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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-2019 คณะกรรมการตรวจสอบจึงติดตามการปฏิบัติงานโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาว ต าบลเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพรชบูรณ์ เพ่ือให้ทราบถึงความ
เป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลการปฏิบัติงานของโครงการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัดใน
การปฏิบัติงาน โดยติดตามการปฏิบัติงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 2.1 หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในจาก

ภายนอกองค์กร 
ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.2/ว 172 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 

เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร 
กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยในส่วนของมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ รหัส 1300 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกด้าน และในส่วนของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ ข้อ 17 (3) ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่และความรับผิดชอบจัด
ให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก ตามรูปแบบและวิธีการที่กรม
บัญชีก าหนด ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.
2559 ให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
โดยมีรูปแบบและวิธีการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

ล าดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 
1. กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนวันที่ 3 มีนาคม 2565  และอบรมออนไลน์ใน

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกประเภท ยกเว้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) เข้ารับการประเมิน
ภายนอกองค์กรตามกรอบระยะเวลาการประเมินภายนอกองค์กรในแต่ละ
ปีที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 ได้รับเอกสารและอบรม
หลักเกณฑ์แล้ว 

2. ให้หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมินในแต่ละปีจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้กรมบัญชีกลาง ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
หรือปีที่เข้ารับการประเมิน (แล้วแต่กรณี) หรือตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

สวพส.  ก าหนดเข้ารับการ
ประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จัดส่งเอกสารต่างๆ ให้
ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ภ า ย ใ น 
ธันวาคม 2565  

3. การประเมินจะพิจารณาตามหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ 
ทั้งนี้วิธีการประเมินอาจประกอบด้วย การเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานของรัฐ 
หรือประชุมรับฟังการชี้แจงข้อมูลส าคัญที่ส าคัญ หรือเข้าพบผู้บริหารของ
หน่วยงานของรัฐหรือของหน่วยรับตรวจเพื่อสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม 

กรมบัญชีกลาง 

4. การรายงานผลการประเมิน กรมบัญชีกลางจะแจ้งผลการประเมินให้กับทุก
หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมินทราบ และประกาศเกียรติคุณให้กับ
หน่วยงานของรัฐที่มีผลการประเมินภาพรวมระดับดี (Leveraging) และระดับดี
เยี่ยม (Leading) 

กรมบัญชีกลาง 

5.  หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพฯ อาจมีการ
พิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมตามปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การปรับปรุง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังด้านการตรวจสอบภายในหรือการเปลี่ยนแปลง

กรมบัญชีกลาง 
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ล าดับที ่ รายละเอียด หมายเหตุ 
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน เป็นต้น โดยจะด าเนินการ
ประกาศให้หน่วยงานของรัฐทราบก่อนการประเมินต่อไป 

 หลักเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน จ านวน 12 ประเด็นพิจารณา คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การประเมินการปฏบิัติงาน คะแนนรวม 60 คะแนน ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน ประเด็น

พิจารณา 9 ประเด็น และมีค่าคะแนน ดังนี ้
1. ด้านการก ากับดูแล (Governance)  10 คะแนน 

ประเด็นพิจารณาที ่1 โครงสรา้งและสายการรายงาน    5 คะแนน 
ประเด็นพิจารณาที ่2 การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 5 คะแนน 

2. ด้านบุคลากร (Staff) 10 คะแนน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3 ความเชี่ยวชาญและการพัฒนาความรู้

ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน                                                                                                    
 

3. ด้านการจดัการ (Management)   15 คะแนน 
ประเด็นพิจารณาที ่4 การบรหิารงานตรวจสอบภายใน 10 คะแนน 
ประเด็นพิจารณาที ่5 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 5 คะแนน 

4. ด้านกระบวนการ (Process) 25 คะแนน 
ประเด็นพิจารณาที ่6 10 คะแนน 
ประเด็นพิจารณาที ่7     5 คะแนน 
ประเด็นพิจารณาที ่8 5 คะแนน 
ประเด็นพิจารณาที ่9 5 คะแนน 

รวม 60 คะแนน 
ส่วนที่ 2 การประเมินคณุภาพงาน คะแนนรวม 60 คะแนน ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา 3 ประเด็น 

และมีค่าคะแนน ดังนี ้

ประเด็นพิจารณาที ่10 15 คะแนน 
ประเด็นพิจารณาที ่11   10 คะแนน 
ประเด็นพิจารณาที ่12 15 คะแนน 

รวม 40 คะแนน 

มติที่ประชุม 
รับทราบหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในจาก

ภายนอกองค์กร 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
เรื่องท่ี 3.1  (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ (ร่าง) กฎบัตร 

การตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. เรื่องเดิม 

ตามหนังสือด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว 123 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 หนังสือที่ กค 0409.2/ว 118 
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (1) ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมี
หน้าที่และความรับผิดชอบจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความ
รับผิดชอบในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมี
การสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และข้อ 17 (2) ก าหนดให้หน่วย
ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับ
ตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

2. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2.1 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มาตรา 39 วรรคท้าย 
2.2 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน (การประชุม กพม. ครั้งที่ 2/2560 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560) 
2.3 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 มาตรา 20 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.4  หนังสือที่  กค 0409.2/ว 47 ลงวันที่  28 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดท ากฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน  
2.5 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจ

สอบภายใน พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 
3. ข้อเท็จจริง 

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังก าหนด และตามระเบียบคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565 หมวด 
2 คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 17 (1) “จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของสถาบัน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ
มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”  

และได้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังก าหนด และตามระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ว่า
ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565 หมวด 3 หน่วยตรวจสอบภายใน ข้อ 
22 (2) “ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอผู้อ านวยการก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” ทั้งนี้ได้น าเสนอผู้อ านวยการสถาบันพิจารณา ตามหนังสือที่ สวพส.(ตน)/
48 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 โดยผู้อ านวยการสถาบัน ได้ให้ความเห็นชอบ ในวันที ่11 มีนาคม 2565 

โดยมีสาระส าคัญดังนี้ (หมายเหตุ : ข้อความที่ขีดเส้นใต้มีการปรับปรุงแก้ไขจากปี 2564) 
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3.1 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 8 ประเด็น 
1) วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการสถาบ ันว ิจ ัยและพ ัฒนาพื ้นที ่ส ูง  (คณะกรรมการ )  แต ่งตั ้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที ่สูง (องค์การมหาชน) (สถาบัน) มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินที่มีความถูกต้อง มีการวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

2) อ านาจหน้าที่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ด าเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้

ขอบเขตความรับผิดชอบ และมีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.1) เสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชี

ไม่ใช่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนใน
การสอบบัญชี  

2.2) พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน 

2.3) พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง ลงโทษทางวินัย และ
ประเมินผลงานของหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในร่วมกับ
ผู้อ านวยการและเสนอคณะกรรมการสถาบันเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

2.4) ประชุมหารือร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอ่ืนๆ และอาจเสนอแนะ
ให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการสถาบัน 

2.5) ทบทวนและเห็นชอบกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและ
งบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน 

2.6) จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในการให้ค าแนะน าหรือช่วย
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของสถาบัน 

3) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้คณะกรรมการสถาบันเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธาน

กรรมการตรวจสอบหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน ซึ่งต้องมี
ความเป็นอิสระ เป็นกลาง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการและให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการสถาบัน 

ประธานหรือกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน เพ่ือท าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของ
รายงานการเงินได ้ 

ประธานหรือกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสถาบันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบัน 
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4) วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของคณะกรรมการสถาบัน 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่ 
ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ พ้นจากต าแหน่งก่อน

วาระหรือในกรณีที่คณะกรรมการสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่
กรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
แทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งไว้แล้ว 

ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

เมื่อครบวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือ
กรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับต าแหน่งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

5) องค์ประชุมและการลงมติ  
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการ ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธาน 
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน

ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
6) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดไม่น้อยกว่าสี่ครั้งต่อปี หากมีการประชุมมากกว่า
หนึ่งครั้งในหนึ่งเดือน ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว 

6.2) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของสถาบัน ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก อย่างน้อยปีละครั้ง 

6.3) ในการประชุม ถ้ากรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นโดยตรง ให้ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมพิจารณาว่าประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมหรือจะมีมติในการประชุมเรื่อง
นั้นได้หรือไม ่

7) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ  
7.1) จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ในการด าเนินงานของสถาบัน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบัน 
และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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7.2) การสอบทาน 
7.2.1) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการก ากับดูแลที่ดี รวมถึงระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของสถาบัน และระบบการรับแจ้ง
เบาะแส 

7.2.2) สอบทานให้สถาบันมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
7.2.3) สอบทานการด าเนินงานของสถาบันให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และ

ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้ง
ข้อก าหนดอ่ืนของสถาบัน 

7.3) ก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของสถาบัน ให้มีความเป็นอิสระเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

7.4) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
มีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสถาบัน 

7.5) ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบ
ภายในของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการสถาบัน 

7.6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
8. การรายงานต่อคณะกรรมการ  

รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้ง
เปิดเผยในรายงานประจ าปีของสถาบันหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบัน 

3.2 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 8 ประเด็น 
1) ค านิยาม  

ในกฎบัตรนี้ 
“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้

ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของสถาบันให้ดีขึ้น และจะช่วยให้สถาบันบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

“งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)” หมายความว่า การตรวจสอบ
หลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผล อย่างอิสระ โดยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ
หน่วยงานของรัฐ  

“งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services)” หมายความว่า การบริการให้
ค าปรึกษาแนะน าและบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงาน และขอบเขตของงานจะจัดท า
ข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการและมีจุดประสงค์ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยการ
ปรับปรุงกระบวนการการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของ
รัฐให้ดีขึ้น  
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“มาตรฐานการตรวจสอบภายใน” หมายความว่า มาตรฐานการตรวจสอบภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2) วัตถุประสงค์และพันธกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน 
2.1) วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในพร้อมปฏิบัติงาน ให้ความเชื่อมั่นว่า ข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน 
และการด าเนินงานที่ส าคัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมถึงการให้ค าปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ สร้างคุณค่าเพ่ิมและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถาบันให้ดีขึ้น  
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้สถาบันบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับ
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการกระตุ้นให้เกิดระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) เพ่ือ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับดูแลการบริหารงานและการด าเนินงานให้เกิดความน่าเชื่อถือกับ
สถาบัน  
2.2) พันธกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน 

(1) มุ่งมั่นให้บริการด้านการตรวจสอบด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารพัสดุ
ทรัพย์สินของสถาบัน 

(2) สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

(3) สอบทานประสิทธิผลและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 
(4) การให้ค าปรึกษา แนะน าอย่างเที่ยงธรรม โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
(5) พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
3) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ กรณีท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

4) อ านาจหน้าที ่
ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ระบบงาน บุคคล เอกสารหลักฐาน และ

ทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
5) ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 

5.1) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้อ านวยการสถาบัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถด าเนินไปได้อย่างเต็มที่
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  

5.2) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม  
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5.3) หากความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกกระทบ ทั้งโดยข้อเท็จจริง หรือโดยพฤติกรรม 
ที่แสดงให้เห็น ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบต่อผู้อ านวยการ
สถาบัน และรายงานต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น  

5.4) ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นจาก 
การปฏิบัติงานตรวจสอบต่อผู้อ านวยการสถาบัน เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเคยเป็นผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ไป
ท าการตรวจสอบ และความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้บริหารกิจกรรมนั้น 

5.5) ให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
กิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่
ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการ
ตรวจสอบ 
        ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของสถาบัน อันมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 

6) ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ขอบเขตของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้ง

การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ของสถาบัน ซึ่งรวมถึง 
6.1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับ

ตรวจเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง  

6.2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของสถาบัน  

6.3) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง  
6.4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มี

ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
6.5) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร  

7) หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
7.1) ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน

และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน 
คณะกรรมการสถาบัน และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี 
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในของสถาบันด้วย  

7.2) ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอผู้อ านวยการสถาบันก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจ
ทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

7.3) จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก 
ตามรูปแบบและวิธีการทีก่รมบัญชีกลางก าหนด      
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7.4) จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้อ านวยการสถาบันก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ  

ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายใน วางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่
หนึ่งปีขึ้นไป ให้น ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 

7.5) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ  
7.6) รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อ านวยการสถาบันและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน

เวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน 
และเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง เพ่ือให้ความเห็นชอบ กรณี
เรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อสถาบันให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 
รวมถึงรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

7.7) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ  

7.8) ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขต
และรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการ และผลงานที่
คาดหวังจากผู้รับจ้าง รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้ผู้อ านวยการสถาบัน
พิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป  

7.9) ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการสถาบัน หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7.10) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญ
อย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน  

7.11) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ านวยการสถาบัน 

8) การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
8.1) การปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงาน

ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน  
8.2) การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานต้องมีการประเมินผลจากภายใน และการ

ประเมินผลจากภายนอก โดยจัดให้มีการประเมินผลจากภายนอกอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 
โดยผู้ประเมินจากภายนอกที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเห็นควรให้

น าเสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอประธานคณะกรรมการสถาบันลงนามต่อไป 
และเห็นชอบ (ร่าง) กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และเห็นควรให้น าเสนอคณะกรรมการสถาบันเพ่ือทราบ และเสนอประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามต่อไป  
  



11 
 

เรื่องที่ 3.2 แจ้งผลการตรวจสอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2564 ของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ 

1. เรื่องเดิม 
1.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 รับทราบร่าง

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินและร่างรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินทรัพย์สิน
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ สวพส. เบื้องต้น ของผู้สอบบัญชีภายนอก (บริษัท ส านักงาน
สามสิบสี่ ออดิต จ ากัด) และมอบให้หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงานตามที่
ผู้สอบบัญชีภายนอกมีข้อสังเกตและให้น ามาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งต่อไป 

1.2 ผู้สอบบัญชีภายนอก (บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด) ได้จัดส่งรายงานการตรวจสอบ
รายงานการเงินและร่างรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินทรัพย์สินประจ าปีงบประมาณ 
2564 ของ สวพส. ตามหนังสือที่ สส.925/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ซึ่งกลุ่มงานคลัง
สรุปเสนอผู้อ านวยการสถาบันเพ่ือโปรดทราบ ตามหนังสือที่ สวพส.(สอค)/1428 ลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2564 และหน่วยตรวจสอบภายในได้เอกสารวันที่ 4 มกราคม 2565  

1.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 รับทราบ 
    ผลการตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีภายนอก (บริษัท ส านักงาน    
    สามสิบสี่ ออดิต จ ากัด) ของหน่วยตรวจสอบภายใน และเห็นควรให้หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการ  
    ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป  โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะ  
    ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. เห็นควรให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดส่งรายละเอียดการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะหรือ
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีภายนอก (บริษัท ส านักงานสามสิบสี่  ออดิต จ ากัด)  เสนอให้
คณะกรรมการตรวจพิจารณาล่วงหน้าเพื่อน ามาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

2. ประเด็นข้อสังเกตที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการตรวจสอบจะ
ด าเนินการติดตามและน ามารายงานคณะกรรมการสถาบันเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

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

2. ความก้าวหน้า 
2.1 หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดส่งรายละเอียดการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของ

ผู้สอบบัญชีภายนอก (บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด) เสนอให้คณะกรรมการตรวจพิจารณา
ล่วงหน้าแล้ว   

2.2 รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีภายนอก 
(บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด) โดยมีข้อเสนอแนะรวมทั้งหมด 27 ข้อ (ตามเอกเอกสาร
แนบ) ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีในประเด็นต่างๆ เรียบร้อย
แล้ว 25 ข้อ อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 ข้อ ได้แก่ 1. การเบิกจ่ายข้ามปีหรือกันเงินไว้เหลื่อมปี  2. การ
แก้ไขเอกสารแสดงสิทธิ์ของผู้ถือครองรถจักรยานยนต์ระบุผู้ ถือครองกรรมสิทธิ์ชื่อรัฐวิสาหกิจ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 3. การจัดท าคู่มือการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  สรุปได้ดังนี้  

รายละเอียด 
ด าเนินกา
รแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เอกสารแนบ
ความก้าวหนา้ 

2.1 การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 3 
เรื่อง (ข้อเสนอแนะ 9 ข้อ) ข้อที่ 1. การเบิกจ่าย
ข้ามปีหรือกันเงินไว้เหลื่อมปี (หน้า 8) 
สวพส. ได้เบิกจ่ายเงินตามประกาศหลักเกณฑ์

การเบิ กจ่ ายข้ ามปี ตามข้ อบั งคั บว่ าด้ วย
การงบประมาณ การเงิน และการบัญชี พ.ศ. 
2553 เรียบร้อยแล้ว ได้เบิกจ่าย 2 รายการ 
เป็นเงิน 635,400.00 บาท (เงินงบประมาณ) 
และยกเลิกสัญญา 1 รายการ 359,000.00 
บาท (เงินสะสม) เนื่องจากผู้รับจ้างทิ้งงาน  

    N/A เจ้าหน้าที่พัสดุอยู่ระหว่างด าเนินการแจ้งการทิ้ง
งาน ให้เป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 หมวด 8 การลงโทษผู้ทิ้งงาน ข้อ 
193 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 
496 ลว. 29 ธันวาคม 2560 และหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 973 ลว. 23 
กันยายน 2564 

8 ข้อ 1 ข้อ (ข้อ 1) หน้า 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาดว่าจะด าเนนิงาน
แล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2565 
 

2.2 การสอบทานระบบควบคุมภายใน 8 เรื่อง 
(ข้อเสนอแนะ 18 ข้อ) 4.2 ด้านการตรวจนับ
ครุภัณฑ์ (หน้า 32) 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการตรวจสอบ

กรรมสิทธิ์หรือชื่อผู้ถือครองครุภัณฑ์ของ
สถาบัน ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 82 รายการ 
ถูกต้อง 70 คัน มี 12 คัน ที่บริษัทจดทะเบยีน
ชื่อที่ไม่ถูกต้อง 

N/A เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการยื่นขอ
แก้ไขเอกสารแสดงสิทธิ์รถจักรยานยนต์ 12 
คัน ณ ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แล้ว 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 จากตรวจพบ
คู่มือทุกฉบับ ยังไม่มีการตรวจสภาพรถ (ครบ 
7 ปี) และยังไม่ได้ต่อภาษีปี 2565 เจ้าหน้าที่
ขนส่งจึงให้กลับไปด าเนินการตรวจสภาพรถ 
และต่อภาษีให้เรียบร้อยก่อน จึงจะด าเนินการ
แก้ไขชื่อได้  เนื่องจากรถจักรยานยนต์ดังกล่าว
ใช้ประจ าในพื้นที่  ดังนั้น ผู้ รับผิดชอบจะ

16 ข้อ 2 ข้อ (ข้อ 7) หน้า 7  
 
 
 
 
 
 
 
คาดว่าจะด าเนนิแล้ว
เสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2565 
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รายละเอียด 
ด าเนินกา
รแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เอกสารแนบ
ความก้าวหนา้ 

ด าเนินการให้พร้อมกันทีเดียวซึ่งเจ้าหน้าที่ลง
มาประชุมประจ าเดือนสถาบัน ประมาณวันที่ 
28 มีนาคม 2565  

2.3 การควบคุมด้านอื่นๆ หน้า 42 พระราชก าหนดว่า
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2563 

 สถาบัน ได้จัดท าประกาศการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
กรณีการจัดประชุมผ่านสื่อฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อฯ พ.ศ. 
2563ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 และ
ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 

N/A สวพส. อยู่ระหว่างการจัดท าแนวปฏิบัติการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประชุมผ่านสื่อฯ ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับพระ
ราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อฯ พ.ศ. 2563  

  (ข้อ 16) หน้า 11 
 
 
 
 
 
 
 
คาดว่าจะด าเนินการแล้ว
เสร็ จ ใน ไตรมาสที่  4 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

3. หน่วยตรวจสอบภายในขอเสนอ time line การเสนอรายงานการเงินที่จะต้องเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสถาบัน และน าส่งกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ ดังนี้ 
มาตรา ๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อย ต้อง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงิน
นอก งบประมาณ และเงินอ่ืนใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
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ก าหนด ในกรณีที่มีความจ าเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดท ารายงาน 
การเงินประจ าปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะก าหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้น 
ปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรค
สอง ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือตรวจสอบ 
และน าส่ง กระทรวงการคลังด้วย  

มาตรา ๗๑ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน
เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามมาตรา ๗๐ ภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามท่ีได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและ รายงานผลการ
ตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  

มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานการเงินประจ าปีพร้อมกับรายงานผล การ
ตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และกระทรวง เจ้า
สังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาล
รัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้น าส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
และส านักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

4. ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่แจ้งผลการตรวจสอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  

       เพ่ือโปรดทราบ ตามหนังสือที่ ตผ 0058.1 ชม/230 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 1. รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) จ านวน 1 ชุด และ 2. รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินทรัพย์สินประจ าปี
งบประมาณ 2564 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ านวน 1 ชุด ทั้งนี้ส านักตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการตรวจสอบแต่อย่างใด สวพส. 
ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.45 น. 

ทั้งนี้ สวพส. ได้น าส่งรายงานการเงินประจ าปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 15 
มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเปิดเผยให้สาธารณชนทราบรวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่อไป (ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการแจ้งผลรายงานผู้สอบบัญชี และรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินทรัพย์สิน ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของส านักตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และเห็นควรให้น าเสนอคณะกรรมการสถาบันเพ่ือทราบ  และเปิดเผยให้
สาธารณชน ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
เรื่องท่ี 4.1 การพิจารณาขอบเขตงาน (TOR : Term Of Reference) การจ้างผู้สอบบัญชีของสถาบันวิจัย

และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ส าหรับรายงานการเงินรอบปีบัญชี 2566  
1. กลุ่มงานคลัง ส านักอ านวยการ ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี

ส าหรับรายงานการเงินรอบปีบัญชี 2566 เพ่ือเป็นการทบทวนขอบเขตการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบ
บัญชีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ให้สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบ ตลอดจนแนว
ปฏิบัติที่มีการปรับปรุงเพ่ิมเติม และได้เทียบเคียงเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 
0405.2/ ว.198 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน
กรณีหน่วยงานของรัฐก าหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน  

ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน ข้อ 2 “…ให้พิจารณาเลือกเกณฑ์คุณภาพหลัก…โดย
เกณฑ์คุณภาพหลักจะต้องมีเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคประกอบด้วยทุกครั้ง และให้ก าหนดน้ าหนักการให้
คะแนนเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคมากที่สุด (แนวทางดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่าง หน่วยงานของรัฐสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งได้) สวพส. จึงได้น ามาเป็น
แนวทางในการเพ่ิมเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางคุณภาพตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ สวพส (สอค)./299 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 เรื่อง (ร่าง) ขอบเขตการ
ว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีส าหรับรายงานการเงินรอบปีบัญชี 2566 (เอกสารแนบ) ทั้งหมดมี 
10 ข้อ ดังนี้ 

 1. หลักการและเหตุผล   
 2. ความหมายของค าศัพท์  
 3. ความต้องการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

4. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
5. ก าหนดเวลาเสนอรายงานการตรวจสอบ 

 6. คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สอบบัญชี  
7. ข้อเสนอของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  

       7.1 ข้อเสนอทางเทคนิค ซึ่งต้องระบุเกี่ยวกับ  
             (ก) การตรวจสอบรายงานการเงิน 

1. แผนการตรวจสอบ ขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบ 
2. ก าหนดการตรวจสอบ ซึ่งระบุเรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบการ

ประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจสอบ ก าหนดเวลาตรวจสอบ และชื่อผู้ตรวจสอบ 

(ข) การตรวจสอบการประเมินผล  
1. แผนการตรวจสอบ ขอบเขตและระยะเวลาการประเมินผล 
2. ก าหนดการประเมินผล ซึ่งระบุเรื่องที่ประเมิน วัตถุประสงค์การประเมิน วิธีการ

ประเมิน ก าหนดเวลาประเมิน และชื่อผู้ประเมิน 
(ค) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6 
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7.2 ข้อเสนอทางการเงิน ซึ่งต้องระบุเกี่ยวกับ 
(1) รายละเอียดค่าธรรมเนียมวิชาชีพ โดยให้เสนอเป็นจ านวนเงินรวม 
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละระดับ 

7.3 ก าหนดเวลาเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อส านักงาน ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

8. เอกสารการตรวจสอบที่ต้องเสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 

9. รายงานที่ต้องส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
10. เกณฑ์การเสนอราคาและเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมการเสนอราคา ดังนี้ 
10.1 ข้อเสนอทางเทคนิค (คุณภาพ) 

1) หนังสือรับรองคุณสมบัติและคุณลักษณะตามข้อ 6 
2) หนังสือรับรองผลงาน และประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ 
3) รายละเอียดบุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงาน ได้แก่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน้าที่ความ

รับผิดชอบ ประสบการณ์ และการศึกษา เป็นต้น 
4) แผนการตรวจสอบรายงานการเงิน และการตรวจสอบการประเมินผลตามข้อ 7.1 (ก) – (ข) 

10.2 ข้อเสนอด้านราคา 
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาค่าธรรมเนียมวิชาชีพเป็นจ านวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

10.3 สถาบันจะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ และพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 
1) ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (คุณภาพ) 80 คะแนน 
2) ข้อเสนอด้านราคา  20 คะแนน โดยใช้เกณฑ์ค านวณ ดังนี้  
    ราคาต่ าสุด x 20  
      ราคาที่เสนอ 

2. (ร่าง) เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค (คุณภาพ) มีทั้งหมด 3 เกณฑ์ รวม 80 คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
1. คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ  

1.1 ประสบการด้านการสอบบัญชี (10 คะแนน) 
- มากกว่า 10 ปี  (10 คะแนน) 
- 5 – 10 ปี       (8 คะแนน) 

1.2 ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีองค์การมหาชนหน่วยงานของรัฐอื่นรัฐวิสาหกิจต่ างๆ   
(10 คะแนน) 
- องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐอื่น รัฐวิสาหกิจ มากกว่า 10 แห่ง (10 คะแนน) 
- องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐอื่น รัฐวิสาหกิจ 4 - 10 แห่ง (8 คะแนน) 
- องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐอื่น รัฐวิสาหกิจ 1 - 3 แห่ง (6 คะแนน) 

1.3 เคยผ่านการพิจารณาจากสตง. และได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 
โดยต้องมีส าเนาหนังสือผลการพิจารณาจากสตง. (10 คะแนน) 
- ผ่านการพิจารณาจากสตง. และได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยงานของรัฐ โดยต้อง

มีส าเนาหนังสือผลการพิจารณาจากสตง. มากกว่า 10 แห่ง (10 คะแนน) 

(30 คะแนน) 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
- ผ่านการพิจารณาจากสตง. และได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยงานของรัฐ โดยต้อง

มีส าเนาหนังสือผลการพิจารณาจากสตง. 4 - 10 แห่ง (8 คะแนน) 
          - ผ่านการพิจารณาจากสตง. และได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องมี

ส าเนาหนังสือผลการพิจารณาจากสตง. 1 - 3 แห่ง (6 คะแนน) 
2. คุณสมบัติและประสบการณข์องบุคคลที่ปฏิบัติงาน  

2.1 หัวหน้าทีมงาน : ประสบการณ์ด้านสอบบัญชี (15 คะแนน) 
- มากกว่า 5 ปี  (15 คะแนน) 
- 5 ปี (10 คะแนน) 

2.2 บุคลากรอื่นท่ีร่วมปฏิบัติงาน : ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี (15 คะแนน) 
- โดยเฉลี่ยของทีมงานมากกว่า 5 ปี  (15 คะแนน) 
- โดยเฉลี่ยของทีมงาน 3 – 5 ปี (10 คะแนน) 
- โดยเฉลี่ยของทีมงาน 1 – 2 ปี (8 คะแนน) 

(30 คะแนน) 

3. แผนการตรวจสอบ ข้อก าหนดการตรวจสอบและการประเมินผลทางเทคนิคตามข้อ 7.1  
3.1 ข้อ เสนอครบทุกหั วข้อ  และรายละเอียดครบถ้ วนทุกข้อตามที่ ก าหนดตามข้อ  7 .1  

           (20 คะแนน) 
3.2  ข้อเสนอครบทุกหัวข้อ แต่รายละเอียดบางรายการไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดตามข้อ 7.1  
      (10 คะแนน) 

(20 คะแนน) 
 

3. การเปรียบเทียบเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของหน่วยงานอ่ืน มีดังนี้ 

ชื่อหน่วยงาน ประจ าปี 
ด้านเทคนิค 

(คุณภาพ) 
ด้านราคา 

1. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภยั 2564 80 20 
2. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2564 80 20 
3. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 2565 80 20 
4. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 2565 80 20 
5. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 2564 70 30 
6. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 2564 70 30 
7. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 2564 70 30 
8. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2565 70 30 
9. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฯ 

(สกสว.) 
2564 60 40 
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4. ขั้นตอนการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบัน มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. เห็นควรให้ สวพส. เพ่ิมขอบเขตงาน (TOR : Term Of Reference) การจ้างผู้สอบบัญชีของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ส าหรับรายงานการเงินรอบปีบัญชี 2566 โดย
จัดท ารายงานการเงิน และหมายเหตุประกอบรายงานการเงินฉบับภาษาอังกฤษ 

2. เห็นควรให้ สวพส. ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในการ
พิจารณาและก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ใน TOR ให้ชัดเจน 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบขอบเขตงาน (TOR : Term Of Reference) การจ้างผู้สอบบัญชีของสถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ส าหรับรายงานการเงินรอบปีบัญชี 2566 และเห็นควรให้ สวพส. ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป โดยน าผล
การจัดซื้อจัดจ้างเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการสถาบันเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และ
เสนอส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบก่อนด าเนินการท าสัญญาต่อไป 

เรื่องท่ี 4.2 ผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕65 

1. เรื่องเดิม 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เห็นชอบ
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564  และรายงานการเงินไตร
มาส 1 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 และเห็นควรให้ สวพส. ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามการด าเนินงานของ สวพส. 
และน ามารายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมต่อไป  
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 ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) เห็นควรให้ สวพส. จัดท ากระบวนการด าเนินงานหลังจากมีการยกเลิกสัญญาจ้างปรับปรุงไฟส่อง

สว่าง ณ อาคาร 2 ตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะการด าเนินการในส่วนของ
งบประมาณที่เหลือจ านวน 359,000.00 บาท โดยให้ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละ
กระบวนการให้ชัดเจน  

2) เห็นควรให้ สวพส. จัดท ารายละเอียดการเบิกจ่ายเงินภาระผูกพันและเงินกันเหลื่อมปีที่คงค้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

2. ข้อเท็จจริง 
2.1 กระบวนการด าเนินงานหลังจากมีการยกเลิกสัญญาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่าง  

การด าเนินงาน 
กฎหมาย/หนังสือเวียนและเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ 

1. สถาบันจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง 
(สวพส./875 ลว. 10 มี.ค. 64 เรื่อง ขอ
บอกเลิกสัญญา) 

คณะกรรมการตรวจรับรายงานปัญหา
อุปสรรคงานปรับปรุงไฟส่องสว่างฯ เมื่อ
วันท่ี 22 ก.พ. 64 เสนอให้สถาบันพิจารณา
บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างที่ท าผิดสัญญา
จ้าง ข้อ 5 เรื่องก าหนดเวลาแล้วเสร็จและ
สิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา โดย
คณะกรรมการตรวจรับได้ติดตามผู้รับจ้าง
เพื่อให้เข้าด าเนินการก่อสร้าง แต่ผู้รับจ้าง
ไม่ได้เข้าด าเนินการแต่อย่างใด ซึ่งได้ล่วงเลย
ระยะเวลาที่ก าหนดตามสัญญามาแล้ว 51 
วัน (ณ วันท่ี 17 ก.พ. 64) ตามสัญญาเลขที่ 
28/2563 เริ่มสัญญาวันที่ 29 ก.ย. 63 
และสิ้นสุดสัญญาวันท่ี 28 ธ.ค. 63 

- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 
ในกรณีที่มี เหตุบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลงต่อไปนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้
มี อ านาจที่ จะบอกเลิ กสัญญาหรื อ
ข้อตกลงกับคู่สัญญา (2) เหตุอันเช่ือได้
ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบ
งานหรือท างานให้แล้วเสร็จได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี 28/2563 ลว. 
29 ก.ย. 63 ข้อ 5 ก าหนดเวลาแล้ว
เสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอก
เลิกสัญญา 

 
 
 
 
ผู้ รั บ จ้ า ง ไ ด้ ล ง ช่ื อตอบ รั บ
หนังสือทางไปรษณีย์ในวันที่ 
13 มี.ค. 64 

2. สถาบันจัดท าหนังสือให้ผู้รับจ้างช้ีแจงเหตุผล
ข้อเท็จจริงก่อนการพิจารณาลงโทษเป็นผู้ทิ้ง
งาน 

- ครั้งที่ 1 สวพส./2799 ลว. 16 ก.ย. 64 
เรื่อง ให้ช้ีแจงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนการ
พิจารณาลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

- ครั้งที่ 2 สวพส./152 ลว. 18 ม.ค. 65 
เรื่อง ให้ช้ีแจงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนการ
พิจารณาลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 
496 ลว. 29 ธ.ค. 60 เรื่อง การก าหนด
แบบแจ้งท้ิงงาน 

    ทั้ งนี้  ในการเสนอช่ือผู้ทิ้ ง งาน ให้
หน่วยงานของรัฐมีหนังสือช้ีแจงเหตุที่จะมี
การพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงานให้ผู้ที่สมควร
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานทราบ และขอให้
ช้ีแจงเหตุผลข้อเท็จจริง พร้อมยื่นเอกสาร
หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา

- ครั้ งที่  1 จัดส่งหนังสือให้
คู่สัญญา โดยระบุ ช่ือบริษัท 
ทางไปรษณีย์  (EMS) ซึ่งไม่มี
ผู้ตอบรับ 
- ครั้งที่ 2 จัดส่งหนังสือโดย
ระบุช่ือผู้จัดการบริษัท ผู้รับ
เอกสารลงช่ือตอบรับหนังสือ
ทางไปรษณีย์ในวันที่ 26 ม.ค. 
65  
  ทั้งน้ี ครบก าหนดระยะเวลา 
15  วั น นับแ ต่วั นที่ ไ ด้ รั บ
หนังสือแจ้ง ในวันที่ 10 ก.พ. 
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การด าเนินงาน 
กฎหมาย/หนังสือเวียนและเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ 

ที่ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับ
แต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 

- ระเบียบฯว่าด้วยการจัดซื้ดจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หมวด 8 การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน ข้อ 
193 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท า
การอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตาม
ความในมาตรา 109 ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอคู่สัญญา 
หรือผู้รับจ้างช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษา 
หรือผู้ให้บริการออกแบบหรือควบคุมงาน 
เป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี พร้อมความเห็น
ของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 

65 และผู้รับจ้างไม่มีการช้ีแจง
เหตุผลข้อเท็จจริ งดังกล่าว
มายังสถาบัน 

3. ด าเนินการตามแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน (แบบ ทง.) 
(สวพส.(สอพ)/1215 ลว. 7 มี.ค. 65 เรื่อง 
พิจารณาลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน) และส่งเรื่อง
ดังกล่าวไปยังปลัดกระทรวงการคลังผู้มีอ านาจ
พิจารณาสั่งให้คู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานต่อไป 

     กลุ่มงานพัสดุ  พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้
รับจ้างรายดังกล่าว ไม่ได้ช้ีแจงหรือโต้แย้งใน
ประเด็นเหตุการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
ในเรื่องการส่งมอบงาน ท าให้สถาบันไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงไฟฟ้า
ส่องสว่างฯ  

    ทั้งนี้ กลุ่มงานพัสดุ อยู่ระหว่างรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อกรอกข้อมูลตามแบบ
แจ้งผู้ทิ้งงาน (แบบ ทง.) จัดส่งไปยังปลัดกระ
ทวงการคลัง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน 
มีนาคม 2565 

 

ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการติดตามและเร่งรัดด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร ให้
ผู้รับผิดชอบรีบด าเนินการตามระเบียบฯ ตามหนังสือที่ สวพส.(ตน)/17 ลว. 24 มกราคม 2565 เรื่อง ผลการ
ตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 และแจ้งเวียนความเห็นและมติการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65 ตามหนังสือที่สวพส.(ตน)/ ว 1 ลว. 24 ม.ค. 65 
รวมถึงได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
ผลกระทบจากการด าเนินงานล่าช้า 

1. กระบวนการด าเนินงานยกเลิกสัญญาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่าง ณ อาคาร 2 มีความล่าช้า ส่งผลให้ 
สวพส. ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงไฟแสงสว่างที่ใช้หลอดประหยัดพลังงาน (LED) ตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้าง และ สวพส. อาจได้รับผลกระทบจากค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ในอัตราที่สูง 
ซึ่งหาก สวพส. สามารถใช้งานหลอดประหยัดพลังงาน (LED) จะท าให้รับภาระค่าไฟฟ้าที่น้อยลง  

2. การแจ้งผู้ทิ้งงานล่าช้า ส่งผลให้ผู้รับจ้างรายดังกล่าวยังสามารถยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
และอาจท าให้ได้รับความเสียหายได้ ซึ่งอาจจะมีผลก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต 

ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน  
1. เนื่องจากข้ันตอนการยกเลิกสัญญาและการแจ้งผู้ทิ้งงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการล่าช้ากว่าที่

ระเบียบก าหนด รวมระยะเวลา 376 วัน จึงเห็นควรให้ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ และหัวหน้ากลุ่มงาน
พัสดุ ก ากับและเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการด าเนินการตามแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน (แบบ ทง.) และส่งให้
ปลัดกระทรวงการคลัง โดยเร็ว ตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 496 ลว. 29 ธ.ค. 60 เรื่อง การก าหนด
แบบแจ้งผู้ทิ้งงาน และตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 973 ลว. 23 ก.ย. 64 เรื่อง แนวทางการแจ้งเป็น
ผู้ทิ้งงานตามพรบ. การจัดซื้อจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 109  
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2. ตามข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการสถาบัน และรองผู้อ านวยการสถาบันด้านการบริหารจัดการ  เห็นควรให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการแจ้งผู้ทิ้งงานโดยเร็วโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวด 
8 และควรมีการควบคุมภายใน ติดตามความก้าวหน้างบลงทุน เพ่ือลดความล่าช้าในกระบวนการท างาน
ซึ่งอาจส่งผลเกิดความเสียหาย (ตามหนังสือ ที่ สวพส(สอพ)/1215 ลว. 7 มี.ค. 65) หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีความเห็นว่าผู้บริหารให้ความส าคัญในการด าเนินงานดังกล่าว และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ใน
ภาพรวม และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต จึงเห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะขอผู้บริหาร และรายงานความก้าวหน้าเสนอผู้อ านวยการโดยเร็ว  

2.2 ภาระผูกพันและเงินกันเหลื่อมปีที่คงค้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด 59.75  ล้าน
บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีการเบิกจ่าย 47.58 ล้านบาท (ร้อยละ 79.64) คงเหลือ 
12.17 ล้านบาท (ร้อยละ 20.36) รายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
คงเหลือ 

(ณ 30 ก.ย. 64) 
เบิกจ่าย 

(ณ 28 ก.พ. 65) 
คงเหลือ 

1. ภาระผูกพัน 53.03 ล้านบาท 43.79 ล้านบาท 
(ร้อยละ 82.58) 

9.24 ล้านบาท 
(ร้อยละ 17.42) 

2. เงินกันเหลื่อมปี 6.72 ล้านบาท 3.79 ล้านบาท 
(ร้อยละ 56.40) 

2.93 ล้านบาท 
(ร้อยละ 43.60) 

รวมทั้งหมด 
59.75 ล้านบาท 47.58 ล้านบาท 

(ร้อยละ 79.64) 
12.17 ล้านบาท 
(ร้อยละ 20.36) 

2.3 รายละเอียดเงินประกันสัญญาและเงินประกันผลงาน 
(1) เงินประกันตามสัญญา (ตามภาระผูกพันปี 2563 - 2564) 

(1.1) เงินประกันสัญญาที่ยกเลิกสัญญาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่าง ณ อาคาร 2 สัญญาเลขที่ 
28/2563 บริษัท พี.ดี. เพาเวอร์ ไลท์ติ้ง จ ากัด 17,950 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการแจ้ง
ให้คู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  

(1.2) เงินประกันสัญญาและเงินประกันผลงานตามภาระผูกพันคงเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 คงเหลือ 21 สัญญา คืนเงินประกันเรียบร้อยแล้ว 7 สัญญา อยู่ระหว่างด าเนินงาน
ตามสัญญา 3 สัญญา และยังไม่ครบก าหนดคืน 11 สัญญา 

(2) สัญญาที่คงค้างคืนในไตรมาส 1 จ านวน 9 สัญญา ด าเนินการคืนเงินประกันสัญญาทั้งหมด
เรียบร้อยแล้ว 

3. ผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 
3.1 ผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือนมกราคม 2565 

1) การเสนอรายงานการเงินเป็นไปตามระเบียบ และการบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสดงข้อมูลทางการเงินและการบัญชีถูกต้องครบถ้วน 

2) การจัดท ารายงานการเงินของสถาบัน จัดท ารายงานการเงินถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามรูปแบบ
การน าเสนอและตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

3) ผลการสอบทาน 
(1) ผลการสอบทานยอดคงเหลือในรายงานการเงิน ถูกต้อง ตรงตามบัญชีแยกประเภท รายงาน    

งบทดลองรวม และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง  
(2)  การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารถูกต้อง ตรงตามบัญชีแยกประเภท  
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(3)  เงินลงทุนระยะสั้นเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่ก าหนด รวมถึงมีการเปิดเผยวันครบ
ก าหนดและอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับในหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้อย่างเหมาะสม 

(4)  ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 168 ราย วันครบก าหนดส่งใช้เงินยืมในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2565 ลูกหนี้อ่ืนของอุทยานฯ คงค้าง 1 ราย ซึ่งเป็นการโอนเงินค่าเครื่องดื่มผิดบัญชี
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปรับปรุงบัญชีเรียบร้อยแล้ว และลูกหนี้กรมสรรพากร ยื่นแบบ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ. 30) แก่กรมสรรพากรตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และการบันทึก
บัญชีถูกต้อง ครบถ้วน 

3.2 ผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
1) การเสนอรายงานการเงินของสถาบัน เป็นไปตามระเบียบ และการบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสดงข้อมูลทางการเงินและการบัญชีถูกต้องครบถ้วน 
2) การจัดท ารายงานการเงินของสถาบัน จัดท ารายงานการเงินถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีรูปแบบการน าเสนอ
รายงานการเงินเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 

3) ผลการสอบทาน 
3.1) ผลการสอบทานยอดยกมาถูกต้อง และยอดคงเหลือในรายงานการเงิน ถูกต้อง ตรงตาม

บัญชีแยกประเภท รายงานงบทดรองรวม และเอกสารประกอบที่เก่ียวข้อง 
3.2) การบันทึกบัญชี การเก็บรักษา และการน าเงินฝากธนาคาร ของเงินสดคงเหลือประจ าวันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2565 ของอุทยานฯ จ านวน 15,290.00 บาท มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด  

3.3) การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ โดยสุ่มตรวจนับสินค้าคงเหลือของอุทยานฯ ในวันที่ 16 
มีนาคม 2565 จ านวน 26 รายการ ได้แก่ สินค้า ณ ร้านขายสินค้าที่ระลึก 13 รายการ 
และร้านขายสินค้าอาคารให้บริการรถพ่วง 13 รายการ พบว่า สินค้าที่ตรวจนับมีความ
ถูกต้อง ตรงตามรายงานสรุปสินค้าคงเหลือ (Real time) มีการแยกจัดเก็บตามประเภท
ของสินค้า โดยจัดวางเป็นระเบียบ ในสถานที่ปลอดภัย รวมถึงการบันทึกบัญชีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

3.4)  การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ โดยสุ่มตรวจนับวัสดุคงเหลือของสถาบัน ในวันที่ 17 มีนาคม 
2565 เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ ได้แก่ กระดาษทิชชู่ สบู่ล้างมือแบบใช้
น้ าและไม่ใช้น้ า น้ ายาฆ่าเชื้อ กระดาษถ่ายเอกสารA4 จากการตรวจนับมีความถูกต้องตรง
ตามทะเบียนคุมวัสดุ (Stock card) และการบันทึกบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  

3.5)  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน เป็นภาษีซื้อและภาษีซื้อรอใบก ากับจากการซื้อสินค้าเพ่ือจ าหน่าย
ในอุทยานฯ และค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ได้แก่ ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ
กลุ่มส าหรับเจ้าหน้าที่สถาบัน ค่าจัดท าพรบ.รถยนต์และรถจักรยานยนต์ พบว่า สินทรัพย์
หมุนเวียนดังกล่าวเป็นภาระผูกพันของ สวพส. และมีการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน 
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มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
2. รับทราบผลการติดตามการจัดท ากระบวนการด าเนินงานหลังจากมีการยกเลิกสัญญาจ้างปรับปรุงไฟส่อง

สว่าง ณ อาคาร 2 และเห็นควรให้ สวพส. ติดตามเร่งรัดการด าเนินการแจ้งผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและน ามา
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป  

3. ในกรณีที่เห็นสมควรด าเนินโครงการตามข้อ 2. ต่อไป เห็นควรให้ สวพส. ด าเนินการขอตั้งงบประมาณ
ส าหรับจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม (เงินสะสมงบประมาณปี พ.ศ. 
2563 กันเงินเบิกจ่ายในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564) ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามที่ก่อหนี้ผูกพันตาม
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายข้ามปีหรือกันเงิน
ไว้เหลื่อมปีตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน 
และการบัญชี พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (2) กรณีไม่สามารถก่อหนี้ผู้พันได้ภายในปีงบประมาณให้เสนอขอความ
เห็นชอบต่อผู้อ านวยการสถาบันและรายงานให้คณะกรรมการทราบ โดยต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้
แล้วเสร็จ ภายใน 6 เดือน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ   

เรื่องที่ 4.3 ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสะสมของ สวพส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เห็นชอบ

แผนการใช้เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 57,575,800.00 บาท ประกอบด้วย (1) 
ส าหรับเงินสมทบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ตาม (ร่าง) พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
จ านวน 41,507,300 บาท (2) ส าหรับด าเนินงานวิจัย 2 โครงการ จ านวน 4,500,000 บาท (3) ส าหรับ
ด าเนินงานวิจัย จ านวน 11,568,500 บาท จนกว่าจะได้รับเงินงบประมาณจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ทั้งนี้ การด าเนินงานวิจัย สวพส. ยื่นค าขอ
งบประมาณส าหรับการด าเนินงานวิจัยประจ าปี 2564 ผ่านส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 46 โครงการ วงเงิน97,500,000 บาท ภายหลัง สกสว. แจ้งวงเงินที่สามารถให้
เบื้องต้น 39,000,000 บาท ซึ่งต่ ากว่าที่คณะกรรมการสถาบันพิจารณาอนุมัติ 58,500,000 บาท สวพส. 
ได้ทบทวนโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนคงเหลือ 19 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการที่รับพิจารณาจาก 
สกสว. 17 โครงการ วงเงิน 39,000,000 บาท และโครงการที่เสนอขอใช้เงินสะสม 2 โครงการ วงเงิน 
4,500,000 บาท  

หน่วยตรวจสอบภายใน สุ่มตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสะสมส าหรับการด าเนินงานวิจัย 2 โครงการ 
วงเงิน 4,500,000 บาท พบว่า การขอใช้เงินสะสมเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง ว่าด้วยเงินสะสม พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เป็นการใช้จ่ายเพ่ือการ
เตรียมการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดหรือเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติหรือจากเหตุอ่ืนใด รวมทั้ง
การใช้จ่ายในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือให้การด าเนินกิจการของสถาบันสามารถด าเนินการต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ 7 (4) รายละเอียดผลการตรวจสอบดังนี้ 
1) โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smarting farming) เพื่อพัฒนาระบบเกษตรและ

การตลาดสินค้าเกษตรของพ้ืนที่สูงร่วมกับ TaiwanICDF  
1.1) การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การขอใช้เงินสะสม  



24 
 

ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ก าหนด จ านวน 2 เรื่ อง ได้แก่ (1) 
ศึกษาเทคโนโลยีและรูปแบบระบบอัจฉริยะ จากไต้หวัน เช่น ระบบการให้น้ า/ปุ๋ย ระบบติดตามข้อมูล
ภูมิอากาศ เป็นต้น เกษตรกรสามารถน าเทคโนโลยีดิจิตอลไปปรับประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพผลผลิตอันจะเป็นการสร้างรายได้ที่สม่ าเสมออย่างยั่งยืน (2) ศึกษาระบบโลจิสติกส์และตลาด
ของสินค้าเกษตรของพ้ืนที่สูง การจัดท าหลักสูตรการผลิตพืชแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเพ่ือให้มีความ
พร้อมที่จะผลิตพืชให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารจัดการด้านการผลิตและตลาดตลอด value chain ได้ รวมถึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิง
วิชาการ โดยน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมูลนิธิโครงการหลวง หรือสถาบันวิจัย
และพัฒนาพ้ืนที่สูง ซึ่งก าหนดจะด าเนินการหลังสถาการณ์แพร่ระบาดของโควิด 2019 คลี่คลาย หรือ
อาจจัดประชุมออนไลน์ และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ โดยการเผยแพร่ให้มีการปฏิบัติ
จริงในพ้ืนที่โครงการหลวงและพ้ืนที่ด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

1.2) การใช้จ่ายเงิน การบันทึกบัญชี และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
โครงการฯ ได้รับงบประมาณ 3,000,000.00 บาท ใช้จ่ายเงิน 2,890,026.30 บาท (ร้อยละ 

96.33) คงเหลือ 109,973.70 บาท (ร้อยละ 3.67) จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารใบส าคัญจ่ายเดือน
มีนาคม – กันยายน 2564 จ านวน 20 ฉบับ เป็นเงิน 746,150.00 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อวัสดุการเกษตร และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ส านักงาน ซึ่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับที่ สวพส. ก าหนด รวมถึงการบันทึกบัญชีมีความ
ถูกต้องครบถ้วน  

2) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรบนพื้นที่สูง 
2.1) การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การขอใช้เงินสะสม 

ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ก าหนด จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) 
องค์ความรู้งานวิจัยไก่กระดูกด าสายพันธุ์แท้ส าหรับการเลี้ยงบนพ้ืนที่สูง 7 พ้ืนที่ เกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมสามารถสร้างแหล่งอาหารโปรตีนในพ้ืนที่ได้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อีกทั้งมีการเลี้ยงเพ่ือ
ขยายพันธุ์ และขยายไปยังเกษตรกรรายอ่ืนที่สนใจต่อไปได้ (2) องค์ความรู้รูปแบบคอกส าหรับการ
เลี้ยงหมูบนพื้นที่สูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสามารถน ามูลสุกรที่หมัก
ในคอกแบบหมูหลุม มาใช้เป็นปุ๋ยส าหรับปลูกพืชผักท าให้เกษตรกรลดต้นทุนในการปลูกพืชผัก เป็น
การท าการเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเกษตรกรเกิดรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน  

2.2) การใช้จ่ายเงิน การบันทึกบัญชี และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
โครงการฯ ได้รับงบประมาณ 1,500,000.00 บาท ใช้จ่ายเงิน 1,492,294.00 บาท (ร้อยละ 

99.49) คงเหลือ 7,706.00 บาท (ร้อยละ 0.51) จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารใบส าคัญจ่าย เดือน
ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 จ านวน 14 ฉบับ (ร้อยละ 22.95) เป็นเงิน 376,325.00 บาท 
(ร้อยละ 27.33) จากทั้งหมด 61 ฉบับ จ านวน 1,376,944.00 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุการเกษตร ซึ่งเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบ และ
ข้อบังคับที่ สวพส. ก าหนด รวมถึงการบันทึกบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน 

3) ระบบการควบคุมภายใน  
ประเมินระบบควบคุมภายในแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนของการด าเนินงานโครงการ 

เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของการด าเนินงานของโครงการฯ มีความเพียงพอ และเป็นไปตาม
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วัตถุประสงค์ที่ขอใช้เงินสะสม 2) ส่วนของการใช้จ่ายเงิน เพ่ือให้มั่นใจว่าการใช้จ่ายเงินมีการควบคุมที่
เพียงพอ ซึ่งระบบการควบคุมภายในของการด าเนินงานโครงการ และการใช้จ่ายเงินมีการควบคุมที่
เพียงพอ เหมาะสม 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสะสมของ สวพส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรื่องที่ 4.4 ผลการติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือการพัฒนาระบบตลาด และสินค้าเกษตรของสถาบัน
เกษตรกร 
หน่วยตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือพัฒนาระบบตลาดและสินค้าเกษตรกร

ของสถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง รายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 

โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระของแผ่นดิน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเกษตรกรปลูกผัก
อินทรีย์ในระบบโรงเรือนรวม 67 โรงเรือน มีการจัดตั้งเป็นกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ า 
ลุ่มน้ าภาค” สมาชิกทั้งหมด 23 ราย ด าเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ สวพส. ในการปฏิบัติงานตั้งแต่การ      
หาความต้องการของตลาด การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
และการจ าหน่ายผลผลิตสู่ตลาด ซึ่งในภาพรวมการปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือการพัฒนาระบบตลาดและ
สินค้าเกษตรกร 

2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาว อ.เข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ 
โครงการฯ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ให้เกษตรกรในการปลูกพืชในโรงเรือน เช่น มะเขือ

เทศเชอรี่ มะเขือเทศโทมัส แตงกวาญี่ปุ่น สุกีนี่ เป็นต้น โดยมีการรวมกลุ่มเกษตรกรและจัดตั้งเป็น
สหกรณ์ภายใต้ชื่อ “สหกรณ์พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ห้วยน้ าขาว จ ากัด” ปัจจุบันมีสมาชิก
ทั้งหมด 187 ราย ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในหลายๆ ด้านของเกษตรกรยังไม่มีการบริหาร
จัดการผ่านสหกรณ์ เช่น การขนส่งผลผลิต การรับเงินค่าผลผลิต เป็นต้น ทั้งนี้ การด าเนินงานในภาพรวม
เป็นไปตามคู่มือการพัฒนาระบบตลาดและสินค้าเกษตรกร ตั้งแต่การส ารวจความต้องการของตลาด    
การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การจัดการหลังการเก็บเก่ียว และการจ าหน่ายผลผลิตสู่ตลาด  

มติที่ประชุม 
รับทราบผลการติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือการพัฒนาระบบตลาด และสินค้าเกษตรของ สถาบัน

เกษตรกรฯ 

เรื่องที่ 4.5 ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาว 
ต าบลเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการลงพื้นที่
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความเป็นมา 
นายนพพร ปริฉัตรสกุล ราษฎรในกรุงเทพฯ เป็นผู้แทนของชุมชนบ้านห้วยน้ าขาว หมู่ที่ 1 ต าบลเข็ก

น้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ท าหนังสือขอรับการช่วยเหลือในการเข้าร่วมโครงการหลวง ต่อประธาน
มูลนิธิโครงการหลวง ในวันที่ 9 มีนาคม 2554 โดยขอให้เข้าไปช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่
เหมาะสม เนื่องจากเกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูกขิง กับกะหล่ าปลี ซึ่งประสบปัญหาผลผลิตราคาตกต่ า มี
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การใช้สารเคมีจ านวนมาก ขาดอาชีพที่มั่นคง ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง การบุกรุกพ้ืนที่ป่า ขาดโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าหรับการเกษตร ได้แก่ น้ า เส้นทางการคมนาคม และไฟฟ้า ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 สวพส. เข้า
ด าเนินงานในพ้ืนที่ บ้านห้วยน้ าขาว หมู่ 1 ต าบลเข็กน้อย ภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง
ห้วยน้ าขาว และได้จัดท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในการขอขยายพ้ืนที่ ด าเนินงานของ
โครงการฯ จาก 1 หมู่บ้าน 232 ครัวเรือน เป็น 12 หมู่บ้าน 3,555 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 15,078 
คน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมดของต าบลเข็กน้อย  

จากการวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ พบประเด็นปัญหาที่ส าคัญสามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านอาชีพ อาชีพเดิมไม่มีความมั่นคง ไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และความไม่แน่นอนของตลาด 2) 
ด้านสังคมและชุมชน การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง ขาดกองทุนในการท าการเกษตร และมีภาระหนี้สิน 3) ด้าน
สิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมี การบุกรุกพ้ืนที่ป่า 4) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน น้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ การ
ขนส่งผลผลิตมีความล าบาก และขาดไฟฟ้าส าหรับท าการเกษตร รวมถึงมีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงใน
พ้ืนที่ เช่น คนหนุ่มสาวออกไปท างานนอกพ้ืนที่ ค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และความสมบูรณ์ของดินและน้ า เป็นต้น โดยโครงการฯ น าผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในเบื้อต้นมาออกแบบวิธีการด าเนินงานพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบท และตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนในแต่ล่ะด้าน          
ผลการด าเนินงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ 
สนับสนุนองค์ความรู้และส่งเสริมการผลิตพืชที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ พ้ืนที่น้อยให้

ผลตอบแทนสูง และใช้สารเคมีน้อย เช่น ไม้ผล ผักสลัด พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส มะเขือเทศเชอรี่ 
แตงกวาญี่ปุ่น เป็นต้น ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรรวม 4,136,250.50 บาท หรือ 241,250.04 บาท/ครัวเรือน     

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์พัฒนา

พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาว จ ากัด ซึ่งมีสมาชิกรวม 30 คน เงินบริหาร 47,000 บาท  
และพัฒนาด้านการตลาดพร้อมรักษามาตรฐานคุณภาพผลผลิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับภาคประชาชนและหน่วยงานบูรณาการใน

พ้ืนที่ เช่น องค์การสหประชาชาติ (UN) ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น โดยสนับสนุน
งบประมาณ สนับสนุนกล้าแฝก การบริหารจัดการดิน (นาขั้นบันได) ผลการด าเนินงานสามารถปลูก
ป่าต้นน้ า 75 ไร่ ปลูกหญ้าแฝก 200,000 กล้า และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 300 ไร่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ส ารวจจุดก่อสร้างโครงการฝายเก็บน้ าผิวดิน จ านวน 3 จุด พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ

โครงการหลวงห้วยน้ าขาว ได้แก่ จุดที่ 1 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาว จุดที่ 
2 ต้นน้ าห้วยลาน และจุดที่ 3 สปริงเวย์ทางข้ามล าน้ าเข็ก 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
โครงการฯ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานบูรณาการและภาคประชาชน ในการ

ด าเนินงานในพ้ืนที่ ในการให้ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ รวมทั้งสบับสนุนทรัพยากรส าหรับการ
ด าเนินงานพัฒนาตามบทบาทหลักของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานบูรณาการและภาคประชาชนระดับจังหวัด 1 ครั้ง และระดับอ าเภอ 3 ครั้ง เพื่อติดตามการ
ด าเนินงาน โครงการฯ ยังสนับสนุนการสร้างแปลงเรียนรู้ จัดท าศูนย์เรียนรู้ในพ้ืนที่ให้ประชาชนหรือ
เกษตรกรรายอื่นที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ 

ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1) การรวมกลุ่มเกษตรกรยังไม่เข้มแข็ง ลักษณะเฉพาะของชนเผ่าม้งจะยึดมั่นในข้อปฏิบัติเฉพาะประจ า

ตระกูลแซ่ รักพวกพ้องตระกูลแซ่ ซึ่งในการตัดสินใจปฏิบัติงานต่างๆ ก็จะขึ้นอยู่กับผู้น ากระกูลแซ่ ส่งผล
ให้การรวมกลุ่มที่เกษตรกรมาจากหลายตระกูลแซ่ยังไม่มีความเข้มแข็ง ยังไม่เกิดการบริหารจัดการผ่าน
กลุ่ม สมาชิกในกลุ่มยังต่างคนต่างท ากันเอง   

2) สิทธิ์การครอบครองที่ดิน เนื่องจาก ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เป็นชุมชนชนเผ่าม้งที่ใหญ่สุดใน
ประเทศไทยที่อพยพมาจาก จ.น่าน จ.พะเยา และจ.เชียงราย ต่อมาเกิดการสู้รบระหว่างรัฐบาลไทยกับ
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งท าให้ชาวม้งต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ในปี 2513 – 2515 ทางราชการได้ขอกัน
พ้ืนที่ป่าประมาณ 45,000 ไร่ จากกรมป่าไม้ ให้ชาวม้งมาอยู่รวมกันเป็นหลักแหล่งถาวรตั้งแต่นั้นมา 
แล้วพัฒนามาเป็นต าบลเข็กน้อยในปัจจุบัน ต่อมาพบว่าพ้ืนที่ ต. เข็กน้อย ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขที่ 896 ซึ่งราษฎร ต. เข็กน้อย คัดค้านว่าอยู่มาก่อนเป็นที่ราชพัสดุ จึงร้องเรียนขอความ
เป็นธรรมให้มีการเพิกถอนพื้นที่ออกจากการเป็นที่ราชพัสดุ  

จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประชาชนส่วน
ใหญ่ในชุมชน ต.เข็กน้อย ยังไม่ยอมรับการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ข้อสรุปจากการติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรในแปลงปลูกอโวคาโด และเจ้าหน้าที่ สวพส. ในแปลงปลูกมะเขือเทศเชอรี่ 

เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ ค าแนะน า การติดตาม และค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เกษตรกรยอมรับและ
เชื่อมั่นในการส่งเสริมอาชีพของเจ้าหน้าที่ สวพส. ท าให้เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตเพ่ิมขึ้น มีองค์
ความรู้ในการปลูกพืชที่สามารถถ่ายทอด และเป็นแปลงตัวอย่างให้แก่ผู้ที่สนใจรายอ่ืน  

และจากผลส าเร็จในการด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาวที่ผ่านมา 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าโครงการฯ ควรน ารูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมอาชีพดังกล่าว ไปส่งเสริมให้แก่
สมาชิกเกษตรกรรายอ่ืนในโครงการ ให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  ให้ค าแนะน าและปรึกษา 
แก่ผู้ที่สนใจรายอ่ืนแทนเจ้าหน้าที่ สวพส. ในอนาคตได้ 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาว ต าบลเข็กน้อย อ าเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้น าเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงเพ่ือทราบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
เรื่องท่ี 5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งต่อไป 

ก าหนดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดเป็นวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 
09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
มติที่ประชุม 

รับทราบ 

เรื่องท่ี 5.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 
คณะกรรมการตรวจสอบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 

มีนาคม 2565 โดยมีเรื่องเพ่ือทราบ 1 เรื่อง เรื่องสืบเนื่อง 2 เรื่อง และเรื่องเพ่ือพิจารณา 5 เรื่อง 
มติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 
 

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

ปิดการประชุม เวลา 17.00 น. 

 
 

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


