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เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุป
ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ

โครงการหลวงห้วยน้ าขาว อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยโครงการฯได้
รายงานผลการด าเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 
21 มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2 เรื่องสืบเนื่อง 
เรื่องที่ 2.1 การทบทวนการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงการทุจริต และการรายงานผล

หรือความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

สวพส. ได้ทบทวนการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงการทุจริต ในวันที่ 
18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. โดยรองผู้อ านวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็น
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ประธานในที่ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบ เห็นว่าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีความ
คลาดเคลื่อนจริง จากการทบทวนการประเมินความเสี่ยงของขั้นตอนการด าเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างใหม่ ทั้งหมด 15 ขั้นตอน โดยยังคงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง 2 ขั้นตอน 
และก าหนดส่งรายงาน รอบท่ี 2 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนังสือกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ด่วนมาก ที่ กษ 0232/ว356 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ภายในวันที่ 20 
มิถุนายน 2565  

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. เนื่องจากส านักงาน ป.ป.ท. แจ้งว่าไม่รับเอกสารการทบทวนปรับแก้ไขการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
มาตรการ ดังนั้น สวพส. จึงต้องด าเนินการตามผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้จัดท ารายงานส่งป.ป.ท.ไปแล้ว 
ซึ่งจากการทบทวนปรากฎว่ามีมาตรการในการป้องกันการทุจริตอยู่แล้วท าให้ผลการประเมินความเสี่ยงที่
ลดลง ดังนั้น จึงเห็นควรให้น าผลการทบทวนไปจัดท ารายงานจัดส่ง ส านักงาน ป.ป.ท. ในรอบที่ 2 ต่อไป  

2. มอบให้ สวพส. และหน่วยตรวจสอบภายใน น าแนวทางการประเมินของ ส านักงาน ป.ป.ท. ทบทวน
ระบบควบคุมภายในในการจัดซื้อจัดจ้าง และน ามาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบผลการทบทวนการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงการทุจริต และการรายงานผล

หรือความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และเห็นควรให้ สวพส. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

2. มอบให้ สวพส. และหน่วยตรวจสอบภายใน น าแนวทางการประเมินของ ส านักงาน ป.ป.ท. ทบทวน
ระบบควบคุมภายในในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อไป 

เรื่องท่ี 2.2 ผลการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สวพส. ได้จัดท าขอบเขตการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ของสวพส. โดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในการพิจารณาและก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ไว้ใน TOR ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้อ านวยการสถาบันได้อนุมัติขอบเขตการว่าจ้าง
บุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเชิญชวนผู้สอบบัญชีภายนอกเสนอราคา 
จ านวน 10 ราย ซึ่งมีผู้สอบบัญชีเสนอราคามา จ านวน 1 ราย คือ บริษัท ส านักงาน สามสิบสี่ ออดิด จ ากัด 
วงเงินเสนอ จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยเป็นราคาเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มติที่ประชุม 

เห็นชอบผลการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเห็นควร
ให้ สวพส. เสนอคณะกรรมการสถาบันเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตามระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป ทั้งนี้ สวพส. ควรระบุในสัญญาให้ผู้สอบบัญชีภายนอก ในการลงพ้ืนที่
ตรวจสอบการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่า 3 พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการแสดงความเห็นของรายงาน
ทางการเงิน  
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ระเบียบวาระที ่3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่ 3.1 การตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 และข้อสรุปการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงห้วยน้ าขาว อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบลงพ้ืนที่ติดตามการปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาว ต าบลเข็กน้อย อ าเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาว รับฟังปัญหา อุปสรรคของการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และรับฟังความคิดหรือความต้องการของ
เกษตรกรและผู้น าเกษตรกรในพ้ืนที่ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินงานในพ้ืนที่ของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาว 
รวมทั้งเยี่ยมชมและพูดคุยกับเกษตรกร ณ แปลงรวมดอย 20 ไร่  

ข้อสรุปจากการติดตามการปฏิบัติงาน  
1) จากผลส าเร็จในการด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ าขาวที่ผ่านมา  ปัจจัย

ความส าเร็จ คือ การมีผู้น าและต้นแบบที่ดี มีการใช้พ้ืนที่ลดลง การใช้สารเคมีลดลง และมีรายได้ที่เพ่ิม
มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรแบบเดิมที่เกษตรกรเคยท า มาเป็น
การท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการส่งเสริมของ สวพส. นั้น จึงมีเกษตรกรรายอ่ืน
ที่สนใจ และมีความต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเกษตรกรของโครงการเป็นจ านวนมากที่อยู่ระหว่างการ
ขอรับการสนันสนุนเข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรบางรายที่ไม่มั่นใจในการจะปรับเปลี่ยน
การเกษตรแบบดั้งเดิมมาท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาของ 
สวพส. เนื่องจากเห็นว่ายังมีความเสี่ยงในการด าเนินการให้มีรายได้ตามท่ีคาดหวัง   

2) สวพส. ได้ออกแบบแนวทางการด าเนินการพัฒนา โดยก าหนดเกณฑ์การยกระดับการพัฒนากลุ่มบ้าน A 
B C D ก าหนดตัวชี้วัดการยกระดับการพัฒนาแต่ละระดับรวม 10 เกณฑ์โดยโครงการแบ่งระดับการ
พัฒนาออกเป็น 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านห้วยน้ าขาวระดับการพัฒนากลุ่มบ้านระดับ B และหมู่บ้านเข็ก
น้อยระดับการพัฒนากลุ่มบ้านระดับ C ซึ่งมีเกษตรกรบางรายยังไม่ทราบและไม่เข้าใจเกณฑ์ในการ
พัฒนาการยกระดับการพัฒนากลุ่มบ้าน A B C D 

3) สวพส. ได้มีการจัดท าองค์ความรู้ (KM) ด้านการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง ใน
เรื่องต่างๆ ทั้งด้านอาชีพ สังคมและวัฒนธรรม เช่น การแก้ปัญหาโรคพืชทางการเกษตร วิธีการปลูกและ
การปฎิบัติดูแลรักษาของพืชชนิดต่างๆ เป็นต้น  

ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร 
1. เจ้าหน้าที่ สวพส. ปฎิบัติงานประจ าในพ้ืนที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ในบางครั้ง

เกษตรกรรายใหม่มีความสนใจมาขอค าปรึกษาแนะน า และต้องการสมัครเป็นสมาชิก แต่ไม่พบเจ้าหน้าที่  
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภารกิจและต้องไปปฏิบัติงานในหลายพ้ืนที่ 

2.   เกษตรกรบางรายยังยึดติดกับองค์ความรู้จากตัวบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ สวพส. มากกว่าองค์ความรู้ที่ 
สวพส. จัดท าและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ สวพส.   
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3.  เกษตรกรบางรายที่ยังไม่ได้ร่วมเป็นสมาชิก ยังขาดความมั่นใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีท าการเกษตรแบบเดิมที่
ตนท าอยู่ มาเป็นการท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาของ 
สวพส. รวมถึงยังไม่ม่ันใจว่าผลตอบที่จะได้รับจะเพียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่ 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ตามมติครม. วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ก าหนดมิให้องค์การมหาชนเพ่ิมอัตราก าลังคน ถ้าเพ่ิมกรอบ

อัตราให้ขออนุมัติจากรัฐมนตรี  ดังนั้น สวพส. ควรพิจารณาทบทวนนโยบายในการด าเนินโครงการว่าจะ
ยังคงจะใช้แนวทางในการด าเนินการแบบเดิม หรือ ควรจะปรับเปลี่ยนนโยบายในการด าเนินโครงการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และเจ้าหน้าที่ควรมีการสื่อสารให้แก่เกษตรกรเข้าใจว่า
เจ้าหน้าที่ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือสร้างให้ชุมชนในทุกพ้ืนที่ขอรับการ
สนับสนุนมีความเข้มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อม สามารถบริหารจัดการและพ่ึงพาตนเองได้ 
และสามารถด ารงชีพอยู่บนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืนต่อไป   

2. สวพส. ควรให้มีการถอดองค์ความรู้ (KM) ที่มีอยู่ในตัวเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เกษตรกรมีความมั่นใจในองค์ความรู้ที่
ได้รับการถ่ายทอดมาปรับใช้ในการปฏิบัติต่อไป แทนการยึดติดกับตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ สวพส. มากเกินไป 
และควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศ AI มาปรับใช้เพ่ิมเติมจากเดิมที่มีอยู่แล้วเพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงง่าย สามารถ
ตอบค าถามหรือให้ค าแนะน าปรึกษาปัญหาโรคพืชต่างๆ ให้แก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา   

3. ควรให้มีการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพ่ือให้
เกษตรกรมีความเชื่อมั่นและศรัทธา เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการท าเกษตรแบบดั้งเดิมมาเป็นการเกษตรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาของ สวพส. ต่อไป 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบรายงานการตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และข้อสรุปการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงห้วยน้ าขาว อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  เห็นควรให้ สวพส. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และให้น าเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเพ่ือทราบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
เรื่องท่ี 4.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งต่อไป 

ก าหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดเป็นวันที่ 25 กรกฎาคม 
2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง     
จ.เชียงใหม่ 
มติที่ประชุม 

รับทราบ 

เรื่องท่ี 5.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565 
คณะกรรมการตรวจสอบประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 โดยมีเรื่อง

สืบเนื่อง 2 เรื่อง และเรื่องเพ่ือพิจารณา 1 เรื่อง 
มติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 
............................................... 
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ปิดการประชุม เวลา 10.00 น. 
 

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


