งต่อไป 

ก าหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดเป็นวันที่ 24 กันยายน 
2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง     
จ.เชียงใหม่ 
มติที่ประชุม 

รับทราบ 



11 
 
เรื่องท่ี 5.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 

คณะกรรมการตรวจสอบประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยมี
เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 1 เรื่อง เรื่องสืบเนื่อง 1 เรื่อง และเรื่องเพ่ือพิจารณา 4 เรื่อง 
มติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 
............................................... 

 
 
ปิดการประชุม เวลา 15.30 น. 
 

                  (นางพีรญา   เตชะรัง)                 (นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง) 
           เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4                                 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
               ผู้บันทึกรายงานการประชุม                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


