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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 

2565 มีความเห็นให้ชะลอการเพ่ิมเติมเรื่องการจัดท ารายงานการเงินและหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน 
ฉบับภาษาอังกฤษ ในขอบเขตงาน (TOR : Term Of Reference) การจ้างผู้สอบบัญชีของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ส าหรับรายงานการเงินรอบปีบัญชี 2566 เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ
ในการเพิ่มค่าจ้างผู้สอบบัญชี 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่2 เรื่องเพื่อทราบ 
เรื่องท่ี 2.1 รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ไตรมาส 2 
1) รายงานแผน-ผลการด าเนินงาน  

1.1) หมวดที่ 1 งานตรวจสอบตามปกติ  
งานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักตามแผน 18 เรื่อง เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
(1) งานด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) (จ านวน 17 เรื่อง) 

  ตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) 7 เรื่อง  
 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit) จ านวน 3 

เรื่อง  
 การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (Performance Audit) จ านวน 2 เรื่อง 
 การตรวจสอบเฉพาะกิจอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5 เรื่อง ได้แก่ 

(2) งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) (จ านวน 1 เรื่อง)  
1.2) หมวดที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบ 

(1) รายงานผลการตรวจสอบ ด าเนินการแล้ว 5 ครั้ง  
(2) ติดตามผลการตรวจสอบ    

1.3) หมวดที่ 3 การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
(1) การรายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments)  
(2) การติดตามการด าเนินงานการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments)  
(3) การติดตามประเมินผลและการรายงานในระหว่างที่งานด าเนินไป (Ongoing Monitoring)  

2) ผลการใช้จา่ยเงิน  
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1,104,000.00บาท 

ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 159,300 บาท และงบด าเนินงาน 944,700 บาท 
แผนการใช้เงินสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 จ านวน 631,380.00 บาท 
(ร้อยละ 57.19) ผลการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จ านวน 583,240.00 บาท (ร้อยละ 
52.83) ทั้งนี้ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินต่ ากว่าแผนที่ก าหนด 48,140 บาท (ร้อยละ 4.36)  

3) สรุปผลการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานด าเนิน จากระบบติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน (Ongoing 
Monitoring: OM) 

รายงานติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานด าเนิน ไตรมาส 2 หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน
ครบถ้วนตรงตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับมอบหมาย 4 เรื่อง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ 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  
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หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การด าเนินงาน ตาม

เกณฑ ์
มาตรฐานด้านการ

ปฏิบัติงาน 
การวางแผนการปฏบิัติงาน 

3. จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผล ให้เพียงพอ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  

4 เรื่อง รหัส 2300  
การปฏิบัติงาน 

4. รายงานผลการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบส าเนา
รายงานให้ผู้อ านวยการสถาบัน  

4 เรื่อง รหัส 2400 
การรายงานผลการตรวจสอบ 

5. เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  

4 เรื่อง  

6. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ
ภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ  

4 เรื่อง รหัส 2500 
การตดิตามผล 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ปรับหัวข้อและรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามแผน ให้สอดคล้องกับการรายงานผล 
2.  กรณีการใช้จ่ายเงินต่ ากว่าแผนที่ก าหนด เห็นควรให้ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมที่มีการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน 

และคาดการณ์การแก้ไขปัญหางวดถัดไป 
มติที่ประชุม 

รับทราบรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
ไตรมาส 2 และเห็นควรให้ฝ่ายเลขาด าเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
เรื่องที่ 3.1 รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

ภายนอก (บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด) ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีภายนอก (บริษัท 

ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด) มีข้อเสนอแนะรวมทั้งหมด 27 ข้อ ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ
ผู้สอบบัญชี 25 ข้อ อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 ข้อ ได้แก ่

1) การขอแก้ไขเอกสารแสดงสิทธิ์รถจักรยานยนต์ 12 คัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเพื่อขอแก้ไขเอกสารแสดงสิทธิ์รถจักรยานยนต์ 12 คัน คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ในเดือนเมษายน 2565 

2)  การจัดท าคู่มือการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สวพส. อยู่ระหว่างการจัดท าแนวปฏิบัติการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประชุมผ่านสื่อฯ ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับ
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อฯ พ.ศ. 2563 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส
ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. การจัดท าแนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ สวพส. ที่คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จใน

ไตรมาสที่ 4 เนื่องจากเป็นการน าแนวทางในคู่มือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting 
Guidebook) ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมาปรับใช้ ซึ่งไม่ควรจะใช้เวลาในการจัดท า
นานเกินกว่าไตรมาส 3  
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2. เห็นควรให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานกิจกรรมที่ยังคงค้าง 2 กิจกรรม 
และให้น ามาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

ภายนอก (บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด) ของหน่วยตรวจสอบภายใน และเห็นควรให้ด าเนินการ
ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรื่องท่ี 3.2 ผลการติดตามการด าเนินการแจ้งผู้ท้ิงงานสัญญาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่าง ณ อาคาร 2  
1) สวพส. ด าเนินการแจ้งผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 

2560 ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือด่วนที่สุดที่ สวพส.
(สอพ)/1727 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565) จัดส่งไปยังปลัดกระทรวงการคลัง ในวันที่ 12 เมษายน 2565  

2)  ตามมติที่ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
2564 มีแนวทางให้เข้าร่วมโครงการจัดการพลังงานเพ่ือการประหยัดพลังงานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค และได้มอบหมายให้กลุ่มอาคารสถานที่เป็นผู้ประสานงานในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  

3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาน าเสนอโครงการพส. ในวันที่ 18 มกราคม 2565 อยู่ระหว่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเข้ามาส ารวจข้อมูล หาก สวพส. ท าสัญญาจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่
อย่างใด โดยจะมีการเรียกเก็บค่าจัดการพลังงานจากผลประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นตามที่ตกลงร่วมกัน 
เป็นค่าใช้จ่ายที่แยกเก็บต่างหากจากค่าไฟฟ้าโดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนเช่นเดียวกับค่าไฟฟ้าปกติ  

4) การเรียกเก็บค่าจัดการพลังงานจากการประหยัดพลังงาน กรณีส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีหนังสือหารือ
ส านักงบประมาณ เรื่อง ขอหารือแนวทางการด าเนินการโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล 
(Digital Platform) ถึงการเบิกจ่ายค่าจัดการพลังงาน จะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสาธารณูปโภค โดยเบิกจ่าย
จากงบด าเนินงานได้หรือไม่ ส านักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าจัดการพลังงานที่เก็บแยกจากค่า
ไฟฟ้าเป็นรายเดือนถือเป็นค่าสาธารณูปโภค เห็นสมควรให้เบิกจ่ายในงบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค 
(รายการค่าไฟฟ้า) ตามหนังสือทื่ นร 0716/12087 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564  

5) ข้อมูลเพ่ิมเติม ค่าสาธารณูปโภค – ค่าไฟฟ้าของ สวพส. ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2564 จากรายงานการเงิน มีดังนี ้

ปีงบประมาณ ค่าฟ้าฟ้าของสถาบัน ค่าไฟฟ้าของอุทยานฯ จ านวนเงิน 
พ.ศ. 2564 3,011,925.81 6,618,312.66 9,630,238.47 
พ.ศ. 2563 3,299,258.43 6,951,910.95 10,251,169.38 
พ.ศ. 2562 2,959,799.62 7,354,594.13 10,314,393.75 
พ.ศ. 2561 2,495,730.68 7,295,283.21 9,791,013.89 

มติที่ประชุม 
1. รับทราบผลการติดตามการด าเนินการแจ้งผู้ทิ้งงานสัญญาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่าง ณ อาคาร 2 ตาม

หนังสือด่วนที่สุดที่ สวพส.(สอพ)/1727 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 
2. เห็นควรให้ สวพส. รายงานและขอความเห็นชอบในหลักการส าหรับการด าเนินงานโครงการจัด

การพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ต่อคณะกรรมการสถาบันก่อนด าเนินงาน 
เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีรายละเอียดค่อนข้างมากจึงควรวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และรายจ่า ยใน
อนาคตที่ สวสพ. ต้องจ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ทั้งนี้ เพ่ือความรอบคอบและเกิดประโยชน์
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สูงสุดของ สวพส. และขอให้ สวพส. รายงานผลการวิเคราะห์เสนอคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
ด าเนินการจัดท าข้อตกลง (MOU) 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
เรื่องที่ 4.1 ผลการตรวจสอบรายงานการเงินไตรมาส 2 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕65 
1) การเสนอรายงานการเงิน เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ว่าด้วย

การเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2557 หมวด 3 การบัญชี ข้อ 58 (2) “จัดท ารายงานการเงินประจ าไตร
มาสเสนอต่อคณะกรรมการ” 

2) การจัดท ารายงานการเงิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน รูปแบบการน าเสนอรายงานการเงินเป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 
2561 

3) รายการเปรียบเทียบรายงานการเงิน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2565) และไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564) โดยในไตรมาส 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวพส. มีสินทรัพย์รวมลดลงร้อยละ 11.03 หนี้สินรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 33.05 
สินทรัพย์สุทธิส่วนทุนลดลงร้อยละ 10.63 และรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิลดลงร้อยละ 24.44 

4) ผลการสอบทาน 
4.1) ผลการสอบทานยอดคงเหลือในรายงานการเงิน ถูกต้อง ตรงตามบัญชีแยกประเภท รายงานงบ

ทดลองรวม และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง  
4.2) การคืนเงินประกันสัญญา และเงินประกันอ่ืน 

(1) เงินประกันตามสัญญา (ภาระผูกพันปี 2563 - 2564) เงินประกันสัญญาที่ยกเลิกสัญญาจ้าง
ปรับปรุงไฟส่องสว่าง ณ อาคาร 2 จ านวน 17,950 บาท สวพส. ด าเนินการแจ้งคู่สัญญาเป็นผู้
ทิ้งงานและริบเงินประกันสัญญา อยู่ระหว่างเสนอผู้อ านวยการ สวพส. เพ่ือขออนุมัติและ
ปรับปรุงบัญชีเป็นรายได้ของ สวพส.  

 (2) เงินประกันสัญญา และเงินประกันอ่ืนที่ครบก าหนดคืนเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
จ านวน 8 สัญญา ได้คืนเงินประกันสัญญาเรียบร้อยแล้ว 4 สัญญา คงค้างคืนเงิน 4 สัญญา 
(ล่าช้ากว่าระเบียบก าหนด ตั้งแต่ 14 วัน - 63 วัน) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการ
จัดท าหนังสือขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญา เสนอผู้อ านวยการ สวพส. ในวันที่ 21 เมษายน 
2565 เรียบร้อยแล้ว 

4.3) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายรวม 46,047,394.43 บาท เป็นค่าเสื่อมราคาในไตรมาส 2 
จ านวน 22 ,867,968.84 บาท อุทยานฯ บันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาในไตรมาส 2 สูงไป 
64,755.62 บาท เนื่องจาก สินทรัพย์ที่จัดซื้อในไตรมาส 2 จ านวน 46 รายการ ไม่ได้ปรับแก้
จ านวนวันการใช้งานของสูตรในโปรแกรม Microsoft Excel     

             ทั้งนี้ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของอุทยานฯ ปรับแก้ไขและปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคา
ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

4.4) รายได้จากการด าเนินงาน 10,883,743.15 บาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ 9,480,939.41 บาท และรายได้จากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 1,402,803.74 บาท 
ซึ่งการบันทึกบัญชีถูกต้อง และครบถ้วน 
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ข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นควรให้ สวพส. ด าเนินการคืนเงินประกันสัญญาภายในระยะเวลาตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนด 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบผลการตรวจสอบรายงานการเงินไตรมาส 2 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕65 และให้ สวพส. ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและน ามารายงานในการประชุมครั้งต่อไป 

เรื่องที่ 4.2 ผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ 2 โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รอบ 6 เดือน) 

1) การตรวจสอบการด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาว 
1.1) การจัดท าแผนปฏิบัติงาน เป็นไปตามความต้องการ และสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

ก าหนดกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตกรครบทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน
โครงการสอดคล้องพันธกิจและแผนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563-2570)  

1.2) ผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด เป็นไปตามแผนในเรื่องการส่งเสริมส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาด้านการตลาด ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ อยู่ระหว่างเสนอราคาโรงคัดบรรจุผลผลิต 1 แห่ง และก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์เรียนรู้ของ
โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง โรงเรือนส าหรับปลูกผัก 4 โรงเรือน  

1.3) การตรวจนับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รวม 61 รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ 27 
รายการ ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 26 รายการ และสิ่งก่อสร้าง 8 รายการ พบว่า รายละเอียดตรงตาม
ทะเบียนคุม 45 รายการ (ร้อยละ 73.77) รายละเอียดไม่ตรงตามทะเบียนคุม 13 รายการ (ร้อย
ละ 21.31) รวมถึงครุภัณฑ์ตามเกณฑ์สภาพใช้งานได้ดีแต่ไม่ปรากฎในทะเบียนคุม 3 รายการ 
(ร้อยละ 4.92) ทั้งนี้ ได้แจ้งกลุ่มงานพัสดุ ส านักอ านวยการ ปรับแก้ไขรายละเอียดในทะเบียนคุม
ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว 

1.4) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และการใช้จ่ายเงิน 
(1) สุ่มตรวจสอบเอกสารใบส าคัญจ่ายเดือนมกราคม 2565 จ านวน 15 ฉบับ ส่วนใหญ่เป็น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การขออนุมัติและเบิก
จ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับที่ สวพส. ก าหนด  

(2) โครงการฯ ได้รับงบประมาณ 4,100,000 บาท ผลใช้จ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 
มี.ค. 65 จ านวน 2,236,265 บาท (ร้อยละ 54.54) คงเหลือ 1,863,735 บาท (ร้อยละ 
45.46) ทั้งนี้ สวพส. ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 3,160,220 บาท 
(ร้อยละ 77.08) ใช้จ่ายเงินต่ ากว่าแผนที่ก าหนด 923,955 บาท (ร้อยละ 22.54) เนื่องจาก
งานก่อสร้างด าเนินการล่าช้ากว่าแผน 3 รายการ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างด าเนินงานตามสัญญา 1 
รายการ คงค้าง 2 รายการ อยู่ระหว่างการเสนอราคาของผู้รับจ้าง 

2) การตรวจสอบการด าเนินงานการจัดท าชุมชนต้นแบบที่จะขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล 
2.1) จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital transformation) 
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คณะกรรมการสถาบันจึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย 
สวพส. จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2565 - 2567) โดยศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่สูง เพ่ือให้เกิด
การขับเคลื่อนการน าข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ร่วมกับชุมชน เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีทักษะการใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และต่อยอดไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ตามความพร้อมและศักยภาพของชุมชน  

2.2)  การปฏิบัติงาน 
(1) ขับเคลื่อน เผยแพร่ การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างการรับรู้ถึงข้อมูลที่มีในพ้ืนที่

เพ่ือให้ชุมชนและเจ้าหน้าที่เห็นถึงความส าคัญของการใช้ประโยชน์ของข้อมูล จากนั้นพัฒนา
เครื่องมือดิจิทัลส าหรับจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมในแปลงที่ส่งเสริมและสนับสนุน 

(2)  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเกษตรแม่นย า  
(2.1) พัฒนาระบบการปลูกพืชในโรงเรือนแบบแม่นย า  
(2.2) ติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศแบบอัตโนมัติ 
(2.3) พัฒนาระบบสูบน้ าควบคุมระยะไกลพลังงานแสงอาทิตย์  

(3) การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการส ารวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ ใช้โปรแกรมเฉพาะทางด้าน
รีโมทเซนซิ่ง (Pix4D Pamper)  

(4)  การพัฒนาและปรับปรุง Application “HRDI MAPs” เป็นแผนที่แบบออนไลน์ในการ
วางแผน และการตัดสินใจในการด าเนินงานอย่างแม่นย า  

2.3  การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการได้งบประมาณทั้งหมด (เงินสะสม) 2,860,000.00 บาท เป็น
งบประมาณภาพรวมของการปฏิบัติงานทั้ง 5 ชุมชนต้นแบบ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 ใช้จ่ายเงิน 
1,921,607.00 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่โครงการรักษ์น้ าเพ่ือ
พระแม่ของแผ่นดิน 359,500.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 938,393.00 บาท  

มติที่ประชุม 

เห็นชอบผลการตรวจสอบการด าเนินงาน 2 โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(รอบ 6 เดือน) 

เรื่องที่ 4.3 รายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ไตรมาส 2  

1) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนดให้องค์การมหาชนประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ที่มีวงเงินสูงสุด 
1 โครงการ สวพส. เลือกโครงการปรับปรุงพ้ืนที่เสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
และประถมศึกษา วงเงินงบประมาณ 20,900,000 บาท ด าเนินการประเมินความเสี่ยงของขั้นตอนการ
ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 16 ขั้นตอน จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูงและสูงมาก 4 ขั้นตอน และก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 
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 ขั้นตอน/ประเด็นความเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม 

มาตรการที่มีอยู่ มาตรการเพิ่มเติม 

1. การจัดท าแบบรูปรายการ และก าหนด
ราคากลาง 

Lock specifications เพื่อเอ้ือประโยชน์
กับผู้ เสนอราคารายใดรายหนึ่ง รวมถึง
เจ้าหน้าที่ผู้จัดท า น าแบบรูปรายการไป
เสนอขายหรือเผยแพร่รายละเอียดให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้ประกอบการรายนั้น และ
ก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมกับ
ผู้ประกอบการรายอ่ืน 

สูงมาก 

15 

(5 x 3)  
 
 
 

1. คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 
และการปฏิบัติตาม
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ
ห นั ง สื อ เ วี ย น ที่
เก่ียวข้อง 

2. เจ้าหน้าที่พัสดุ
แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง รั บ รอ ง
ต น เ อ ง ว่ า ไ ม่ มี
ผ ล ป ร ะ โ ยชน์ ทั บ
ซ้อนในการจัดซื้อจัด
จ้าง 

3 .  ผู้ ค วบคุ ม ง าน
และคณะกรรมการ
ต ร ว จ รั บ แ ส ด ง
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ภาพถ่ายพร้อมระบุ
วันเดือนปีที่ตรวจรับ
ในรายงานผลการ
ตรวจรับงานจ้าง 

1. จัดให้มีเอกสารรับรอง
ต น เ อ ง ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการว่าไม่มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน และยื่นต่อ
หน่วยงานพร้อมกับการ
ยื่นเสนอราคา 

2.  เพิ่ ม รายละ เ อี ยด
เกี่ ยวกับช่องทางการ
ร้อง เรียนในประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง 

3. ให้หน่วยตรวจสอบ
ภ า ย ใ น ต ร ว จ ส อ บ
ขั้นตอนการด าเนินงาน
ของโครงการและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานตาม
แผนจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
สม่ า เ ส มอ  ( เ ป็ น กา ร
ถ่วงดุลภายใน) 
4. เผยแพร่ข้อมูลการ
ด าเนินงานของโครงการ
ก่อสร้างอย่างเปิดเผยทุก
ขั้นตอนลงในเว็บไซต์
ของสถาบัน 

2. การคัดเลือก และการจัดท ารายงานเสนอ
ผู้อ านวยการสถาบัน 

คณะกรรมการพิจารณาผลเรียกรับเงินหรอื
ทรัพย์สินจากผู้เสนอราคาจากผู้มีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วน เพื่อให้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ชนะ  

สูง 

12 

(4 x 3) 

3. การควบคุมงานและตรวจงาน ของผู้
ควบคุมงาน 

ตรวจหน้างานโดยไม่ละเอียด เช่น ผู้รับจ้าง
ท างานไม่เป็นไปตามสัญญาหรือแบบรูปรายการ
,ออกรายงานเท็จว่างานแล้วเสร็จ แต่ในความ
เป็นจริงงานยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อเอ้ือประโยชน์
ไม่ให้ผู้รับจ้างถูกเรียกค่าปรับ,ปล่อยปละละเลย
ให้มีการจ้างช่วง โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงาน ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์
จากการเรียกค่าปรับจากการจ้างช่วง เป็นต้น 

สูง 

10 

(2 x 5) 

4. การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรบั 

ตรวจรับงานจากรายงานผู้ควบคุมงาน 
โดยไม่ตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง/ตรวจรับงาน
ไม่เป็นไปตามสัญญา/ตรวจรับงานก่อนงาน
แล้วเสร็จ รวมถึงใช้เวลาในการตรวจรับงาน
นานเกินสมควร โดยประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ
สินบนหรือประโยชน์อ่ืนจากผู้รับจ้าง ในการ
ตรวจรับงานที่เร็วขึ้นเอ้ือให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ 

สูง 

10 

(2 x 5) 

2) รายงานผลการควบคุมภายใน 
จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน ไตรมาส 2 กิจกรรมที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ 5 กิจกรรม 

จากการติดตามการด าเนินงานตามแผน อยู่ระหว่างด าเนินงานตามแผนตามแผนทั้ง 5 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 
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กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ/ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมภายใน

และบริหารความเสี่ยง 
1) การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ และ
การตรวจรับพัสดุ (ติดตามจากงวดก่อน) 

ส านักอ านวยการ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ

สรุปผลประเมิน 
/30 เม.ย. 65 

ให้ผู้รับผิดชอบติดตามการปฎิบัติตาม
แนวทาง จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2565 ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ส านักอ านวยการด้วยการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Smart Back Office) 

ส านักอ านวยการอยู่
ระหว่างด าเนินการ 

/30 ก.ย. 65 

เพิ่มเติมผลการด าเนินงานที่จะเกิดขึ้น 
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถช่วยให้
แต่ละส่วนงานปฏิบัติงานได้ เร็วขึ้นและมี
ประสิทธิภาพข้ึนอย่างไร 

3) การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักวิจัย
หน่วยงานภายนอก  

ส านักวิจัยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

/31 ส.ค. 65 

แนวปฏิบัติของการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
แก่หน่วยงานภายนอก จะต้องเป็นแนวปฏิบัติ
ที่สามารถใช้ได้กับทุกโครงการ  

4) การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่
เกษตรกรที่ยากจนหรือด้อยโอกาส ส านักพัฒนา 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
/31 ส.ค. 65 

เพิ่มเติมรายละเอียดของแนวปฏิบัติ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5)  การส่ ง เสริ มปั จจั ยการผลิตให้
เกษตรกร 

3) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
จากการประเมินความเสี่ยง กิจกรรมที่ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงและสูงมากรวม 6 กิจกรรม 

จากการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 2 ท าให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง 3 กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมที่ 3 5 และ 6 ทั้งนี้ในภาพรวมอยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนทั้ง 6 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 

กิจกรรม 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 
ผลการด าเนินงาน/
ก าหนดแล้วเสร็จ โอกาส ผลกระท

บ 
โอกา

ส 
ผลกระท

บ 
รวม 

1) การสื่อสารภายนอก
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ
แ ล ะ ค ร อ บ ค ลุ ม
กลุ่มเป้าหมาย (ติดตาม
จากงวดก่อน) 

Operation 
Risk 

2 3 2 3 6 
(ปาน
กลาง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

/30 ก.ย. 65 

2) การบริหารจัดการเงิน
งบประมาณและเงินสะสม 
(ติดตามจากงวดก่อน) 

Financial 
Risk 

2 3 2 3 6 
(ปาน
กลาง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

/30 ก.ย. 65 
3) การน าผลงานวิจัยไป
ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ อ ย่ า ง
กว้างขวาง 

Strategic 
Risk 

4 3 3 3 9 
(สูง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

/31 ส.ค. 65 
4 )  การกระจายการ
พัฒนาและการยกระดับ
การพัฒนาของกลุ่มบ้าน
ในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้ นที่ สู งแบบโครงการ
หลวง โดยเฉพาะกลุ่มบ้าน

Strategic 
Risk 

2 5 2 5 10 
(สูง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

/31 ส.ค. 65 
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กิจกรรม 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 
ผลการด าเนินงาน/
ก าหนดแล้วเสร็จ โอกาส ผลกระท

บ 
โอกา

ส 
ผลกระท

บ 
รวม 

ที่ยังไม่ได้เข้าด าเนินการ 
(กลุ่มบ้านระดับ D) 
5) การยกระดับ สวพส. สู่
การเป็นส านักงานดิจิทัล 

Strategic 
Risk 

4 3 3 3 9 
(สูง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

/31 ส.ค. 65 
6) การพัฒนาอุทยานฯเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ ได้รับการ
ยอมรับทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ ที่ตรง
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย มีมาตรฐาน 
ทันสมัย และสวยงาม 

Strategic 
Risk 

4 4 3 4 12 
(สูง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

/30 ก.ย. 65 

 (Heat Map) 

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 5  ข้อ 4    

4   ข้อ 6   

3  ข้อ 1, 2 ข้อ 3, 5   

2      

1      

 1 2 3 4 5 

  โอกาส (Likelihood) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  จากการรับฟังรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ โครงการ

ปรับปรุงพื้นท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา วงเงินงบประมาณ 
20,900,000 บาท ในบางกิจกรรมผลการประเมินความเสี่ยงระดับสูงมาก คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่า สวพส. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคลาดเคลื่อนจากวัตถุประสงค์การประเมินของ ส านักงาน 
ป.ป.ท. และไม่สอดคล้องกับการผลการด าเนินงานจริงของ สวพส. จึงเห็นควรให้ สวพส. ทบทวนการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงการทุจริต และจัดส่งให้ ส านักงาน ป.ป.ท. ใหม่ 

2.  เห็นควรให้ สวพส. น าแบบประเมินการทุจริตไปปรับใช้กับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ สวพส. เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในของ สวพส. ครอบคลุมการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบรายงานผลการควบคุมภายใน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 และเห็นควรให้ สวพส. 
ด าเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมทั้งรายงานผลการประเมินเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
เรื่องท่ี 5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งต่อไป 

ก าหนดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดเป็นวันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 
น. ณ อาคารเนกประสงค์ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาว ต าบลเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพรชบูรณ์  
มติที่ประชุม 

รับทราบ 

เรื่องท่ี 5.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 
คณะกรรมการตรวจสอบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 

เมษายน 2565 โดยมีเรื่องเพ่ือทราบ 1 เรื่อง เรื่องสืบเนื่อง 2 เรื่อง และเรื่องเพ่ือพิจารณา 3 เรื่อง 
มติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 
............................................... 

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 

 
 

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

 
 


