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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ  
เรื่องที่ 2.1 การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 
1. สวพส. จัดส่งข้อมูลการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีส าหรับรายงานการเงินรอบปีบัญชี 2565 

ให้ส านักงานการตรวจการเงินแผ่นดินพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี 
ตามหนังสือที่ สวพส./1727 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง การจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบ
บัญชีส าหรับรายงานการเงินรอบปีบัญชี 2565  

2. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาเห็นชอบให้ ดร.ธนาดล รักษาพล หรือ นายศิลป์ชัย รักษาพล 
หรือ นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
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30 กันยายน 2565 ตามหนังสือที่ ตผ 0058 ชม/182 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง การให้
ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 เห็นควรให้ 

สวพส. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอก โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแยกเป็นด้านคุณภาพและ    
ด้านราคาโดยค านึงถึงคะแนนด้านคุณภาพมากกว่าด้านราคา   
มติที่ประชุม  

รับทราบการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
เรื่องที่ 3.1 รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
1. ประเด็นการให้ทุนกับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นนิติบุคคล ต้องออกใบเสร็จรับเงิน 

1) ในการท าสัญญากับมหาวิทยาลัยที่มีการมอบอ านาจให้นักวิจัยรับเงินแทนมหาวิทยาลัย ถือว่า  
สวพส. ให้ทุนกับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นนิติบุคคล จึงต้องออกใบเสร็จรับเงิน โดยผู้ประสานงานของ 
สวพส. ได้ท าความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยให้เข้าใจหลักเกณฑ์การออกใบเสร็จรับเงินดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว 

2) สวพส. อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขคู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่อง หลักฐานการจ่ายเงิน โดย
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการออกหลักฐานการจ่ายเงินให้ชัดเจน ในกรณีผู้รับทุนเป็นนิติบุคคล      
คณะบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ว่าจะต้องใช้หลักฐานการจ่ายเงินประเภทใด โดยจะได้ปรับแก้ไข
คู่มือให้ทันใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 และการเทียบเคียงแนวทางการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยขององค์การมหาชน หรือ
รัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ  

ทั้งนี้ สวพส. อยู่ระหว่างด าเนินการร่างคู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่อง หลักฐานการ
จ่ายเงิน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ธันวาคม 2564 

2. ประเด็นการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้อง 
1) สวพส. ได้ศึกษาการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหนังสือหารือของกรมสรรพากร ที่ กค 0702/2989 

วันที่ 12 เมษายน 2555 เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีรับเงินจากการให้บริการท าวิจัยและ
ให้ค าปรึกษา ข้อกฎหมาย : มาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร  

แนววินิจฉัย มหาวิทยาลัยฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 
39 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร เมื่อมีผู้จ่ายเงิน
ค่าบริการท าวิจัยและให้ค าปรึกษา จึงไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด 

2) จากการสอบถามเจ้าหน้าที่สรรพากร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ในเรื่อง การหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ตามมาตรา 50 (4) ตามประมวลรัษฎากร ว่าองค์การมหาชนต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 
ทุกกรณี หรือมีข้อยกเว้นกรณีมีผู้รับทุนเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี หรือไม่นั้น   

เจ้าหน้าที่สรรพากรให้ความเห็นว่าหน่วยงานที่จ่ายเงินเป็นหน่วยงานของรัฐ และจ่ายเงินให้
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐจ่ายให้รัฐ จึงไม่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ 50 ทวิ รวมถึง
มหาวิทยาลัยของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม
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มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้ดูพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยประกอบการ
พิจารณาด้วย 

 

พระราชบัญญตัิการจัดตั้งมหาวิทยาลัย มาตรา 
1. พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
     มาตรา  ๕  ใ ห้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่ ต า ม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติ
บุคคล 
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีฐานะเป็นหน่วยงานใน
ก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกจิ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

2. พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้  
และเป็นนิติบุคคล 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานใน
ก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกจิ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

3. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล   
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับ
ของรัฐ ที่ ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมาย ว่า
ด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และ
กฎหมายอื่น 

4. พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

     มาตรา ๕ ให สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เ ป น ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ จ านวน ๙ แหง ดังนี้   
     (๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
     (๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
     (๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
     (๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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พระราชบัญญตัิการจัดตั้งมหาวิทยาลัย มาตรา 
     (๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  
     (๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
     (๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
     (๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
     (๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
     ให มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต ละ         
แหงตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการ 
ตามกฎหมายว าด วยวิธีการงบประมาณในสังกัด
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
คณะกรรมการพิจารณาหนังสือกระทรวงการคลังประกอบกับความเห็นของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรแล้ว 

สามารถสรุปได้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่จัดตั้งตาม พรบ. การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546 ไม่เข้าลักษณะเป็นนิติบุคลลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร มหาวิทยาลัยจึงไม่มีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายประมวลรัษฎากร เมื่อ สวพส. ให้ทุนอุดหนุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยดังกล่าวจึง
ไม่มีหน้าที่หัก ภาษี ณ ที่จ่าย  
มติที่ประชุม 

รับทราบ ความก้าวหน้าการด าเนินงานของ สวพส. ทั้ง 3 ประเด็น  
 
เรื่องที่ 3.2 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินไตรมาส 4 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. การสอบทานยอดคงเหลือบัญชีค่าเสื่อมราคาในรายงานการเงิน จ านวน 6,244,979.35 บาท ตรงตาม

บัญชีแยกประเภท รายงานงบทดลองรวม  
2. การสอบทานการค านวณ และการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาไตรมาส 4 รวมของสถาบันและอุทยานฯ 

จ านวน 3,821,009.32 บาท รายละเอียดดังนี้  
2.1 สถาบันมีสินทรัพย์เพ่ิมในไตรมาส 4 จ านวน 65 รายการ มูลค่ารวม 5,948,353.30 บาท 

จากการสอบทานการค านวณค่าเสื่อมราคาไตรมาส 4 จ านวน 1,496,200.83 บาท ไม่ตรงกับ
ยอดในโปรแกรมการค านวณค่าเสื่อมราคา และรายงานบัญชีแยกประเภท บันทึกบัญชีต่ าไป     
3 รายการ เป็นเงิน 18,427.18 บาท ได้แก่ อาคารที่พักอาศัย (เงินงบประมาณ) บันทึกต่ าไป 
1,250.00 บาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เงินงบประมาณ) บันทึกต่ าไป 16,666.71 บาท และ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เงินสะสม) บันทึกต่ าไป 510.47 บาท เนื่องจากสินทรัพย์
ดังกล่าวได้รับในเดือนมิถุนายน 2564 แต่กลุ่มงานพัสดุ และกลุ่มงานคลัง บันทึกรับรู้และบันทึก
บัญชีค่าเสื่อมในเดือนกรกฎาคม 2564 ส่งผลให้ค านวณค่าเสื่อมราคาต่ าไป 1 เดือน 

2.2  อุทยานฯ มีสินทรัพย์เพ่ิมในไตรมาส 4 จ านวน 27 รายการ มูลค่ารวม 6,600,357.85 บาท 
จากการสอบทานการค านวณค่าเสื่อมราคาไตรมาส 4 ตรงกับยอดในโปรแกรมการค านวณค่า
เสื่อมราคา จ านวน 783,862.06 บาท แต่ไม่ตรงกับรายงานบัญชีแยกประเภท จ านวน 
2,343,235.97 บาท เนื่องจากอุทยานฯ น ายอดค่าเสื่ อมราคาสะสมตั้งแต่ไตรมาส 1-3       
มาบันทึกซ้ ารวมในไตรมาส 4 มีผลท าให้บันทึกบัญชีสูงไป จ านวน 1,559,373.91 บาท 
รายละเอียดสามารถแบ่งเป็นเงินงบประมาณและเงินสะสมดังนี้ 
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ตาราง 1 สอบทานการค านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของอุทยานฯ – เงินงบประมาณ 
  

ประเภทสินทรัพย์ 
ข้อมูลตามบัญชีไตรมาส 4 (ก.ค.–ก.ย. 64) สอบทานการค านวณ

ค่าเสื่อมราคา 
ผลต่าง  

ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคา 
สิ่งปลูกสร้าง 3,878,743.10 277,300.98 106,861.07 170,439.91 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 43,084.11 29,867.98 23,902.59 5,965.39 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,347,860.84 174,141.89 122,829.09 51,312.80 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - 9,420.63 4,818.51 4,602.12 
ครุภัณฑ์การเกษตร 23,498.00 109,699.07 28,119.27 81,579.80 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - 2,223.56 1,111.74 1,111.82 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 110,280.37 11,999.72 7,187.78 4,811.94 
ครุภัณฑ์สนาม - 58,624.40 - 58,624.40 
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 292,523.36 145,063.71 61,446.99 83,616.72 
ส่วนปรับปรุงอาคาร สนง. 102,793.30 1,459,363.86 387,005.71 1,072,358.15 

รวม  5,798,783.08 2,277,705.80 743,282.75 1,534,423.05 

ตาราง 2 สอบทานการค านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของอุทยานฯ – เงินสะสม 
 

ประเภทสินทรัพย์ 
ข้อมูลตามบัญชีไตรมาส 4 (ก.ค.–ก.ย. 64) สอบทานการค านวณ

ค่าเสื่อมราคา 
ผลต่าง 

ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคา 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 303,074.77 29,149.32 22,395.39 6,753.93 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 25,995.43 7,798.50 18,196.93 
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 498,500.00 10,385.42 10,385.42 - 

รวม 801,574.77 65,530.17 40,579.31 24,950.86 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ  
เห็นควรให้กลุ่มงานคลัง ส านักอ านวยการ และฝ่ายบัญชี อุทยานฯ ปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคาให้

ถูกต้องต่อไป 
3. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ  

การปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง สวพส.และอุทยานฯ ส่วนมากก าหนดอายุการใช้งาน 5 ปี         
โดยได้สุ่มตรวจสอบสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารคัดบรรจุ ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง   
แม่มะลอ เลขที่ 8/2564 วันที่ 17 มีนาคม 2564 พบว่า เป็นการปรับปรุงซึ่งท าให้อาคารมีความ
แข็งแรง คงทน และเพ่ิมประโยชน์การใช้สอย หน่วยตรวจสอบภายในเห็นว่าการก าหนดอายุการใช้งาน
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์จริง  

ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และกรมบัญชีกลาง
ไม่ได้ก าหนดอายุการใช้งานของการปรับปรุง ก าหนดเฉพาะอายุการใช้งานของอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง      
และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่คลังเขต 5 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ให้ความเห็นว่า ให้ดูว่าเป็น
การปรับปรุงที่ตัดเป็นค่าใช้จ่าย (กรณีต่อเติมเล็กน้อย เช่น กันสาด ทาสี) หรือทุนที่ท าให้อาคารใช้งาน  ได้
นานขึ้น และใช้งานได้ดีขึ้น ในหลักการควรยึดอายุการใช้งานเดิมที่คงเหลืออยู่ของอาคารในการคิด   ค่า
เสื่อมราคา เพ่ือจะได้ตัดค่าเสื่อมให้หมดไปพร้อมกัน และไม่ควรคิดต่ ากว่าอายุที่เหลืออยู่ ในกรณีที่คิด     
ค่าเสื่อมส่วนปรับปรุงสูงกว่าอายุอาคารเดิมที่เหลืออยู่ หากค่าเสื่อมของอาคารหมดไปจะท าให้ค่าเสื่อม
ราคาส่วนปรับปรุงติดค้างอยู่ในบัญชี 
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ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการก าหนดอายุการใช้ประโยชน์ส่วนปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกรายการ ในการค านวณ       
ค่าเสื่อมราคา สวพส. ได้ก าหนดอายุการใช้งานเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งบางรายการไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์  
ที่แท้จริงตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและอายุการใช้งานอาคาร และสิ่งปลูกสร้างที่เหลืออยู่ และไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ จึงเห็นควรให้วิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญของ สวพส. ประเมินอายุการใช้ประโยชน์
ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่แท้จริงและอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ และเสนอผู้อ านวยการให้ความ
เห็นชอบก่อนด าเนินการปรับแก้ไขการค านวณค่าเสื่อมราคาให้ถูกต้อง  
มติที่ประชุม 

รับทราบผลการตรวจสอบรายงานการเงินไตรมาส 4 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้ สวพส. ด าเนินการปรับแก้ไขการค านวณค่าเสื่อมราคาการปรับปรุงอาคาร 
สิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุด
บัญชี ปี 2564 (วันที่ 30 กันยายน 2564) และให้น ามาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีภายนอกตรวจสอบต่อไป 
 
เรื่องท่ี 3.3 แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ทบทวนและประเมินความเสี่ยงของการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสะสมของ สวพส. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมและเลือกกิจกรรมที่จะตรวจสอบ จ านวน 1 เรื่อง  
หน่วยตรวจสอบภายในคัดเลือกโครงการที่คะแนนการประเมินความเสี่ยง และงบประมาณที่ได้รับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูง จ านวน 3 โครงการ พบว่า ผลการประเมินความเสี่ยงทั้ง 3 โครงการ
คะแนนเท่ากัน (คะแนนความเสี่ยง 23 คะแนน) และโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กหน่วยตวจสอบ
ภายในด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งผลการใช้จ่ายเงินสะสมของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายในจึงสุ่มเลือกโครงการศึกษาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smarting farming) เพ่ือพัฒนาระบบเกษตรและการตลาดสินค้าเกษตร
ของพ้ืนที่สูงร่วมกับ Taiwan ICDF งบประมาณ 3,000,000.00 บาท เพ่ือก าหนดในแผนการตรวจสอบ
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ของการใช้จ่ายเงินสมสมของ สวพส.   

2. ทบทวนโครงการการตรวจสอบการด าเนินงาน โดยคัดเลือกโครงการที่มีปัญหาและอุปสรรคการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาว           
ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ 4,100,000.00 
บาท ทั้งนี้โครงการเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด าเนินการมาแล้ว 5 ปี เนื่องจากเป็น
โครงการที่ได้รับงบประมาณสูง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาพบปัญหาสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมีผลกระทบให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ ได้แก่  
2.1 การติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และหน่วยงานบูรณาการ  
2.2 การจัดอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกร  
2.3 การติดตามผลผลิตทางการเกษตร ณ แปลงเกษตร   

3. งานตรวจสอบอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้รวมกิจกรรมตามข้อ 6 7 และ 8 เป็นกิจกรรมข้อ 6 
“งานที่ได้รับมอบหมายตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสถาบัน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เรียบร้อยแล้ว 

4. พิจารณาและก าหนดงานท้าทายของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
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4.1 การยกระดับผลการประเมินตนเองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยตรวจสอบภายใน
ตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง โดยผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐเป็นไปตามมาตรฐาน (General Conforms: GC) คะแนนระดับ 3.00-4.00 (อ้างอิง
คะแนนผลการประเมินจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)  

4.2 การจัดการองค์ความรู้ของการตรวจสอบภายในและเผยแพร่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงาน และเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 1 องค์ความรู้     

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติมในเรื่องการตรวจสอบเงินสะสมของ 

สวพส. จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smarting farming)         
เพ่ือพัฒนาระบบเกษตรและการตลาดสินค้าเกษตรของพ้ืนที่สูงร่วมกับ Taiwan ICDF ประจ าปีงบประมาณ 2564   
(2) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรบนพ้ืนที่สูง ประจ าปีงบประมาณ 2564 การตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาว ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และงานท้าทายของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 โดยก าหนดผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐเป็นไปตามมาตรฐาน 
(General Conforms : GC) คะแนนระดับไม่ต่ ากว่า 3.5 คะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
เรื่องที่ 4.1 (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ

และผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.... 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี

การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกระทรวงการคลังจึงก าหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ       
โดยก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้
หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561  

มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด” 

2) หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.2/ว 123 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561  

3) หนังสือกระทรวงการคลังที่  กค 0409.2/ว 118 ลงวันที่  9 ตุลาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

4) หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.2/ว 107 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

5) หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน  
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6) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ว่าด้วยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ และท่ีปรึกษา พ.ศ. 2563 
ข้อเท็จจริง 
1) เหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงว่าด้วย      

แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 
เนื่องจากระเบียบดังกล่าว เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 สวพส. จึงได้มีการทบทวนระเบียบดั งกล่าว 
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน (กพร.) 

2) สวพส. ด าเนินการยกร่างระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ... เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

สาระส าคญั (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูงว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ... 

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. ปรับแก้ไขความหมาย  
“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมให้ความ

เชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัด
ให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถาบันให้ดี
ขึ้น และจะช่วยให้สถาบันบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดด้ วยการประเมินและปรับปรุ งประสิทธิ ผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล
อย่างเป็นระบบ 

 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561  

2. เพิ่มความหมายที่อยู่ภายใต้ระเบียบนี้ ดังนี้ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“หน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่วยงานที่
รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) 

“หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารง
ต าแหน่งสูงสุดในหน่วยตรวจสอบภายใน 

“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้
ตรวจสอบภายในของสถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2548 

 
 
 
 
 

  

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561 

3. คู่มือหรือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและ
คณะกรรมการตรวจสอบของสถาบัน ให้ เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด     

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2564 ข้อ 2   
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สาระส าคญั (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูงว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ... 

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และให้หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ข้อ 3 

5. การบริหารงานทั่วไปของหน่วยตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง 
โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง ลงโทษทาง
วินัย และการประเมินผลของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและ
ผู้ตรวจสอบภายใน 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2564 ข้อ 4   

6. คุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

7. การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในรักษาการต าแหน่งอ่ืน หรือ
แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่ง อ่ืนมารักษาการในต าแหน่งผู้
ตรวจสอบภายใน 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 6 

8. ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 7 

9. สิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบงาน บุคคล เอกสารหลักฐาน และ
ทรัพย์สิน ของผู้ตรวจสอบภายใน 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 

10.กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ให้ขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 

11.การแต่งตั้ง องค์ประกอบ และวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการตรวจสอบ 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2564 ข้อ 10 (ไม่ขัดกับ
หลั ก เกณฑ์ กา รแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบองค์การมหาชน กพร.)   

12.คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2564 ข้อ 11 (ไม่ขัดกับ
หลั ก เกณฑ์ กา รแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบองค์การมหาชน กพร.)   

13.ลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการตรวจสอบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 
12  ( ไ ม่ ขั ดกั บหลั ก เกณฑ์ กา รแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน กพร.)   

14.หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561 
ข้อ 13 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2564 ข้อ 13 (2) (7) และ (9) 

15.การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ เทียบเคียงตามมาตรา 18 แห่ งพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 

16.วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ หลั ก เกณฑ์ กา รแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบองค์การมหาชน (กพร.) ข้อ 2.4 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
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สาระส าคญั (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูงว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ... 

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

17.การประชุม และการประเมินผลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2564 ข้อ 14 

-  อ้าง อิงตามมาตรา 20 แห่งพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยประชุมและประโยชน์
ต อ บ แ ท น อ่ื น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ 
และที่ปรึกษา พ.ศ. 2563 ข้อ 7 

18.ความรับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถาบัน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 16 

19.หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 17 

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ฯ แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ข้อ 17 (3) 

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2564 ข้อ 17 (6) 

20.ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 18 

21.การปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
กรณีท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 19 

22.การปฏิบัติให้เป็นตามจรรยาบรรณตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 20 

23.หนา้ที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 21 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. เห็นชอบหลักการในการก าหนดให้การประเมินหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบ

ภายในต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ (ข้อ 8) 
2. การด ารงต าแหน่ง และการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ก าหนดให้สอดคล้องกับวาระการด ารง

ต าแหน่งของคณะกรรมการ (ข้อ 14 ข้อ 18 ข้อ 19) 
3. คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการตรวจสอบให้ปรับปรุงถ้อยค าและเรียงล าดับ

ข้อใหม่ (ข้อ 15-16)  
4. บทเฉพาะกาล เพ่ิมหลักเกณฑ์ในการนับวาระของการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องและการนับวาระการ

ด ารงต าแหน่งต่อไป (ข้อ 28) 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ….. ตามที่หารือและประเด็นการปรับปรุงแก้ไขรวม 4 ประเด็น และมอบหมายให้
ท่านธ ารงลักษณ์ ลาพินี กรรมการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขและเสนอให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและ
คณะกรรมการสถาบันเห็นชอบต่อไป 
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เรื่องที่ 4.2  (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ (ร่าง) กฎบัตร 

การตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. การก าหนดกฎบัตรเพ่ือใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับค านิยาม วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ หน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตของ
การตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ได้มาตรฐาน พร้อมปฏิบัติงานให้ความ
เชื่อมั่นว่าข้อมูลทางการเงิน การบริหารงานและการด าเนินงานที่ถูกต้องเชื่อถือได้  

2. มติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เห็นชอบ 
(ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับทราบ (ร่าง) กฎบัตร
การตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามหนังสือด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว123  
ลงวันที่  14 พฤศจิกายน 2561, หนังสือที่  กค 0409.2/ว118 ลงวันที่  9 ตุลาคม  2562, 
หนังสือที่ กค 0409.2/ว107 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ข้อ 13 (1) ก าหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

2. แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร ตาม
หนังสือที่ กค 0409.2/ว443 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ระบุเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้ 

1) หน่วยงานตรวจสอบภายในมีกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นลายลักษณ์อักษร 
2) กฎบัตรการตรวจสอบภายในระบุถึงวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ สายการ

รายงานตามหน้าที่ และความสัมพันธ์ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ) การก าหนด
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

3) กฎบัตรการตรวจสอบภายในระบุถึงการตรวจสอบภายในทั้งที่เป็นลักษณะของงานบริการให้
ความเชื่อมั่น และการตรวจสอบภายในที่เป็นลักษณะของงานบริการให้ค าปรึกษา 

4) กฎบัตรการตรวจสอบภายในได้มีการน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ในกรณีท่ีไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นชอบ 

5) กฎบัตรการตรวจสอบภายในมีการสอบทานความเหมาะสมอย่างน้อยปีละครั้ง 
6) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (ถ้ามี) เกี่ยวกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามค า
นิยามของการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจตรงกันและการยอมรับ
ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) 
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3. ค าสั่งคณะกรรมการสถาบัน ที่ 3/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ระบุว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่  ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของ 
หน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ข้อเท็จจริง 
หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ด าเนินการทบทวน  

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อยปีละครั้ง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และแนวปฏิบัติการ
ประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
(หมายเหตุ : ข้อความที่ขีดเส้นใต้มีการปรับปรุงแก้ไขจากปี 2564) 

1.1 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 8 ประเด็น 
1) วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้
ระบบการบริหารจัดการภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สู ง (องค์การมหาชน)  
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง มีการวางระบบ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

2) อ านาจหน้าที ่
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ด าเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้

ขอบเขตความรับผิดชอบ และมีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.1) เสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ใช่

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนใน
การสอบบัญชี 

2.2) พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกัน เกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน 

2.3) พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง ลงโทษทางวินัย และประเมินผล
งานของผู้ตรวจสอบภายในร่วมกับผู้อ านวยการและเสนอคณะกรรมการเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 

2.4) ทบทวนและเห็นชอบกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและ
งบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน 

2.5) จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในการให้ค าแนะน าหรือช่วยใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของสถาบัน 

3) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธาน

กรรมการตรวจสอบหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน ซึ่งต้องมี
ความเป็นอิสระ เป็นกลาง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการและให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ  
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ประธานหรือกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ 
หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน เพ่ือท าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของ
รายงานการเงินได ้

ประธานหรือกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

4) วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ในการพิจารณาต่ออายุ

การด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเป็นราย
คราว ทั้งนี้ ควรพิจารณาจ ากัดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้
เหมาะสมตามหลักสากล 

ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ พ้นจากต าแหน่งก่อน
วาระหรือในกรณีที่คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่ง
ที่ว่างหรือเป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบที่แต่งตั้งไว้แล้ว 

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) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบควรก าหนดไม่น้อยกว่าสี่ครั้งต่อปี หากมีการ
ประชุมมากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งเดือน ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว 

6.2) คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของสถาบันผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก อย่างน้อยปีละครั้ง 

6.3) ในการประชุม ถ้ากรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นโดยตรง ให้ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมพิจารณาว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมหรือจะมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่  

7) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ 
7.1) จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบใน

การด าเนินงานของสถาบัน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการ
สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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7.2) การสอบทาน 
7.2.1) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการก ากับดูแลที่ดี รวมถึงระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตของสถาบัน และระบบการรับแจ้งเบาะแส 

7.2.2) สอบทานให้มกีารรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ  
7.2.3) สอบทานการด าเนินงานของสถาบันให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนด
อ่ืนของสถาบัน 

7.3) ก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของสถาบัน ให้มีความเป็นอิสระเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

7.4) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
โอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสถาบัน 

7.5) ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบ
ภายในของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ 

7.6) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย  
8) การรายงานต่อคณะกรรมการ 

รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาแก่คณะกรรมการสถาบัน รวมทั้งเปิดเผยในรายงานประจ าปี
ของสถาบันหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบัน 

3.2 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 8 ประเด็น 

1) ค านิยาม  
ในกฎบัตรนี้ 

“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้
ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของสถาบันให้ดีขึ้น และจะช่วยให้สถาบันบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง         
การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

“งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)” หมายความว่า การตรวจสอบ
หลักฐานต่างๆอย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผล อย่างอิสระ โดยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐ  

“งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services)” หมายความว่า การบริการให้
ค าปรึกษาแนะน าและบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงาน และขอบเขตของงานจะจัดท า
ข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการและมีจุดประสงค์ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยการ
ปรับปรุงกระบวนการการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของ
รัฐให้ดีขึ้น  

“มาตรฐานการตรวจสอบภายใน” หมายความว่า มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
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ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

“จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กรอบความ
ประพฤติท่ีดีงามที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องประพฤติปฏิบัติ ในอันที่จะน ามาซึ่งความเชื่อมั่น และ
ให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน 

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)       
เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับดูแลการบริหารงานและการด าเนินงานให้เกิดความน่าเชื่อถือ
กับสถาบัน  
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 
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ กรณีใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

4) อ านาจหน้าที ่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และ

ทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
5) ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 

5.1) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้อ านวยการสถาบัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถด าเนินไปได้อย่าง
เต็มที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  
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5.2) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม  

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) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและ
การเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้อง
ไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อน
การตรวจสอบ 

5.6) 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) หน้าที่ความรับผิดชอบ 
7.1) ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน

และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน 
คณะกรรมการสถาบัน และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี 
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในของสถาบันด้วย  

7.2) ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอผู้อ านวยการสถาบันก่ อนเสนอ
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 และผลงาน      
ที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้ผู้อ านวยการสถาบัน
พิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป  

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

เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญอย่าง
เหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน  

7.11) ปฏิบัติ ง าน อ่ืนที่ เ กี่ ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ ได้ รั บมอบหมาย                  
จากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ านวยการสถาบัน 

8) การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
8.1) การปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงาน

ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน  
8.2) การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานต้องมีการประเมินผลจากภายใน และการ

ประเมินผลจากภายนอก โดยจัดให้มีการประเมินผลจากภายนอกอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 
โดยผู้ประเมินจากภายนอกที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรับแก้ไขเรื่อง วาระการด ารงต าแหน่ง คุณสมบัติ และ

ลักษณะต้องห้าม ของคณะกรรมกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ระเบียบ
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ.....  

2. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ตัดนิยาม “จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน” 
และปรับแก้ไขถ้อยความตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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มติที่ประชุม 

เห็นชอบ  
1. (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมอบหมายให้

ท่านธ ารงลักษณ์ ลาพินี กรรมการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขก่อนเสนอให้คณะกรรมการ
สถาบันพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

2. (ร่าง) กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 และมอบหมายให้ท่านธ ารงลักษณ์ ลาพินี กรรมการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข
ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
เรื่องท่ี 5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งต่อไป 

ก าหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดเป็นวันที่ 13 ธันวาคม 
2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 
เรื่องท่ี 5.2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2564 โดยมีเรื่องเพ่ือทราบ 1 เรื่อง เรื่องสืบเนื่อง 3 เรื่อง และเรื่องเพ่ือพิจารณา 2 เรื่อง 
มติที่ประชุม 
 รับรองมติท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

 

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

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 

 

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

 

 

 

 


