
 
รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
.................................... 

 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง     
ตามค าสั่งที่ 3/๒๕๖2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และค ำสั่งที่ 10/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธาน
กรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด โดยใช้ความรู้
ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ สวพส. มีการก ากับ
ดูแลที่ดี มีความโปร่งใสและด าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ไดจ้ัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้า
ร่วมประชุมทุกครั้ง สรุปสาระส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี ้

1. การส่งเสริมให้มีกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
คณะกรรมกำรตรวจสอบมุ่งสอบทำนกำรด ำเนินงำนของ สวพส. ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 

ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็น
อิสระและหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ สวพส. มีกำรรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพตลอดจนให้แนวทำงและ
ข้อเสนอแนะในกำรตรวจสอบ และติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน ส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
โดยค ำนึงถึงกำรด ำเนินงำนที่มีผลต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรรักษำควำมลับ และกำรเปิดเผยข้อมูล 

2. การสอบทานการรายงานการเงิน 
2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือของกำรจัดท ำและ

น ำเสนอรำยงำนกำรเงิน ทั้งรำยเดือน รำยไตรมำส และประจ ำปีงบประมำณ โดยสอบทำนข้อมูลที่ส ำคัญ 
ในรำยงำนกำรเงิน และประเด็นส ำคัญในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  ซึ่งกำรบันทึกบัญชี กำรจัดท ำ
รำยงำนกำรเงิน เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ เปิดเผยข้อมูล 
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอเพ่ือเป็นประโยชน์ของผู้ใช้รำยงำนกำรเงินกำรเสนอรำยงำน
กำรเงินต่อผู้บริหำรเป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด มีควำมน่ำเชื่อถือและทันต่อเวลำ รวมถึงให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับการควบคุมภายในการรับเงินของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เห็นควรให้เพิ่มกำรก ำกับดูแลกำรควบคุม
ด้ำนใบเสร็จรับเงินให้มีควำมรัดกุม เพียงพอ และเหมำะสม  

2.2 คณะกรรมกำรตรวจได้พิจำรณำขอบเขตกำรว่ำจ้ำงผู้สอบบัญชีและคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่
ไม่ใช่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 รวมถึงอัตรำค่ำสอบบัญชีน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบุคคลภำยนอกเป็นผู้สอบบัญชีเพ่ือแสดง
ควำมเห็นต่อรำยงำนกำรเงินของ สวพส.  

 



3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงและกระบวนกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้มั่นใจว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนดรวมถึงครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่ส ำคัญ มีแผนงำนและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถควบคุมหรือลดผลกระทบที่อำจมีต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนของ 
สวพส. ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งพิจำรณำสอบทำนประสิทธิภำพและควำมเหมำะสมของ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม ่ำเสมอ ได้สอบทำนเกี่ยวกับประสิทธิผลของกำรบริหำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต และด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีข้อเสนอแนะให้ สวพส. ทบทวนกำรประเมิน
โอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงกำรทุจริตให้สอดคล้องกับกำรผลกำรด ำเนินงำนจริง และให้น ำแบบ
ประเมินกำรทุจริตไปปรับใช้กับกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ สวพส. เพ่ือให้ระบบ
กำรควบคุมภำยในของ สวพส. ครอบคลุมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกข้ันตอน  

4. การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานการติดตาม

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการร่วมประชุมหารือ และติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้สอบ
บัญชีภายนอก ในประเด็นที่มีนัยส าคัญ เพ่ือก่อให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่
เพียงพอ 

5. การก ากับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
5.๑ พิจำรณำทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม รวมถึงหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับ
หน่วยงำนภำครัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

5.2 พิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยพิจำรณำขอบเขต 
กำรปฏิบัติงำน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน และสอบทำนผล 
กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนที่อนุมัติไว้ ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อน
เงินเดือน เลื่อนต ำแหน่ง ลงโทษทำงวินัย และประเมินผลงำนของหัวหน้ำผู้ตรวจสอบภำยในและเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยใน ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำงำนตรวจสอบภำยใน 
และผู้ตรวจสอบภำยใน รวมถึงสอบทำนควำมเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ด ำเนินงำนด้วย 
ควำมอิสระและเที่ยงธรรม ไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในงำนที่ตรวจสอบ  

5.3 รักษำคุณภำพงำนตรวจสอบและก ำกับดู แลให้มีกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพ 
งำนตรวจสอบภำยใน ทั้งกำรประเมินตนเองภำยในองค์กรและจำกภำยนอกองค์กร ปีงบงบประมำณ พ.ศ. 
2565 ให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด เพ่ือเตรียมพร้อมรับกำรประเมินจำก
ภำยนอกองค์กรโดยกรมบัญชีกลำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  

5.4 ก ำกับดูแลระบบงำนตรวจสอบภำยในของสถำบัน ให้มีควำมเป็นอิสระเพ่ือพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยในให้ปฏิบัติงำนตำมระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ
นโยบำย กรอบกำรด ำเนินงำนของ สวพส. รวมทั้งก ำหนดให้ยึดถือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังที่เก่ียวข้อง 



5.5 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน ด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจสอบ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ
ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรได้ครบถ้วน 

5.6 พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนและประเมินผลงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน ปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 ร่วมกับผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และเสนอคณะกรรมกำรสถำบันให้ควำมเห็นชอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ สวพส. มีกระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง  
มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่ส ำคัญ และเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด กำรจัดวำงระบบ
กำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ และเหมำะสม รวมถึงรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือ ถูกต้องตำมที่ควร
ในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ไม่มีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ รวมถึงสอบทำนประสิทธิผลของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต และด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่ง สวพส. ได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรเกิดทุจริต ระบบติดตำม และกำรรำยงำน
อย่ำงใกล้ชิดเป็นไปตำมข้อก ำหนด โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ำยบริหำร
และเจ้ำหน้ำที่อย่ำงตรงไปตรงมำ มุ่งเน้นประโยชน์ของ สวพส. เป็นส ำคัญ 

(นำงสำวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ) 
          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 


