
รายงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 9/2564  

วันจันทร์ ที ่13 ธันวาคม 2564 
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 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเมธี พยอมยงค ์ ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
2. นางสาวสุพิชญากานต์ กัลยาณกิตติ หัวหน้ากลุ่มงานคลัง 
3. นางสาววชิรา เลาหกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 
4. นางศิริธร ลิ่มสกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 
5. นางสาวกฤศณา    กิตติวรารัตน์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 
6. นางสาวรุ่งนภา  สมบูรณ์ชัย  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 
7. นางสาวธารทิพย์ ทองชาติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 
8. นายอุดมศักดิ์ ค าทิพย์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 
9. นางสาวรจนา ไชยยะ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 
10. นายยุทธพงษ์  ขาวสัก  เจ้าหน้าที่พัสดุ 3 
11. นายพัฒนสิน อุนจะน า จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบวาระสรุปดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการ
สถาบันมีความเห็นว่า การยกร่างระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ... เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลง และบริบทการด าเนินงานของสวพส.นั้น ขอให้ สวพส. น าเสนอคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   
 ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องการวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ไม่ควรจ ากัดจ านวน
วาระไว้ในร่างระเบียบ เนื่องจากผู้ที่ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชื่อถือ ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ
ควรด ารงต าแหน่งได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องวาระ 
มติที่ประชุม 

รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง  
เรื่องที่ 2.1 การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอก (บริษัท 

ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด) 
1) รายงานการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และงบแสดงผลการด าเนินงานทาง

การเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน วันที่ 30 กันยายน 
2564 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่
กระทรวงการคลังก าหนด  

2) การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
2.1) การประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 
2.2) การประเมินผลการบริหารจัดการใช้จ่ายและทรัพย์สิน 
2.3) การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

3) การสอบทานระบบควบคุมภายในที่ส าคัญ จากการประเมินระบบควบคุมภายใน ด้านการรับจ่าย การ
เก็บรักษา การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่น การจัดเก็บรายได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีภายนอกได้มีข้อเสนอแนะให้ 
สวพส. ปรับปรุงแก้ไขในบางกิจกรรม 

มติที่ประชุม 
รับทราบ ร่างรายงานการตรวจสอบรายงานการเงินและร่างรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน

ทรัพย์สินประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ สวพส. เบื้องต้น ของผู้สอบบัญชีภายนอก (บริษัท ส านักงาน
สามสิบสี่ ออดิต จ ากัด) และมอบให้หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงานตามที่ผู้สอบบัญชี
ภายนอกมีข้อสังเกตและให้น ามาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งต่อไป 

เรื่องท่ี 2.2 การปรับแก้ไขคู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่องหลักฐานการจ่ายเงิน   
สวพส. ด าเนินการปรับแก้ไขคู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุง

หลักเกณฑ์และข้ันตอนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ตลอดจนแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจุบันและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  

บทที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
บทที่ 2 หลักเกณฑ์และข้ันตอนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 

2.1 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของ สวพส. 
2.2 การรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

2.2.1 การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย (Full proposal) 
2.2.2 รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน

การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนการวิจัย 
2.3 หลักเกณฑ์เรื่องค่าใช้จ่ายของโครงการ/ขั้นตอนการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
2.4 การท าสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย 

2.4.1 เอกสารประกอบการท าสัญญา 
2.4.2 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
2.4.3 การลงนามในสัญญา 

2.5 การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 
2.5.1 เงื่อนไขการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 
2.5.2 การเบิกจ่ายเงิน 
2.5.3 แบบฟอร์มทางการเงิน/หลักฐานการเบิกจ่ายเงินของผู้รับทุน 
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2.6 แนวปฏิบัติด้านการควบคุมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 
2.7 กรณีการผิดสัญญา 
2.8 สิทธิในผลการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา 

บทที่ 3 การบริหารงานวิจัย 
ภาคผนวก (แบบฟอร์มต่างๆ) 

2.2 ปรับแก้ไขคู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ในรายละเอียดบทที่ 2 หลักเกณฑ์
และขั้นตอนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย รายละเอียดดังนี้ 
1) เงื่อนไขการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย เพ่ิมรายละเอียดของหลักฐานการจ่ายเงินส าหรับหน่วยงาน

ที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา รายละเอียดดังนี้ 

คู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2558 
คู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2564 
2.5.1 เงื่อนไขการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 

1) แบ่งการจ่ายเงินทุนวิจัยออกเป็นงวด 
2) ผู้รับทุนต้องจัดส่งรายงาน (องค์ประกอบและ

รูปแบบรายงานใน ภาคผนวด ง) จัดท าหนังสือน าส่ง
เพื่อเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยแต่ละงวด (แบบฟอร์มการ
เบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ภาคผนวก จ) พร้อม
แนบรายงานการเงิน 
2.5.2 การเบิกจ่ายเงิน 
2.5.3 แบบฟอร์มทางการเงิน/หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 

2.5.1 เงื่อนไขการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 
1) แบ่งการจ่ายเงินทุนวิจัยออกเป็นงวด 
2) ผู้รับทุนต้องจัดส่งรายงาน (องค์ประกอบและรูปแบบ

รายงานใน ภาคผนวด ง) จัดท าหนังสือน าส่งเพื่อเบิกจ่าย
เงินทุนวิจัยแต่ละงวด (แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุน
การวิจัย ภาคผนวก จ) พร้อมแนบรายงานการเงิน 

3) ผู้รับทุนต้องจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน 
มายัง สวพส. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจง้
โอนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สวพส. ทุกงวด  

3.1) กรณีที่ สวพส. จัดท าสัญญาทุนอุดหนุนการ
วิจัยกับหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล ใช้ใบเสร็จรับเงินในนาม
ของหน่วยงาน เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  

การท าสัญญากับนิติบุคคล องค์กรชุมชน 
หรือหน่วยงานของรัฐ เช่น มหาวิทยาลัย ที่มีการมอบอ านาจ
ให้นักวิจัยรับเงินอุดหนุนวิจัยแทนมหาวิทยาลัยโดยกรณี
ดังกล่าวต้องถือว่า สวพส. ให้ทุนกับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นนิติ
บุคคล จึงต้องออกใบเสร็จรับเงินในนามของมหาวิทยาลัย
เท่านั้น โดยผู้ที่รับมอบอ านาจจากมหาวิทยาลัยสามารถลง
ลายมือชื่อรับเงินแทนมหาวิทยาลัยได้  

3.2) กรณีที่ สวพส. จัดท าสัญญาทุนอุดหนุนการ
วิจัยกับบุคคลธรรมดา ใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย 
2.5.2 การเบิกจ่ายเงิน 
2.5.3 แบบฟอร์มทางการเงิน/หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
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2) แบบฟอร์มทางการเงิน/หลักฐานการเบิกจ่ายเงินของผู้รับทุน รายละเอียดดังนี้ 

คู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2558 คู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
2.5.3 แบบฟอร์มทางการเงิน/หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน  

1) เอกสารการเงิน สมุดบัญชี และทะเบียนต่างๆ ที่
ใช้ ให้เป็นไปตามระเบียบของ สวพส. หรือที่โครงการ
ก าหนดขึ้นโดยอ้างอิงระเบียบของสวพส. และอนุโลมให้
ใช้แบบฟอร์มของทางราชการหรือแบบฟอร์มที่มี
มาตรฐานเดียวกัน 

2) หลักฐานการจ่ายเงิน 
(1) การเบิกจ่ายต้องมีหลักฐานครบถ้วน โดยใช้

ใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของ ถ้าเป็นใบส่งของให้ส่ง
ใบเสร็จรับเงินเมื่อได้จ่ายไปแล้ว 

(2) กรณีบุคคลธรรมดา ไม่มีใบเสร็จรับเงิน
ของตนเอง ให้ใช้ใบส าคัญรับเงินได้ โดยต้องมีส าเนา
บัตรประชาชนและลายเซ็นรับรองส าเนาบัตรเป็น
เอกสารแนบ และหัวหน้าโครงการต้องลงนามรับรอง
ในใบส าคัญรับเงินนั้น 

(3) รายชื่อพร้อมลายเซ็น กิจกรรมการ
ประชุม/อบรม/สัมมนาที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ต้องมีรายชื่อพร้อมลายเซ็นของ
ผู้เข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกคร้ัง 

(4) หลักฐานการจ่ายต้องเป็นต้นฉบับ ได้แก่ 
ใบเสร็จรับ เงิน  ใบส าคัญรับเงิน ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (กรณีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้รับเงินได้) ชื่อและลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา พร้อมค ารับรองของผู้รับผิดชอบการจัด
ประชุม อบรม 

2.5.3 แบบฟอร์มทางการเงิน/หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ของผู้รับทุน  

สวพส. สามารถตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
ของผู้รับทุน ซึ่งบริหารจัดการภายในตามระเบียบที่
เก่ียวข้องและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

1) เอกสารการเงิน สมุดบัญชี และทะเบียนต่างๆ 
ที่ใช้ ให้เป็นไปตามระเบียบของ สวพส. หรือที่โครงการ
ก าหนดขึ้นโดยอ้างอิงระเบียบของ สวพส. และอนุโลมให้ใช้
แบบฟอร์มของทางราชการหรือแบบฟอร์มที่มีมาตรฐาน
เดียวกัน 

2) หลักฐานการจ่ายเงิน 
(1) การเบิกจ่ายต้องมีหลักฐานครบถ้วน โดยใช้

ใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของ ถ้าเป็นใบส่งของให้ส่งใบเสร็จรับเงนิ
เมื่อได้จ่ายไปแล้ว 

(2) กรณีบุคคลธรรมดาไม่มีใบเสร็จรับเงินของ
ตนเอง ให้ใช้ใบส าคัญรับเงินได้ โดยต้องมีส าเนาบัตรประชาชน
และลายเซ็นรับรองส าเนาบัตรเป็นเอกสารแนบ และหัวหน้า
โครงการต้องลงนามรับรองในใบส าคัญรับเงินนั้น 

(3) รายชื่อพร้อมลายเซ็น กิจกรรมการประชุม/
อบรม/สัมมนาที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 
ต้องมีรายชื่อพร้อมลายเซ็นของผู้เข้าร่วมการประชุม/อบรม/
สัมมนา เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง 

(4) หลักฐานการจ่ายต้องเป็นต้นฉบับ ได้แก่ 
ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น  ใ บส า คั ญ รั บ เ งิ น  ใ บ รั บ รอ ง แทน
ใบเสร็จรับเงิน (กรณีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน
ได้) ชื่อและลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
พร้อมค ารับรองของผู้รับผิดชอบการจัดประชุม อบรม  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการปรับแก้ไขคู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่องหลักฐานการจ่ายเงิน   

เรื่องท่ี 2.3 รายงานผลการตรวจสอบการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาไตรมาส 4 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) 
1. หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของ สวพส. และ อุทยานฯ ประเมินอายุการใช้ประโยชน์

ของส่วนปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 26 รายการ ให้
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่แท้จริงและอายุการใช้งานที่เหลืออยู่  และปรับแก้ไขการค านวณค่าเสื่อม
ราคาของสินทรัพย์ให้ถูกต้อง ตามหนังสือที่ สวพส.(ตน)/205 ลว. 30 พ.ย. 64 เรื่อง รายงานผลการ
ตรวจสอบรายงานการเงิน ประจ าไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยผู้อ านวยการ 
เห็นชอบ/ด าเนินการ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564  
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2. วิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญของ สวพส. ได้ประเมินอายุการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่

แท้จริงและอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ จ านวน 26 รายการ มูลค่ารวมทั้งหมด 13,323,796.06 บาท มี
ผลท าให้ค่าเสื่อมราคาต่อปีลดลง 1,834,209.75 บาท จากเดิมค่าเสื่อมราคาต่อปีก่อนปรับปรุงแก้ไข 
จ านวน 2,579,334.23 บาท เป็นค่าเสื่อมราคาต่อปีหลังปรับปรุงแก้ไข จ านวน 745,124.48 บาท 
โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคาเรียบร้อยแล้ว และหน่วยตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการสอบทานการค านวณค่าเสื่อมราคา และการปรับปรุงบัญชีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ วิศวกรของ สวพส. ได้จัดท าแนวปฏิบัติในการก าหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร 
ซึ่งอ้างอิงจากเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทของ สวพส. เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปค านวณค่าเสื่อมราคาให้เป็นแนวทางเดียวกันต่อไป  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาไตรมาส 4 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  
เรื่องท่ี 3.1 (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง
ตามค าสั่งที่ 3/๒๕๖2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และค าสั่งที่ 10/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธาน
กรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความ
ระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ สวพส. มีการก ากับดูแลที่ดี มีความโปร่งใสและ
ด าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง สรุปสาระส าคัญใน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้ 

1. การส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งสอบทานการปฏิบัติงานของ สวพส. ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแสดงความเห็นอย่าง
เป็นอิสระและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ สวพส. มีการรายงาน
ผลการด าเนินงาน ต่อคณะกรรมการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตลอดจนให้แนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยค านึงถึงการด าเนินงานที่มีผลต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูล 
2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ สวพส. มีแผนงานและแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงาน
ของ สวพส. ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งพิจารณาสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ ได้สอบทานเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านการทุจริต และด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่ง สวพส. ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการเกิด
ทุจริต ระบบติดตามและการรายงานอย่างใกล้ชิดเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด รวมถึงได้สอบทานการ
ควบคุมภายในด้านการเงิน ทั้งรายงานการเงินประจ าเดือนและรายไตรมาส โดยสอบทานข้อมูลที่ส าคัญ
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ในรายงานการเงินและประเด็นส าคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีความเห็นว่ารายงานการเงิน
จัดท าขึ้นอย่างถูกต้อง มีการควบคุมเพียงพอถูกต้องตามที่ควร  ในสาระส าคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้ รายงานการเงิน และเป็นไปตาม
มาตรฐานบัญชีภาครัฐ พิจารณาขอบเขตการว่าจ้างผู้สอบบัญชีและคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกที่ไม่ใช่
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้สอบ
บัญชีของ สวพส.  
3. การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามผลการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินในประเด็นที่มีนัยส าคัญ เพ่ือให้ สวพส. น าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
ก่อให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เช่น การท าแผนและบริหารการเงิน
และงบประมาณของ สวพส. เป็นต้น  
4. การก ากับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบภายใน 

4.๑ พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

4.2 พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยพิจารณาขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และสอบทานผล
การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่อนุมัติไว้ ตลอดจนร่วมกับผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง ลงโทษทางวินัย และ
ประเมินผลงานของหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงสอบทานความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ด าเนินงานด้วยความ
อิสระและเที่ยงธรรม ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในงานที่ตรวจสอบ รักษาคุณภาพงาน
ตรวจสอบและก ากับดูแลให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การ
ประเมินตนเองภายในองค์กร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง 

4.3 ก ากับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎบัตรเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน และสอดคล้องกับนโยบาย กรอบการด าเนินงานของ สวพส. รวมทั้งก าหนดให้
ยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังที่เก่ียวข้อง 

4.4 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการได้ครบถ้วน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า สวพส. มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
รวมถึงรายงานทางการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน มีการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และจากการสอบทานเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต และ
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ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สวพส. ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการเกิดทุจริต มีระบบติดตามและการรายงาน
อย่างใกล้ชิดเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและข้อเสนอแนะแก่ฝ่าย
บริหาร  และเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา มุ่งเน้นประโยชน์ของ สวพส. เป็นส าคัญ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการสถาบัน และเผยแพร่ในรายงานประจ าปีของ สวพส. เพ่ือเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนดต่อไป  

เรื่องท่ี 3.2 (ร่าง) แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม และ 
(ร่าง) แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ศึกษาตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน จาก
ส านักงาน ก.พ.ร. และศึกษาตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ของ สวพส. รวมถึงแบบ
ประเมินของคณะกรรมการรายบุคคล ของ สวพส. โดยน ามาเทียบเคียงและปรับให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีจ านวนทั้งหมด 2 ชุด 
ประกอบด้วย 

1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ของ สวพส. จ านวน 6 หัวข้อ รวม 30 ข้อ  
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ของ สวพส. จ านวน 4 หัวข้อ รวม 19 ข้อ  

2. หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ศึกษาตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ศูนย์มานุษยวิทยา (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย 

1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 7 หัวข้อ รวม 31 ข้อ  
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ จ านวน 6 หัวข้อ รวม 15 ข้อ  

3. หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ยกร่างแบบประเมินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในภาพรวม และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคล รายละเอียด ดังนี้ 

1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม  
เพ่ือใช้ในการประเมินการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมทั้งคณะ เพ่ือ

สะท้อนบทบาทและความมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหัวข้อ
ในการประเมินครอบคลุมเรื่อง (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ (3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (4) การท าหน้าที่
ของกรรมการตรวจสอบ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร (6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประชุมของฝ่ายเลขานุการ ประเด็นการประเมินในแต่ละข้อค าถาม รวม 31 ข้อ ดังนี้ 

หัวข้อการประเมิน ประเด็นการประเมิน หมายเหตุ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติ

ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 

1.1 จ านวนกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร ช่วยให้การ
ท าหน้ าที่ โ ดยรวมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพ 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคล
ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์
เ พี ย ง พ อที่ จ ะ ท า หน้ า ที่ ใ น ฐ า น ะ ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบด้วยความเป็นอิสระ

- แบบประเมนิ
คณะกรรมการ (กพร.) 

- แบบประเมนิตนเอง
ของคณะกรรมการทั้ง
คณะ สวพส. 2564 
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หัวข้อการประเมิน ประเด็นการประเมิน หมายเหตุ 
และเที่ยงธรรมและสามารถอุทิศเวลาในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่ งเสริมและ
เสนอแนะมาตรการแก่ สวพส. ในการด าเนนิการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการ 

2. บทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบจัดท าและปฏิบัติงาน
ตามกฎบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคัญและใช้
เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวน
การก าหนดแผนงาน ขอบเขตการปฏิบัติงานใน
การตรวจสอบ และติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ สวพส. 

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคัญและ
ใช้เวลาอย่างเพียงพอ ในการสอบทาน และ
ประเมินผลของกระบวนการควบคุมภายใน  
ก ระบวนกา ร กา รบ ริ ห า ร ค ว าม เ สี่ ย ง 
กระบวนการก ากับดูแลที่ดี และรายงานผลการ
ตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน 

2.4 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคัญและใช้
เวลาอย่างเพียงพอ ในการสอบทานรายงาน
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของ สวพส. 

2.5 คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลระบบงาน
ตรวจสอบภายใน ให้มีความเป็นอิสระ  

2.6 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการ
ด าเนินงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่อคณะกรรมการ 

2.7 คณะกรรมการตรวจสอบแนะแนวทางการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบภายใน และศักยภาพของผู้
ตรวจสอบภายใน  

กฎบัตร 2564 ข้อ 3 (3.1) 
 
ปรับให้สอดคล้องกบัแบบ
ประเมินคณะกรรมการ 
(กพร.) 
 
 
กฎบัตร 2564 ข้อ 3 
(3.2) และเพิ่มข้อความ
ผลการตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบภายใน 
 
 
กฎบัตร 2564 ข้อ 3 (3.3 - 
3.4) 
 
 
 
กฎบัตร 2564 ข้อ 3 (3.5) 
 
กฎบัตร 2564 ข้อ 3 (3.9) 
 
 
กฎบัตร 2564 ข้อ 3 (3.10) 

3. การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

3.1 กรรมการตรวจสอบมี มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ และกิจการขององค์การมหาชน 

3.2 จ านวนครั้ ง ของการประชุมกรรมการ
ตรวจสอบมีความเหมาะสมที่จะช่วยให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถก ากับดู แล ใ ห้การด า เนินงาน
ตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จ 

3.3 จ านวนระเบียบวาระการประชุมมีความ
เหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

แบบประเมนิตนเองของ
คณะกรรมการทั้งคณะ 
สวพส. 2564 
แบบประเมนิองค์การ 
มหาชนอ่ืน 
 

 
 
 
 
 



9 
 

หัวข้อการประเมิน ประเด็นการประเมิน หมายเหตุ 
3.3 กรรมการตรวจสอบสามารถก าหนดหรือเสนอ

วาระการประชุมที่เห็นว่าส าคัญเข้าพิจารณา
ในที่ประชุมได้ 

3.4 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเอ้ืออ านวยให้กรรมการตรวจสอบ
ทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  
สามารถอภิปรายปัญหาส าคัญอย่างเต็มที่และ
ไมถู่กครอบง าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

3.5 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในอย่าง
สม่ า เ สมอ  เพื่ อ ใ ห้ เป็ น ไปตามมติ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
แบบประเมนิ
คณะกรรมการ (กพร.) 
และแบบประเมิน
ตนเองของ
คณะกรรมการ 2564 

 
 
 

4.  ก า ร ท า ห น้ า ที่ ข อ ง
กรรมการตรวจสอบ 

4.1 กรรมการตรวจสอบมีการเตรียมตัวและศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอ มาก่อนการประชุม 

4.2 กรรมการตรวจสอบมีความเป็นกลางในการ
พิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการตัดสินใจ
ลงมติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

4.3 กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของ สวพส. และความคิดเห็น
ของกรรมการตรวจสอบได้ รั บการ ใ ห้
ความส าคัญและพิจารณาอย่างเหมาะสม 

4.4 กรรมการตรวจสอบยอมรับความเห็นที่
แตกต่างระหว่างกันโดยไม่เกิดความขัดแย้ง 

4.5 กรรมการทุกคนได้รับผิดชอบร่วมกันต่อมติ
คณะกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่ได้แสดงการ
คัดค้านในที่ประชุม โดยปรากฏในรายงาน
การประชุม 

- แบบประเมนิ
คณะกรรมการ (กพร.) 

- แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการทั้งคณะ 
สวพส. 2564 

 
 
 
 

5.  ความสัมพันธ์กับฝ่ าย
บริหาร 

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถหารือกับ
ผู้อ านวยการได้อย่างตรงไปตรงมา 

5.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.3 ผู้อ านวยการสามารถขอค าแนะน าจาก
คณะกรรมการตรวจสอบได้เมื่อจ าเป็น 

5.4 คณะกรรมการตรวจสอบไม่เข้าไปแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 

- แบบประเมนิ
คณะกรรมการ (กพร.) 

- แบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการทั้ง
คณะ สวพส. 2564 

6. ความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารจัดการประชุม
ของฝ่ายเลขานุการ 

6.1 กรรมการตรวจสอบได้รับทราบก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปี
ล่วงหน้า ช่วยให้กรรมการตรวจสอบสามารถ
จัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง  

6 . 2  ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ รั บ เ อ ก ส า ร
ประกอบการประชุมล่วงหน้า และมีเวลา

- หัวข้อการประเมินตาม
แบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการทั้ง
คณะ สวพส. 2564 

- ประเด็นการประเมิน
จ า ก แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
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หัวข้อการประเมิน ประเด็นการประเมิน หมายเหตุ 
เพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัว
ก่อนเข้าประชุม 

6.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
น าเสนอข้อมูลทั้งเอกสารประกอบการประชุม 
และน าเสนอวาระต่อที่ประชุมได้ชัดเจน 
ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอการพิจารณา
และตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.4 เริ่มการประชุมตรงเวลา มีการจัดสรร ควบคุม
เวลาอย่างเหมาะสม และสามารถพิจารณา
วาระการประชุมได้ครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
แต่ละครั้ง 

6.5 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
สามารถสรุปรายงานการประชุมได้ครบถ้วน 
และถูกต้อง และมีรายละเอียดพอสมควร 

6.6 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีการ
น านโยบาย แนวคิด และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบไปปฏิบัติในงาน
ตรวจสอบภาใน 

คณะกรรมการ (กพร.) 
ข้อ 3 (3.1, 3.3, 3.4, 
3.6, 3.7)  

 
 
  

2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล  
ใช้ประเมินการท าหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ

บุคคล เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพในการท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงหัวข้อในการประเมินอย่างน้อยครอบคลุมเรื่อง (1) ความรู้ความสามารถ (2) ความ
เป็นอิสระ (3) ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (4) ความมุ่งม่ันในการพัฒนาองค์กร 
ประเด็นการประเมินในแต่ละข้อค าถามรวม 15 ข้อ ดังนี้ 

หัวข้อการประเมิน ประเด็นการประเมิน หมายเหตุ 
1. ความรู้ ความสามารถ 1.1 มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม

กับกิจการขององค์การมหาชน 
1.2  มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นความรู้

เฉพาะทางของตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงาน 

1.3 มีการเสนอแนวความคิดใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา
และ/หรือผลักดันให้องค์การมีความทันสมัยและ
ตอบสนองพันธกิจของ สวพส. ได้เป็นอย่างดี 

- แบบประเมนิ
คณะกรรมการ (กพร.) 

- แบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการทั้ง
คณะ สวพส. 2564 

2. ความเป็นอิสระ 2.1 มีความเป็นกลางในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจลง
มติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

2.2 มีการแสดงความคิดเห็นที่ต่างจากความคิดเห็น
ของท่านอ่ืนๆ ในที่ประชุมอย่างสร้างสรรค์ 
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หัวข้อการประเมิน ประเด็นการประเมิน หมายเหตุ 
2.3 มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการ

คัดค้านและเสนอแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิด
การปฏิบัติที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

3. ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่
และความรับผิดชอบ 

3.1 มีการเตรียมตัวที่ดี และศึกษาข้อมูลส าหรับเรื่องที่
จะพิจารณา ก่อนการประชุม 

3.2 เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง หากไม่
สามารถเข้าประชุมได้จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ล่วงหน้า 

3.3 ได้มีส่วนร่วมในการซักถามประเด็นต่างๆ ในที่
ประชุมเพื่อให้เกิดความชัดเจนส าหรับประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.4 ได้ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาของ สวพส.  
แม้แต่ยามวิกฤตได้เป็นอย่างดี 

3.5 ได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงใน
รายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย 

3.6 ไม่แทรกแซงการท างานของฝ่ายบริหาร 

 

4. ความมุ่งมั่นในการพัฒนา
องค์กร 

4.1 ได้แสวงหาการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ จาก
ภายนอก เช่น การประสานหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพและความมีประสิทธิภาพให้
บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งในผลประโยชน์ 

4.2 ได้เสนอแนวคิดหรือแผนงานที่เป็นรูปธรรม ใน
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้องค์กรมีการพัฒนา 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น 

4.3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประชุม การสัมมนา
วิชาการ การติดตามงานของ สวพส. ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร 

 

4. วิธีด าเนินการและรูปแบบการประเมิลผล 
1) วิธีด าเนินการ 

 รูปแบบบการประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ โดยใช้แบบประเมิน จ านวน 2 ชุด ประกอบด้วย 
(1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม โดยให้กรรมการตรวจสอบทุก

ท่านประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ 
(2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล โดยให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
2) วิธีการให้คะแนน (เทียบเคียง กพร.)ก าหนดเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเรื่องนั้น 
2 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
3 = เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
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4 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี 
5 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

3) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดค่าคะแนนตามค่าเฉลี่ย 
จ านวน 5 ระดับ (คะแนนเต็ม 5) ดังนี้ 
- ด าเนินการ/ปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด  (4.51-5.00) 
- ด าเนินการ/ปฏิบัติงานในระดับมาก  (3.51-4.50) 
- ด าเนินการ/ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง (2.51-3.50) 
- ด าเนินการ/ปฏิบัติงานในระดับน้อย (1.51-2.50) 
- ด าเนินการ/ปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด (1.00-1.50) 

4) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
5) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ภายในเดือน ธันวาคม 2564  

มติที่ประชุม 
1. รับทราบ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม และ(ร่าง) 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคล และหากกรณีกรมบัญชีกลางก าหนด
แบบประเมิน ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทบทวนและน ามาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
พิจารณาก่อนน าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ต่อไป 

2. มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ประสานงานกรมบัญชีกลางเรื่องการประเมิน
คณะกรรมการตรวจสอบให้เริ่มต้นประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่
ปีงบประมาณใด  

3. มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ศึกษาข้อมูลแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

เรื่องที่  3.3 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน: การประเมินภายในองค์กร        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานด าเนินไป (Ongoing Monitoring)  เป็นการติดตามประเมิน
คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายในระหว่างที่งานด าเนินไป ก าหนดความถี่ : เป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายในได้ท าตามระเบียบและแนวทาง ตั้งแต่
กระบวนการวางแผน การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน การจัดท ากระดาษท าการ การลงนาม การสอบทานก่อน
รายงาน การระบุจุดอ่อน ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข โดยก าหนดการติดตาม ประเมินผลงานเป็นประจ า
ทุกเดือนผ่านการประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดประชุมหน่วย
ตรวจสอบภายใน จ านวน 12 ครั้ง  

2. การประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) เป็นการประเมินการตรวจสอบภายในเป็น
รายครั้ง เป็นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ
ทั้งหมด ประกอบด้วยจรรยาบรรณ กฎบัตร กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ก าหนดความถ่ี : เป็นเป็นรายครั้งอย่างน้อยทุกปี ตามรูปแบบ
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดเป็นอย่างน้อย และจัดส่งรายงานการประเมินภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณถัดไป เริ่มประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563   
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2.1) หน่วยตรวจสอบภายในได้ท าการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบประเมินที่กรมบัญชีกลางก าหนด สามารถสรุปผล
การประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวม 4.20 คะแนน โดยแยกออกเป็นในแต่ละด้าน 
ประกอบด้วย 

  1. ด้านการก ากับดูแล (รหัส 1000, 1100, 1300 และ จรรยาบรรณ) ผลรวมคะแนน 4.69 
  2. ด้านบุคลากร (รหัส 1200) ผลรวมคะแนน 3.57 
  3. ด้านการบริหารจัดการ (รหัส 2000, 2100 และ 2600) ผลรวมคะแนน 4.42 
  4. ด้านกระบวนการ (รหัส 2200, 2300, 2400 และ 2500) ผลรวมคะแนน 4.13 

2.2) สรุปผลการประเมินระดับภาพรวม 
อ้างอิงตามหนังสือ กค.0409.2/ว 17 ก.ย. 2563 เรื่องแนวปฏิบัติการประกันและ

ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร 
จากการประเมินภายในองค์กรของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ทั้ง 4 ด้าน สามารถสรุปผลคะแนนรวมทั้งหมดในภาพรวม 4.20 คะแนน 
2.3) แผนการด าเนินการปรุงปรุง แก้ไข 

จากการประเมินภายในองค์กรของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง 
แก้ไข ในปะงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด รายละเอียดดังนี้ 

เรื่องที่ต้องปรับปรงุ แก้ไข แผนการปรับปรุงแก้ไข 
ด้านความเชี่ยวชาญและความ
ระมัดระวั งรอบคอบเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ (รหัส 1200) 

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร แผนการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ 
และความสามารถอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและให้ผู้ตรวจ
สอบภายในทุกคนได้รับการฝึกอบรม ในเรื่องที่จ าเป็นต่อการ
ตรวจสอบภายในอย่างน้อย 18 ชั่วโมงต่อปี  

การวางแผนการปฏิบัติงาน 
(รหัส 2200)    

ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และคู่มือการให้
ค าปรึกษา   

ด้ า น ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ตรวจสอบ (รหัส 2400) 

ก าหนดนโยบายการตรวจสอบ ในเรื่องการเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบ ให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย หรือค าสั่ง
ของ สวพส. โดยก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ 
สวพส. โดยต้องปรึกษากับผู้อ านวยการสถาบัน และกลุ่มงานนิติการ 

ด้ านการติ ดตามผล (ร หั ส 
2500)  

ทบทวนนโยบายการตรวจสอบภายใน ในประเด็นการรายงานผล
การตรวจสอบแก่บุคคลภายนอกและกรณีที่ผู้บริหารไม่ด าเนินการ
แก้ไขตามแผนการปรับปรุง 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. เห็นควรให้หน่วยตรวจสอบภายในประสานงานกรมบัญชีกลาง ในเรื่องการค านวณคะแนน รหัส 

1300 ข้อ 6 และข้อ 8 ในเรื่องการประเมินจากภายนอกในระยะ 5 ปี และการรายงานผลการ
ประเมินจากภายนอกให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบ  

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุงการประเมินตนเองเป็นระยะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ทั้ง 4 ด้าน แล้วได้คะแนนรวม 4.64 คะแนน  
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มติที่ประชุม  

เห็นชอบการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน: การประเมินภายในองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะ 

เรื่องที่ 3.4 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบัน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

1. การเสนอรายงานการเงินเป็นไปตามระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)  
ว่าด้วยการเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2557 หมวด 3 การบัญชี ข้อ 58 ที่ก าหนด 

2. การจัดท ารายงานการเงินเป็นรูปแบบการน าเสนอรายงานการเงินเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรื่องรูปแบบการน าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐ และตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561   

3. การเปรียบเทียบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2563 สวพส. มีสินทรัพย์รวมลดลง 118.83 ล้านบาท (ร้อยละ 9.05) หนี้สินรวมลดลง 
8.20 ล้านบาท (ร้อยละ 23.08) สินทรัพย์สิทธิ/ส่วนทุนลดลง 110.62 ล้านบาท (ร้อยละ 8.66) รายได้รวม
ล ด ล ง  5 8 . 0 8  ล้ า น บ า ท  ( ร้ อ ย ล ะ  1 0 . 2 6 )  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ร ว ม ล ด ล ง  1 8. 65 ล้ า น บ า ท  
(ร้อยละ 2.93) และรายได้รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิลดลง 39.42 ล้านบาท (ร้อยละ 55.14) 

4. ผลการตรวจสอบรายงานการเงิน 
1) การสอบทานยอดยกมาถูกต้อง การบันทึกบัญชีถูกต้อง ตรงตามบัญชีแยกประเภท รายงานงบ

ทดลองรวม และเอกสารประกอบที่เก่ียวข้อง 
2) การตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นงวดมีความถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้    

2.1) บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จ านวน 4,855,079.63 บาท เป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบริการ
รักษาความปลอดภัย ค่าบริการรักษาความสะอาด และค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงาน
สนามของอุทยานฯ  

2.2) บัญชีรายได้ค้างรับ จ านวน 2,076,662.76 บาท เป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จากการ
ทดสอบการค านวณดอกเบี้ยและดอกเบี้ยค้างรับมีความถูกต้อง ตรงตามหนังสือรับรองยอดเงินฝาก
ธนาคารและดอกเบี้ยค้างรับของธนาคาร จ านวน 576,662.76 บาท และเป็นรายได้จากการ
สนับสนุนอุทยานฯ ของธนาคารกรุงไทย จ านวน 1,500,000.00 บาท  

2.3) บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า จ านวน 899,698.30 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ (ค่า
เบี้ยประกันภัย และภาษีรถยนต์) ค่าธรรมเนียนที่ราชพัสดุ และค่าเช่าที่ราชพัสดุ  

2.4) บัญชีรายได้รับล่วงหน้า จ านวน 314,018.21 บาท เป็นรายได้จากการให้บริการเช่าพ้ืนที่  
2.5) บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 90,423,263.48 บาท การค านวณค่าเสื่อม

ราคาและค่าตัดจ าหน่ายมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  
2.6) บัญชีวัสดุคงเหลือ จ านวน 174 รายการ เป็นเงิน 720,293.05 บาท ตรงตามรายงานผลการ

ตรวจนับพัสดุคงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
3) การสอบทานการค านวณบัญชีต้นทุนสินค้าขายและบริการ จ านวน 1,479,863.71 บาท มี

ความถูกต้อง ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือต้นงวด จ านวน 2,441,836.99 บาท ซื้อสินค้า
ระหว่างงวด จ านวน 1,676,696.07 บาท และสินค้าคงเหลือที่มีไว้เพ่ือขายคงเหลือ ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2564 (สินค้าคงเหลือปลายงวด) จ านวน 2,638,669.35 บาท 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. บัญชีลูกหนี้-เงินสะสม และบัญชีเจ้าหนี้-สวพส. จ านวน 300 บาท ซึ่งเป็นการโอนผิดบัญชี ทั้งนี้ 
สวพส. ด าเนินการปรับปรุงบัญชีระหว่างกันเรียบร้อยแล้วในเดือน ตุลาคม 2564 

2. ค่าสอบบัญชีของ สวพส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เห็นควรให้ปรับปรุงเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนด 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบัน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และน าเสนอคณะกรรมการสถาบันต่อไป 

เรื่องท่ี 3.5 รายงานผลการตรวจสอบการรับเงินของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การรับเงิน การน าเงินฝากธนาคาร   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อุทยานฯ มีการรับเงินทั้งหมดจ านวน 19,563,135.18 บาท มีทั้ง
การรับเป็นเงินโอน และเงินสด ทั้งนี้ สุ่มตรวจเอกสารการรับเงินหลังปิดบัญชี การน าเงินฝากธนาคาร และ
การบันทึกบัญชี จ านวน 4 วัน ได้แก่ วันที่ 15, 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 15, 31 ธันวาคม 2563 
รวมเป็นเงิน 364,323 บาท พบว่า การรับเงินหลังปิดบัญชีและน าเงินฝากธนาคารถูกต้อง ครบถ้วน และ
การบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

2. การสอบทานการนับเงินสดย่อยคงเหลือประจ าวัน 
อุทยานฯ ไม่มีการเก็บรักษาเงินสดย่อย แต่จะมีเพียงเงินสดจากการขายสินค้าและบริการเท่านั้น 

ซึ่งจากการสุ่มตรวจสอบการนับเงินสดทั้งที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 
2564 พบว่า เป็นเงินสดที่ได้รับหลังปิดบัญชี จ านวน 18,150 บาท โดยน าเงินสดดังกล่าวฝากธนาคาร
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเวลา 15.30 น. ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
และการเก็บรักษากุญแจและรหัสเปิดตู้นิรภัย มีผู้ถือกุญแจตู้นิรภัยจ านวน 2 คน เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการสถาบัน ในการเปิดตู้นิรภัยผู้ที่ได้รับมอบหมายทั้ง 2 ท่าน จะเปิดตู้นิรภัยพร้อมกัน 

3. การตรวจสอบหลักฐานการรับเงิน  
จากการสุ่มตรวจสอบส าเนาใบเสร็จรับเงินในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 จ านวน 365 

ฉบับ เป็นเงิน 2,160,858.58 บาท พบว่า การออกใบเสร็จรับเงินและการบันทึกบัญชี มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รวมถึงการยกเลิกใบเสร็จรับเงินมีการขีดฆ่า และเขียนก ากับ “ยกเลิก” โดยระบุ
สาเหตุทีย่กเลิก เป็นไปตามระเบียบสถาบันที่ก าหนด รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  

4. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใบเสร็จรับเงินทั้งหมด 6,681 ฉบับโดยเบิกใบเสร็จรับเงินไปใช้ตาม

จุดจ าหน่ายสินค้า/บริการต่างๆ จ านวน 2,355 ฉบับ และคงเหลือยกไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 4,326 ฉบับ ตรงกับยอดคงเหลือในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ณ วันสิ้นงวด อุทยานฯ ได้จัดท า
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปีเสนอผู้อ านวยการตามระเบียบที่ก าหนด 

5. สอบทานระบบควบคุมภายในด้านการรับเงิน  
จากการสอบทานระบบควบคุมภายในด้านการรับเงิน โดยวิธีการตอบแบบสอบถาม และสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ใน 5 ด้าน ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ และเหมาะสม  
มติที่ประชุม 

เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบการรับเงินของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เรื่องที่ 3.6 (ร่าง) รายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (แบบ ปค.6) ส าหรับงวดสิ้นปีสิ้นสุด 

วันที่ 30 กันยายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของ สวพส. และ

จัดท า (ร่าง) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) ส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 

ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ได้สอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการ
สอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้าน
การรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
มติที่ประชุม 

เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (แบบ ปค.6) ส าหรับงวดสิ้นปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เรื่องท่ี 3.7 (ร่าง) ก าหนดการดูงานและตรวจติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยตรวจสอบภายในได้ขอค าแนะน าจากผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการสถาบันด้าน

การพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดท า (ร่าง) ก าหนดการดูงานและตรวจ
ติดตามการปฏิบัติงานโครงการที่จะตรวจติดตามการปฏิบัติงาน (ภาคสนาม) ดังนี้ 

วัน...ที่...กุมภาพันธ์ 2565 
06.00 - 08.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบออกเดินทางโดยรถยนต์ของสถาบันจากกรุงเทพมหานคร ไปที่ยัง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
09.00 – 12.00 น. เดินทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 – 16.00 น. เดินทางจากอ าเภอชนแดน ไปยังอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
16.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.00 น. เป็นต้นไป เข้าที่พักในอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วัน...ที่...กุมภาพันธ์ 2565  
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 – 09.30 น. เดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาว อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
09.30 - 12.00 น. ติดตามการปฏิบัติงานและชมแปลงสาธิตของเกษตรกร  

1. แปลงเกษตรกรสาธิตการปลูกอะโวคาโด  
2. แปลงเกษตรกรสาธิตการปลูกมะเขือเทศเชอรี่  
3. แปลงสาธิต “แปลงรวมดอย 20 ไร่”  
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12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลาง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาว  
13.00 – 15.00น. รับฟังบรรยายสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ

โครงการหลวงห้วยน้ าขาว โดยนายอดิเรก  อินต๊ะฟองค า ผู้จัดการลุ่มน้ า 
15.30 – 17.00 น. เดินทางจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาว ไปยัง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  
18.00 น. เป็นต้นไป เข้าที่พักในอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วัน...ที่...กุมภาพันธ์ 2565   
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 – 12.00 น. เดินทางจากอ าเภอเขาค้อ ไปยัง อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.30 น. เดินทางจากอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปยังกรุงเทพมหานคร  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการดูงานและตรวจติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานเรื่องวันและเวลาในการเดินทางต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
เรื่องท่ี 4.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งต่อไป 

ก าหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดเป็นวันที่ 17 มกราคม 
2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

เรื่องท่ี 4.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2564 วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 
คณะกรรมการตรวจสอบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 

2564 โดยมีเรื่องสืบเนื่อง 3 เรื่อง และเรื่องเพ่ือพิจารณา 7 เรื่อง 
มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2564 วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 
 

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

ปิดการประชุม เวลา 16.30 น. 

 
 

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

 

 


