
รายงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2565  

วันจันทร์ ที ่17 มกราคม 2565 
ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ าเภอเมือง 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. นางสาวกฤษณา    กิตติวรารัตน์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 
3. นางสาวรุ่งนภา  สมบูรณ์ชัย  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 
4. นางสาวธารทิพย์ ทองชาติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 
5. นายอุดมศักดิ์ ค าทิพย์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 
6. นางสาวรจนา ไชยยะ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 
7. นายปรัชญายุทธ  วิ่งเร็ว จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
8. นายกิตติกร ชมพูแก้ว จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
9. นางสาววิลาสินี การินทร ์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบวาระสรุปดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ  
เรื่องท่ี 2.1 รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ไตรมาส 1  
1. รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และการใช้จ่ายงบประมาณ  

            หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 โดยตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปฏิบัติงานด้านการเงินและ การบัญชี      
ด้านการงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านพัสดุและทรัพย์สิน และด้านการด าเนินงานของโครงการ และ
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สรุปดังนี้ 
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1.1 รายงานแผน-ผลการด าเนินงาน  
หมวดที่ 1 งานตรวจสอบตามปกติ  
1.1) งานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักตามแผน 12 เรื่อง ผลการด าเนินงานเป็นไป

ตามแผน 10 เรื่อง ล่าช้ากว่า 2 เรื่อง ดังนี้  
 งานด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)  

  ตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) 6 เรื่อง เป็นไปตามแผน 4 เรื่อง  
(1) รายงานการเงินปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบการเงินรวม)  
(2) รายงานการเงินประจ าเดือนของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(เดือน ก.ย. 64) และรายงานการเงินประจ าของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (เดือน ต.ค. – พ.ย. 64) (ล่าช้ากว่าแผน) 

(3) รายงานการเงินประจ าเดือนของอุทยานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เดือน ก.ย. 64) และรายงานการเงินประจ าของอุทยานฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (เดือน ต.ค. – พ.ย. 64) (ล่าช้ากว่าแผน) 

(4) รายงานการเงินของสถาบันรายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4  
(5) รายงานการเงินของอุทยานฯรายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 
(6) การรับเงินของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การตรวจสอบเฉพาะกิจอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5 เรื่อง ได้แก ่
(7) ติดตาม/ประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานการสอบทานการ

ประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

(8) ติดตาม/ประเมินผล และรายงานผลการควบคุมภายในของ สวพส. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 

(9) ติดตาม/ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ สวพส. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 

(10) รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไตรมาส 4 

(11) งานที่ได้รับมอบหมายตามความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถาบัน 
1 ข้อ และคณะกรรมการตรวจสอบ 24 เรื่อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

หมวดที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบ 
1) รายงานผลการตรวจสอบ ด าเนินการแล้ว 3 ครั้ง  
2) ติดตามผลการตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ  
หมวดที่ 3 การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
1) การติดตามประเมินผลและการรายงานในระหว่างที่งานด าเนินไป (Ongoing Monitoring)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.2 ผลการใช้จ่ายเงิน  
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 

1,104,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 159,300.00 
บาท และงบด าเนินงาน 944,700.00 บาท แผนการใช้เงินสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 
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2564 จ านวน 275,690.00 บาท (ร้อยละ 24.97) ผลการใช้จ่าย จ านวน  303,543.00 บาท 
(ร้อยละ 27.49) ทั้งนี้ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินสูงกว่าแผนที่ก าหนด จ านวน 27 ,853.00 บาท      
(ร้อยละ 2.52) 

2. สรุปผลการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานด าเนิน จากระบบติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน 
(Ongoing Monitoring: OM)  

รายงานติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานด าเนิน ไตรมาส 1 หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน
ครบถ้วนตรงตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 7 เรื่อง ดังนี้  

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์  
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

1. จัดท าแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) และแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) โดยการก าหนด
วัตถุประสงค์พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิด
ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์  

7 เร่ือง 
 

รหัส 2200 
การวางแผนการปฏิบัติงาน 

2. ประเมินความเสี่ยงที่มนีัยส าคัญเก่ียวกับการตรวจสอบ   7 เร่ือง รหัส 2200  
การวางแผนการปฏบิัติงาน 

3. จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผล ให้
เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  

7 เร่ือง รหัส 2300  
การปฏิบัติงาน 

4. รายงานผลการตรวจสอบ ค านึงถึงความคาดหวังของ
ผู้อ านวยการสถาบัน คณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนมี
ข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ น่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้องกันและ
เป็นประโยชน์พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้ดีขึ้น  

7 เร่ือง รหัส 2400  
การรายงานผลการตรวจสอบ 

5. เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ต ร ว จ ส อบ  แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ เ ส น อแ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ  

7 เร่ือง  

6. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วย
ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ  

7 เร่ือง รหัส 2500 
การตดิตามผล 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ไตรมาส 1  

เรื่องที่ 2.2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ส่งให้ผู้ก ากับดูแล และกระทรวงเจ้าสังกัดตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ข้อ 8 และข้อ 9  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 
ได้แก่ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) รายงานการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.
5) และรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)  
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ตามหนังสือ ที่ สวพส./3589 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เรื่อง รายงานการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้จัดส่งให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กระทรวงเจ้าสังกัด) โดยเสนอคณะกรรมการสถาบัน (ผู้ก ากับดูแล) ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 สรุปรายละเอียดดังนี้ 

1) ผลการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตาม
อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแลของ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

2) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ผลการประเมิน
โดยรวมสถาบันมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียง
พอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ผลการจัดท ารายงานโดยรวม ทั้งหมด 
6 กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 
กิจกรรม และด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 กิจกรรม 

4) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6)     
ผลการสอบทาน ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

มติทีป่ระชุม 
รับทราบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การ

มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ส่งให้ผู้ก ากับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัดตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ข้อ 8 และข้อ 9 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
เรื่องที่ 3.1 รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีภายนอก 

(บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด) ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

ภายนอก ซึ่ง สวพส. ได้ด าเนินการตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีภายนอกเรียบร้อย ดังนี้ 
1. การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน  

1.1) การประเมินผลการใช้จ่ายเงิน  
1.2) การประเมินผลการจัดการทรัพย์สิน 
1.3) การประเมินผลการบริหารโครงการ 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
2.1) การควบคุมด้านการเงิน 
2.2) การควบคุมด้านภาษีอากร 
2.3) การควบคุมด้านการบัญชี 
2.4) การควบคุมด้านทรัพย์สิน การตรวจนับครุภัณฑ์ วัสดุส านักงาน และสินค้าคงเหลือ 
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2.5) การควบคุมภายในด้านสารสนเทศ 
2.6) การควบคุมด้านแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 2.7) การควบคุมด้านการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ 
 2.8) การควบคุมด้านอ่ืนๆ 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. เห็นควรให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดส่งรายละเอียดการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกต

ของผู้สอบบัญชีภายนอก (บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด) เสนอให้คณะกรรมการตรวจ
พิจารณาล่วงหน้าเพื่อน ามาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

2. ประเด็นข้อสังเกตที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการ
ติดตามและน ามารายงานคณะกรรมการสถาบันเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

3. เห็นควรให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอ time line การเสนอรายงานการเงินที่จะต้องเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสถาบัน และน าส่งกระทรวงการคลัง ซึ่งต้องจัดส่งให้
กระทรวงการคลังภายใน 90 วันนับแต่วันที่ สตง. รับรองรายงานการเงิน  ให้ชัดเจนเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด  

มติที่ประชุม 
รับทราบผลการตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีภายนอก (บริษัท ส านักงาน

สามสิบสี่ ออดิต จ ากัด) ของหน่วยตรวจสอบภายใน และเห็นควรให้หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตาม
ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
เรื่องที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 และ

รายงานการเงินไตรมาส 1 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
1. ผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือนตุลาคม 2564 

1.1 การเสนอรายงานการเงินในภาพรวมของสถาบันล่าช้ากว่าที่ระเบียบก าหนด เนื่องจากจัดท ารายงาน
การเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ส่งให้ผู้สอบบัญชีภายนอกภายใน 90 วัน (ภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2564) ทั้งนี้กลุ่มงานคลังได้จัดท าหนังสือแจ้งผู้อ านวยการเรียบร้อยแล้ว  

1.2 การจัดท ารายงานการเงินของสถาบัน จัดท ารายงานการเงินถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามรูปแบบการ
น าเสนอและตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

1.3 ผลการสอบทาน 
(1) ผลการสอบทานยอดคงเหลือในรายงานการเงิน ถูกต้อง ตรงตามบัญชีแยกประเภท รายงาน    

งบทดรองรวม และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง  
(2) สถาบันและอุทยานฯ จ่ายช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้า จ านวน 47 ราย เรียบร้อยแล้ว 
(3) การค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของสถาบันและอุทยานฯ จากการสุ่มรายการจ านวน 20 รายการ 

ถูกต้อง และน าส่งกรมสรรพกรเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(4) อุทยานฯ ค านวณและน าส่งแบบภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กรมสรรพกรถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลา

ที่ก าหนด ซึ่งภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายจ านวน 249,539.22 บาท อุทยานฯ ด าเนินการขอคืน
ภาษแีละกรมสรรพกรอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
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(5) การสุ่มตรวจสอบบัญชีรายได้รับล่วงหน้า จ านวน 425 ,749.30 บาท เป็นรายได้จากการ
ให้บริการราชพฤกษ์เพลซ และค่าเช่าพ้ืนที่ของอุทยานฯ ซึ่งการบันทึกบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน 
และตรงตามทะเบียนคุม  

2. ผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 
2.1 การเสนอรายงานการเงินในภาพรวมของสถาบันล่าช้ากว่าที่ระเบียบก าหนด เนื่องจากจัดท ารายงาน

การเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ส่งให้ผู้สอบบัญชีภายนอกภายใน 90 วัน (ภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2564) ทั้งนี้กลุ่มงานคลังได้จัดท าหนังสือแจ้งผู้อ านวยการเรียบร้อยแล้ว 

2.2 การจัดท ารายงานการเงินของสถาบัน จัดท ารายงานการเงินถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามรูปแบบการ
น าเสนอและตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

2.3 ผลการตรวจสอบ 
(1) ผลการสอบทานยอดคงเหลือในรายงานการเงิน ถูกต้อง ตรงตามบัญชีแยกประเภท รายงาน     

งบทดรองรวม และเอกสารประกอบที่เก่ียวข้อง  
(2) สถาบันและอุทยานฯ จ่ายช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้า จ านวน 57 ราย ยังคงค้างจ านวน 4 ราย 

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน 
(3) การค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของสถาบันและอุทยานฯ จากการสุ่มรายการจ านวน 20 รายการ 

ถูกต้อง และน าส่งกรมสรรพกรเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(4) อุทยานฯ ค านวณและน าส่งแบบภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กรมสรรพกรถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลา

ที่ก าหนด ซึ่งภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายจ านวน 193,844.38 บาท อุทยานฯ ด าเนินการขอคืน
ภาษแีละกรมสรรพกรอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

(5) การสุ่มตรวจสอบบัญชีรายได้รับล่วงหน้า จ านวน 548 ,620.23 บาท เป็นรายได้จากการ
ให้บริการราชพฤกษ์เพลซ และค่าเช่าพ้ืนที่ของอุทยานฯ ซึ่งการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน  
และตรงตามทะเบียนคุม 

2.4 การจ่ายช าระหนี้ตามภาระผูกพัน และเงินกันเหลื่อมปี 
(1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาระผูกพันที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายรวม 994,400.00 บาท ณ วันที่ 30 

ธันวาคม 2564 มีการเบิกจ่าย 635,400.00 บาท (ร้อยละ 63.90) คงเหลือ 359,000.00 บาท 
(ร้อยละ 36.10) ซึ่ง สวพส. ยกเลิกสัญญาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่าง ณ อาคาร 2 เนื่องจากผู้รับจ้าง
ทิ้งงาน ทั้งนี้ สวพส. อยู่ระหว่างด าเนินการตามขั้นตอนการแจ้งผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่ก าหนด  
ข้อเสนอแนะ: เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดให้ผู้รับจ้างชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนินการตาม

ขั้นตอนที่ก าหนดตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 (2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีภาระผูกพันและเงินกันเหลื่อมปีที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายรวม 59.75  

ล้านบาท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีการเบิกจ่าย 33.36 ล้านบาท (ร้อยละ 55.83) 
คงเหลือ 23.52 ล้านบาท (ร้อยละ 39.38) 

3. ผลการตรวจสอบรายงานการเงินไตรมาส 1 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
3.1 การเสนอรายงานการเงินประจ าไตรมาสต่อผู้อ านวยการสถาบัน กลุ่มงานคลัง เสนอรายงานการเงิน

ประจ าไตรมาส 1 ต่อผู้อ านวยการและคณะกรรมการ เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูง (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2557 หมวด 3 การบัญชี ข้อ 58 (2) 
“จัดท ารายงานการเงินประจ าไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการ” 
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3.2 การจัดท ารายงานการเงินถูกต้อง ครบถ้วน รูปแบบการน าเสนอรายงานการเงินเป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรื่องรูปแบบการน าเสนอ
รายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ พ.ศ. 2561 

3.3 รายการเปรียบเทียบรายงานการเงินไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563) และไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564) โดยในไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวพส. มีสินทรัพย์รวมลดลงร้อยละ 8.85 หนี้สินรวมลดลงร้อยละ 17.49 
สินทรัพย์สุทธิส่วนทุนลดลงร้อยละ 8.85 และรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิลดลงร้อยละ 7.76 

3.4 ผลการตรวจสอบ 
(1) การสอบทานยอดคงเหลือในรายงานการเงิน ถูกต้อง ตรงตามบัญชีแยกประเภท รายงานงบ

ทดลองรวม และเอกสารประกอบที่เก่ียวข้อง 
(2) ค่าเสื่อมราคาของ สวพส. และอุทยานฯ ในไตรมาส 1 รวมจ านวน 23,179,425.59 บาท 

ประกอบด้วย สวพส. จ านวน 5,778,500.14 บาท และอุทยานฯ จ านวน 17,400,925.45  
การค านวณและบันทึกบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน   

(3) การคืนเงินประกันสัญญา และเงินประกันอ่ืนที่ครบก าหนดคืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
จ านวน 21 สัญญา ด าเนินการคืนเงินประกันสัญญาเรียบร้อยแล้ว 17 สัญญา และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการคืนเงิน 4 สัญญา ทั้งนี้  ยังคงค้างคืนเงินประกันสัญญาตั้งแต่เดือน กันยายน – 
พฤศจิกายน 2564 จ านวน 5 สัญญา อยู่ระหว่างด าเนินการคืนเงินประกันให้แก่คู่สัญญา 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. เห็นควรให้ สวพส. จัดท ากระบวนการด าเนินงานหลังจากมีการยกเลิกสัญญาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่าง ณ 

อาคาร 2 ตามข้ันตอนที่กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะการด าเนินการในส่วนของงบประมาณท่ีเหลือจ านวน 
359,000.00 บาท โดยให้ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละกระบวนการให้ชัดเจน  

2. เห็นควรให้ สวพส. จัดท ารายละเอียดการเบิกจ่ายเงินภาระผูกพันและเงินกันเหลื่อมปีที่คงค้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

3. ให้ สวพส. จัดท ารายละเอียดเงินประกันสัญญาและเงินประกันผลงานของสัญญาที่ยกเลิกตามข้อ 1 
สัญญาตามภาระผูกพันตามข้อ 2 และสัญญาจัดท าในไตรมาส 1 เพ่ือติดตามยอดคงค้างต่อไป 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564  และ

รายงานการเงินไตรมาส 1 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 และเห็นควรให้ 
สวพส. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามการ
ด าเนินงานของ สวพส. และน ามารายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมต่อไป 

เรื่องที่ 4.2 รายงานผลการควบคุมภายใน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 
ตามท่ีประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่

สูง (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สวพส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 มีมติ
เห็นชอบผลการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ 
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สวพส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 และมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้ 

1. มอบให้แต่ละส่วนงานน าเสนอผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
ทุกไตรมาส โดยการจัดท า PPT รายงานผลขอให้จัดกลุ่ม 

2. หน่วยตรวจสอบภายในขอให้คณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลเพิ่มเติม 

3. การบริหารความเสี่ยง เรื่อง การบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินสะสม ที่ประชุมเห็นควร
ให้เป็นการด าเนินงานที่แล้วเสร็จตามแผน แต่ขอให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ต่อในที่ประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

4. ขอให้ทุกส านักมีการทบทวนกิจกรรมที่จะบริหารจัดการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการการควบคุม
ภายในและลดความเสี่ยง 

1. รายงานผลการควบคุมภายใน สวพส. มีกิจกรรมที่มีการควบคุมไม่พียงพอ จ านวน 5 กิจกรรม จากการ
ติดตามการด าเนินงานตามแผน อยู่ระหว่างด าเนินงานตามแผนตามแผนทั้ง 5 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ก าหนดแล้วเสร็จ 
1) การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ และการตรวจรับพัสดุ (ติดตามจากงวดก่อน) ส านักอ านวยการ 

/30 เม.ย. 65 
2) การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักอ านวยการด้วยการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Smart Back Office) 
ส านักอ านวยการ 
/30 ก.ย. 65 

3) การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักวิจัยหน่วยงานภายนอก  ส านักวิจัย 
/31 ส.ค. 65 

4) การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรที่ยากจนหรือด้อยโอกาส ส านักพัฒนา 
/31 ส.ค. 65 

5) การส่งเสริมปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร ส านักพัฒนา 
/31 ส.ค. 65 

2. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง สวพส. มีกิจกรรมที่ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงและสูงมากรวม
จ านวน 6 กิจกรรม จากการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
5 กิจกรรม และด าเนินงานแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 

กิจกรรม 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงาน/ก าหนด

แล้วเสร็จ 
1) การสื่อสารภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย (ติดตามจากงวดก่อน) 
การปฏิบัติงาน 

(Operation Risk) 
อยู่ระหว่างด าเนนิงาน 

/30 ก.ย. 65 
2) การบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินสะสม (ติดตาม

จากงวดก่อน) 
งบประมาณ 

(Financial Risk) 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
3) การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง กลยุทธ์  

(Strategic Risk) 
อยู่ระหว่างด าเนนิงาน 

/31 ส.ค. 65 
4) การกระจายการพัฒนาและการยกระดับการพัฒนาของ

กลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง โดยเฉพาะกลุ่มบ้านที่ยังไม่ได้เข้าด าเนินการ 
(กลุ่มบ้านระดับ D) 

กลยุทธ์  
(Strategic Risk) 

อยู่ระหว่างด าเนนิงาน 
/31 ส.ค. 65 

5) การยกระดับ สวพส. สู่การเป็นส านักงานดิจิทัล กลยุทธ์  อยู่ระหว่างด าเนนิงาน 
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กิจกรรม 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงาน/ก าหนด

แล้วเสร็จ 
(Strategic Risk) /31 ส.ค. 65 

6) การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไดร้บั
การยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ       
ที่ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีมาตรฐาน 
ทันสมัย และสวยงาม 

กลยุทธ์  
(Strategic Risk) 

อยู่ระหว่างด าเนนิงาน 
/30 ก.ย. 65 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. การควบคุมภายใน  

1.1 เรื่องประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือตามที่ สวพส. ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผนในวันที่ 
30 เมษายน 2565 เห็นควรให้ สวพส. ติดตามการด าเนินงานตามคู่มือต่อไปจนสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และหากมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ให้ สวพส. จัดวางระบบควบคุม
ภายในให้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อก ากับดูแลต่อไป 

1.2 เห็นควรให้ สวพส. ทบทวนเพ่ิมรายละเอียดของการประเมินความเสี่ยงประเด็นการส่งเสริมการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงให้มีความเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส เป็นหัวข้อย่อยของกิจกรรมในแผนการ
ควบคุมภายในของ สวพส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. การบริหารความเสี่ยง  
2.1 เรื่องการบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินสะสม เห็นควรให้ สวพส. ทบทวนขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ตามที่คณะกรรมการสถาบันเห็นชอบในหลักการแผนบริหารจัดการงบประมาณของ 
สวพส.ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) ในการประชุมครั้งที่ 6/๒๕64 เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ สวพส. ต้องน าแผนไปก าหนดรายละเอียดเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามแผนและรายงานผลให้คณะกรรมการสถาบันทราบเป็นระยะ  

2.2 เห็นควรให้ สวพส. ประเมินระดับโอกาสและผลกระทบหลังการด าเนินตามแผน (Heat Map) ให้
น ามาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในไตรมาส 2   

มติที่ประชุม 
เห็นชอบรายงานผลการควบคุมภายใน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 และเห็นควรให้ สวพส. 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
เรื่องท่ี 5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งต่อไป 

ก าหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดเป็นวันที่ 21 มีนาคม 
2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

เรื่องท่ี 5.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 
คณะกรรมการตรวจสอบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 

2565 โดยมีเรื่องเพ่ือทราบ 2 เรื่อง เรื่องสืบเนื่อง 1 เรื่อง และเรื่องเพ่ือพิจารณา 2 เรื่อง 
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มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 

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

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 

 
 

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

 
 
 
 
 

 


