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 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบวาระสรุปดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบข้อแจ้งว่า คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ขอ
ปรับแก้ไขความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเงินทุน
หมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมการจัดหารายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 11 เดือน ความเห็นและข้อเสนอแนะข้อที่ 2 “สินค้าคงเหลือมีจ านวนสูงอย่างต่อเนื่องทุกปี 
สวพส. ควรส ารวจว่ามีสินค้าคงเหลือที่ล้าสมัย หรือช ารุด ควรพิจารณาลดราคาจ าหน่ายหรือรายการส่งเสริม
การขายเพ่ือให้สามารถจ าหน่ายสินค้าได้เพ่ิมมากขึ้น หรือตัดด้อยค่าทางบัญชีเป็นสินค้าเสื่อมสภาพ รวมทั้งใน
อนาคตควรประเมินความต้องการของลูกค้าเพ่ือไม่ให้มีสินค้าคงเหลือจ านวนมากเกินไป” โดยขอตัดข้อความ
อย่างต่อเนื่องทุกปีออก คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและเห็นควรให้ฝ่ายเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรับแก้ไขรายงานการประชุมตามที่เสนอ  
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มติที่ประชุม  
รับรองรายงานการประชุมตามที่มีการเสนอขอปรับแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
เรื่องท่ี 2.1 สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
1) สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยตรวจสอบภายใน  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 
พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผ่านความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง รวมทั้งคณะกรรมการสถาบันได้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 
ในคราวประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2563 ด าเนินการตรวจสอบโดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของสถาบันวิจัย และ
พัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) และผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบโดยความมีอิสระ เที่ยงธรรม 
รวมถึงปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความเชี่ยวชาญและระมัดระวังรอบครอบ เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริม
กระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,132,100.00 บาท โดย
ปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ประเมิน
และจัดล าดับความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบแบ่งออกตามภารกิจต่างๆ ดังนี้ 

หมวดที่ 1  งานตรวจสอบตามปกติ  
1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก จ านวน 18 เรื่อง 

ด้านที่ 1 งานด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ประกอบด้วย ตรวจสอบ
ด้านการเงิน (Financial Audit) ตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
(Compliance Audit) และตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
จ านวน 14 เรื่อง  

ด้านที่ 2 งานด้านการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) จ านวน 4 เรื่อง 
2. งานตรวจสอบเฉพาะกิจอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย จ านวน 9 เรื่อง 

หมวดที่ 3 งานประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน จ านวน 3 เรื่อง 
หมวดที่ 4 งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 เรื่อง 
หมวดที่ 5 งานอ านวยการ และธุรการ 
หมวดที่ 6 งานอ่ืนๆ 

2) สรุปผลการติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการสอบทาน และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ

ภายใน จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 8 ครั้ง มีความเห็นและข้อเสนอแนะรวมถึง
ข้อสังเกตในเรื่องต่างๆ ให้สถาบันด าเนินการปรับปรุงแก้ไข จ านวน 73 เรื่อง  

มติที่ประชุม 
รับทราบสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
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เรื่องที่ 2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามหนังสือกระทรวงการคลังที่        
กค 0409.2/ว 107 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.21/ว 107 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีการบริหารองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาล (Governance) ตามนัยมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
เรื่อง การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถ
จัดให้มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในฐานะที่มี
หน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็น
อิสระและเที่ยงธรรมเรื่องความมีประสิทธิผลของกระบวนการก ากับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ สามารถเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างระบบคุณธรรม ( Integrity) 
ความโปร่งใส (Transparency) และความสามารถในการตรวจสอบได้ (Auditability) ของหน่วยงานของรัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ โดยก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2564 ข้อ 14 (2) “การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องด าเนินการอย่างน้อยปีละครั้ง ประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคล” 
ความก้าวหน้า 

1. สถาบันได้ท าหนังสือขอหารือแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 กรณีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมาตรฐานข้อ 14 “คณะกรรมการ
ตรวจสอบควรมีการประชุมและการประเมินผล (2) การประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องด าเนินการอย่างน้อยปีละครั้ง ประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบ
รายบุคคล…” หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ก าหนดแบบฟอร์มการประเมินและวิธีในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ นั้น ตามหนังสือที่ สวพส./2919 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564  

2. จากการติดตามและประสานงานเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางแจ้งว่า กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการตอบ
ข้อหารือในเรื่องดังกล่าว  

มติที่ประชุม 
รับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 

0409.2/ว 107 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามและน ามารายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบเมื่อได้รับทราบผลการแจ้งจากกระทรวงการคลัง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
เรื่องที่ 3.1 รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2563        

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
หน่วยตรวจสอบภายในศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงินและใบส าคัญรับเงินกรณีการ

ให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยตามระเบียบ สวพส. และเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งประเด็นการหักภาษีหัก 
ณ ที่จ่าย และภาษีที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
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1. ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงินและใบส าคัญรับเงินกรณีการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย
ตามระเบียบ สวพส. จากเจ้าหน้าที่ของส านักงานคลังเขต 5 เชียงใหม่ ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 140 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงินส่งหรือฝากคลังของส่วน
ราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 2.2 การรับเงินผ่านบริการรับช าระเงิน (Bill 
Payment) ผ่ านระบบ KTB Corporate Online 2.3 การรับเงินของส่ วนราชการด้วยบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต) และ QR Code ผ่านเครื่อง EDC หลักฐานด้านการรับเงิน ส่วน
ราชการต้องออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการรับเงิน  

ส่วนหลักฐานด้านการจ่ายของส่วนราชการ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน ซึ่ง
ผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ (อันดับแรกต้องใช้ใบเสร็จรับเงินก่อน กรณีรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินไม่
ครบ 5 อย่าง หรือไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ จึงจะใช้ใบส าคัญรับเงิน) โดยส่วนราชการ
ต้องเป็นใบเสร็จรับเงินเท่านั้น  

ตามคู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
2.5.3 แบบฟอร์มทางการเงิน/หลักฐานการเบิกจ่าย (4) “หลักฐานการจ่ายต้องเป็นต้นฉบับ 
ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้)…”  

หน่วยงาน 
หลักฐานประกอบ 

การจ่ายเงิน 
หมายเหตุ 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ใบเสร็จรับเงิน -  ค่าบริหารโครงการ จ่ ายโดยตรงให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัด 

- ทุนอุดหนุนการวิจัย จ่ายโดยตรงให้แก่ผู้รับทุน 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ใบเสร็จรับเงิน 

ใบส าคัญรับเงนิ 
-  ค่าบริหารโครงการ จ่ ายโดยตรงให้แก่

หน่วยงานต้นสังกัด 
- ทุนอุดหนุนการวิจัย จ่ายโดยตรงให้แก่ผู้รับทุน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ใบเสร็จรับเงิน 
ใบส าคัญรับเงนิ 

-  ค่าบริหารโครงการ จ่ ายโดยตรงให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัด 

- ทุนอุดหนุนการวิจัย จ่ายโดยตรงให้แก่ผู้รับทุน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

ใบเสร็จรับเงิน 
ใบส าคัญรับเงนิ 

-  ค่าบริหารโครงการ จ่ ายโดยตรงให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัด 

- ทุนอุดหนุนการวิจัย จ่ายโดยตรงให้แก่ผู้รับทุน 

2. ประเด็นการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ตามเลขที่หนังสือที่ 0811/1548  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่

จ่าย กรณีเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อกฎหมาย มาตรา 40 (8) มาตรา 52 (11) มาตรา 50 (4) 

ข้อหารือ แนววินิจฉัย 

    ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในกรณีส านักงานฯ ให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย (โครงการเดียว) เมื่อส านักงานฯ 
จ่ายเงินอุดหนุนวิจัยตามสัญญา ส านักงานจะหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ของเงินที่จ่ายแต่ละ

     เ งิ นทุ น อุดหนุนวิ จั ยฯ  ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจ่ายให้แก่ผู้ร่วม
ทุน รับทุนในลักษณะเหมาจ่ายโดยแบ่งจ่าย
เป็นงวดๆ ตามผลส าเร็จของงานที่ก าหนดใน
สัญญา และเงินทุนที่จ่ายถูกน าไปใช้จ่ายเป็น
ค่ า อุปกรณ์และค่ าวิ เคราะห์ต่ างๆ โดย
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งวดในกรณีที่ส านักงานฯ ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่
หน่วยงานของรัฐ ส านักงานฯ ไม่หักภาษีเงินได้ ณ ที่
จ่าย นอกจากนี้ ส านักงานฯ ยังได้ให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัยประเภทแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยแก่
หน่วยงานภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป (หัวหน้า
โครงการ) หรือหน่วยงานภาครัฐและบุคคลทั่วไป 
โดยท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท
แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย ซึ่งมีหน่วยงาน
ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานภาครัฐ 
และบุคคลทั่วไป เป็นผู้รับทุนร่วมกัน เมื่อส านักงาน
ฯ จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยตามสัญญาแก่ผู้ร่วมรับ
ทุนที่เป็นหน่วยงานภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป 
ส านักงานฯ จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 
ดังนั้น จึงขอทราบว่ากรณีส านักงานฯให้ทุนอุดหนุน
การวิจัยแก่ผู้ร่วมรับทุนที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและ
บุคคลทั่วไป ส านักงานฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่
จ่าย หรือไม่ อัตราใด และวิธีการค านวณอย่างไร 

ผลงานวิจัยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงานฯ 
เงินทุนอุดหนุนดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวล
รัษฎากร ไม่ เข้าลักษณะเป็นรางวัลเพื่อ
การศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ตามมาตรา 42 (11) แห่งประมวลรัษฎากร 
      กรณีส านักงานจ่ายเงินทุนอุดหนุนการ
วิจัย ให้แก่บุคคลธรรมดาและหน่วยงาน
ภาครัฐซึ่งเป็นผู้ร่วมรับทุนฯ อันเข้าลักษณะ
เป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ส านักงานฯ 
จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อย
ละ 1 ของยอดเงินที่จ่าย ตามมาตรา 50 (4) 
แห่งประมวลรัษฎากร 

เนื่องจากสถาบันท าสัญญากับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนิติบุคคล และไม่ได้จ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัยให้แก่บุคคลธรรมดา สถาบันจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 1 ของยอดที่จ่าย 

2.2 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เทียบเคียงการท าสัญญากับนิติบุคคล (หน่วยงานภาครัฐ) ในเรื่อง
การประเด็นการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องนั้น ขององค์การมหาชน และ
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ก าหนดไว้ในคู่มือ/สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยได้
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรต่างๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว /ให้เป็นความ
รับผิดชอบของผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้ 

หน่วยงาน รายละเอียด หมายเหตุ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้ น ที่ สู ง  ( อ ง ค์ ก า ร
มหาชน) (สพวส.) 

ภาคผนวก ง ก าหนดระยะเวลาท าวิจัย 
การส่งรายงานผลการวิจัย และเงื่อนไข
การเบิกจ่ายงวดเงินทุนวิจัย ผู้รับทุนต้อง
เริ่มท าการวิจัยภายในวันที่ . . . เดือน
............พ.ศ..... และด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่...เดือน........พ.ศ.... 
ผู้ ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
จ านวนเงิน.....บาท (...............บาทถ้วน) 
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากร
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
และผู้รับทุนตกลงสัญญาดังกล่าว โดยมี
ก าหนดการส่งรายงานและเงื่อนไขการ
เบิกจ่ายงวดเงินทุนวิจัย...” 

คู่มือว่าด้วยทุนอุดหนุน
การวิจัย สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้ นที่ สู ง 
(องค์การมหาชน) และ
สัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย  

2.  ส า นั ก ง า น พั ฒ น า
เทคโนโลยีอวกาศและ

ข้อ 11 หากมีค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่าย
อ่ืนใดก็ตามที่ เกิดขึ้นจากการได้รับ

สัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย 



6 
 

หน่วยงาน รายละเอียด หมายเหตุ 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น ) 
(GISTDA) 

ทุน อุดหนุนวิ จั ยตามสัญญานี้  และ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่ เรียกเก็บโดย
หน่วยงานที่เก่ียวข้องของรัฐบาล ให้เป็น
ความรับผิดชอบของผู้รับทุนแต่เพียง
ฝ่ายเดียวและไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่
อยู่ ในข่ายได้รับการสนับสนุนเงินทุน
ภายใต้สัญญานี้ 

3. ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

ข้อ 18 หากมีค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่าย
อ่ืนใดก็ตามที่ เกิดขึ้นจากการได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรมตาม
สัญญานี้ และค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่
เรียกเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
รัฐบาล ให้เป็นความรับผิดชอบของ
ผู้รับทุนแต่เพียงฝ่ายเดียวและไม่ถือว่า
เป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ ในข่ายได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนภายใต้สัญญานี้ 

คู่ มื อการปฏิบัติ ง าน
การบริหารทุน วิ จั ย
และนวัตกรรม (ฉบับ
นักวิจัย) 

สวพส. ท าสัญญากับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนิติบุคคลและไม่ได้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
ให้แก่บุคคลธรรมดา สถาบันจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของยอด
ที่จ่าย 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) ในสัญญาการให้ทุนอุดหนุนวิจัย มีการก าหนดแบฟอร์มหรือหลักฐานการจ่ายเงินไว้อย่างกว้างๆ ซึ่งในทาง

ปฏิบัติสามารถปรับใช้ในกรณีที่มีการท าสัญญากับมหาวิทยาลัยที่มีการมอบอ านาจให้นักวิจัยรับเงินแทน
มหาวิทยาลัย ได้โดยกรณีดังกลาวต้องถือว่า สวพส. ให้ทุนกับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นนิติบุคคล จึงต้องออก
ใบเสร็จรับเงิน โดยผู้ที่รับมอบอ านาจจากมหาวิทยาลัยสามารถลงรายมือชื่อรับเงินแทนมหาวิทยาลัยได้ 
แต่ต้องออกใบเสร็จในนามของมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดย สวพส. ควรท าความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยให้
เข้าใจหลักเกณฑ์การออกใบเสร็จรับเงินดังกล่าวด้วย 

2) เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินการเรื่องนี้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และน าไปอ้างอิงในการให้ทุนกับ
มหาวิทยาลัยได้ เห็นควรให้ สวพส. ปรับแก้ไขคู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่อง หลักฐานการจ่ายเงิน 
โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการออกหลักฐานการจ่ายเงินให้ชัดเจน ในกรณีผู้รับทุนเป็นนิติบุคคล คณะ
บุคคล หรือบุคคลธรรมดา ว่าจะต้องใช้หลักฐานการจ่ายเงินให้ถูกต้อง โดยให้ สวพส . ปรับแก้ไขคู่มือให้
ทันใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
เทียบเคียงแนวทางการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยขององค์การมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

3) มอบให้ สวพส. ศึกษาการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยหารือกรมสรรพากรเพ่ือขอความชัดเจน เรื่อง การหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(4) ตามประมวลรัษฎากร ว่าองค์การมหาชน หัก ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 1 ทุกกรณี หรือมีข้อยกเว้นกรณีมีผู้รับทุนเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 

มติที่ประชุม 
มอบให้ สวพส. ด าเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้น ามา

เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมต่อไป  
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เรื่องท่ี 3.2 แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรม/โครงการที่จะท าการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน 
โดยระบุปัจจัยเสี่ยงในการด าเนินงานและการตัดสินใจของหน่วยงาน ที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริหารงานด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดความ
เสี่ยง ได้แก่ (1) ด้านกลยุทธ์ (2) ด้านการด าเนินงานหรือปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (3) ด้าน
การบริหารความรู้ (4) ด้านการเงิน (5) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ  รวมถึงนโยบายของ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ กิจกรรมบางกิจกรรมต้องด าเนินการตรวจสอบตามที่ระเบียบก าหนด โดยค านึงถึงทรัพยากรที่
มีอยู่ ซึ่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเข้าหารือกับผู้อ านวยสถาบัน โดยน าเสนอผู้อ านวยการสถาบัน ตาม
หนังสือที่ สวพส.(ตน)/139 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 เรื่อง แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ผู้อ านวยการเห็นชอบ/เห็นควรตรวจสอบประเด็นที่เป็นงานนโยบายหรือตัวชี้วัดส าคัญ ลงนามวันที่ 
10 กันยายน 2564 

 หมวดที่ 1 งานตรวจสอบตามปกติ 22 เรื่อง ดังนี้ 
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (14 เรื่อง) 
 1. งานบริการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Services) 
  การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) (6 เรื่อง) 
  1) รายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(งบการเงินรวม) 
  2) รายงานการเงินประจ าเดือนของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  3) รายงานการเงินประจ าเดือนของอุทยานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  4) รายงานการเงินรายไตรมาสของสถาบัน ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ

ไตรมาส 1 – 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  5) รายงานการเงินรายไตรมาสของอุทยานฯ ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ

ไตรมาส 1 – 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  6) การรับเงินของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit) (5 เรื่อง) 
  7) เงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจกรรมจัดหารายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ไตรมาส 

4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ไตรมาส 1 - 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  8) การใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 2 โครงการ 

(1) การจัดท านิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวงและโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง  

(2) ปรับปรุงและพัฒนาโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ ระยะที่ 5  
   9) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  10) การติดตามผลการปฏิบัติงานตาม“คู่มือการพัฒนาระบบตลาดและสินค้าเกษตร ของ

สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง”  
  11) การบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ของกรมบัญชีกลาง  
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  การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) (2 โครงการ) 
  12) โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

งบประมาณ 4,000,000 บาท  
  13) การจัดท าชุมชนต้นแบบที่จะขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(1) ชุมชนต้นแบบด้านการน าข้อมูลการจัดการน้ าเพื่อปรับปรุงผลผลิตพืช (โครงการฯ ห้วยเป้า) 
(2) ชุมชนต้นแบบด้านการน าข้อมูลแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ (โครงการฯ แม่จริม) 
(3) ชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล (โครงการฯ ปางหินฝน) 
(4) ชุมชนต้นแบบโรงเรือนเกษตรสมัยใหม่ (โครงการฯ ห้วยก้างปลา) 
(5) ชุมชนต้นแบบด้านการตลาด (โครงการรักษ์น้ าฯ) 

  งานตรวจสอบอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (8 เรื่อง) 
 1) ติดตาม/ประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานการสอบทานการประเมินผล

การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6 กรมบัญชีกลาง)  
 2) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการควบคุมภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 4.1) 
 3) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 4.1) 
 4) รายงานแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 4.1) 
 5) รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 4.1) 
 6) ติดตามผลการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการสถาบัน และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 
คตส. ปี 2564 จ านวน 73 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 เรื่อง / คณะกรรมการสถาบัน 
ปี 2564 จ านวน 5 เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ) (7+8) 

 7) ติดตามผลการด าเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 8) งานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมสถาบัน คณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้อ านวยการสถาบัน 
 2. ด้านการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 

 หมวดที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบ (3 เรื่อง) 
1) รายงานผลการตรวจสอบ 
2) ติดตามผลการตรวจสอบ 
3) รายงานสรุปผลการตรวจสอบประจ าปี  
 หมวดที่ 3 การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน (3 เรื่อง) 
1) รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรมบัญชีกลาง) 
2) ติดตามการด าเนินงานการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3) การติดตามประเมินผลและการรายงานในระหว่างที่งานด าเนินไป (Ongoing Monitoring) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 



9 
 

 หมวดที่ 4 งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (3 เรื่อง) 
1) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
2) รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถาบัน 
3) ตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 หมวดที่ 5 งานอ านวยการ และธุรการ (6 เรื่อง) 
1) วัสดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์ 
2) งานอ านวยการและบริหารจัดการ 
3) ค่าสาธารณูปโภค (ไปรษณีย์) 
4) ค่าจ้างเหมาบริการ 
5) งานสารบรรณ (รับ-ส่ง หนังสือ) 
6) ควบคุมพัสดุ (เบิก-จ่ายพัสดุ) 
 หมวดที่ 6 งานอ่ืนๆ  

2. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายการ 
งบประมาณปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
งบประมาณปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 159,300.00 159,300.00 
2. งบด าเนินงาน   

- ค่าวัสดุส านักงาน 10,000.00 20,000.00 
- ค่าล่วงเวลา 17,000.00 21,000.00 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 94,300.00 40,100.00 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 2,500.00 2,500.00 
- ค่าจ้างเหมาบริการ 729,000.00 729,000.00 
- ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร All in one 36,000.00 30,000.00 
- ค่าสาธารณูปโภค - 2,100.00 
-  ตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
100,000.00 100,000.00 

- พัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน 54,000.00 - 
รวมทั้งหมด 1,202,100.00 1,104,000.00 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ทบทวนและประเมินความเสี่ยงของการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสะสมของ สวพส. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมและเลือกกิจกรรมที่จะตรวจสอบ จ านวน 1 เรื่อง  
2. ทบทวนโครงการการตรวจสอบการด าเนินงาน โดยคัดเลือกโครงการที่มีปัญหาและอุปสรรคการ

ด าเนินงานในพ้ืนที่ 1 โครงการ และพิจารณาเลือกตรวจสอบการจัดท าชุมชนต้นแบบที่จะขับเคลื่อน
ด้วยดิจิทัล ชุมชนต้นแบบด้านการตลาด (โครงการรักษ์น้ าฯ) 1 โครงการ 

3. งานตรวจสอบอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมตามข้อ 6 7 และ 8 ให้รวมเป็นกิจกรรมเดียวกัน 
เป็นกิจกรรมข้อ 6 “งานที่ได้รับมอบหมายตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสถาบัน 
และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 

4. พิจารณาก าหนดงานท้าทายของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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มติที่ประชุม 
เห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเห็นควรให้ปรับเพ่ิมเติมตาม

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
เรื่องท่ี 3.3 แผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ สวพส. มีกิจกรรมที่มีการควบคุมไม่พียงพอรวม 5 
กิจกรรม สรุปได้ดังนี้  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ 
1. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ และการตรวจรับพสัดุ 

(ติดตามจากงวดก่อน) 
ส านักอ านวยการ 30 เมษายน 2565 

2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักอ านวยการด้วย
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Back Office) 

ส านักอ านวยการ 30 กันยายน 2565 

3. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักวิจัยหน่วยงานภายนอก 
(การทุจริต) 

ส านักวิจัย 31 สิงหาคม 2565 

4.  การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรท่ียากจน
หรือด้อยโอกาส   

ส านักพัฒนา 31 สิงหาคม 2565 

5. ระบบการส่งเสริมปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร (การทุจริต)  ส านักพัฒนา 31 สิงหาคม 2565 

2. แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จากการประเมินความเสี่ยงโดยวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของกิจกรรมที่ครอบคลุมตามภารกิจ

หลักของ สวพส. การประเมินอยู่ระดับสูงและสูงมากทั้งหมด 6 กิจกรรม โดยแยกเป็นด้านกลยุทธ์ 4 
กิจกรรม ด้านการปฏิบัติงาน 1 กิจกรรม และด้านงบประมาณ (Financial Risk) 1 เรื่อง สรุปได้ดังนี้  

กิจกรรม 
ประเภทความ

เสี่ยง 
โอกา

ส 
ผล 

กระทบ 
คะแนน

ความเสี่ยง 
ก าหนดแล้วเสร็จ 

 ติดตามจากงวดก่อน (2564)      
1. การสื่อสารภายนอกองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพและครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย  

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk) 

2 
(น้อย) 

3 
(ปาน
กลาง) 

6 
(ปานกลาง) 

31 สิงหาคม 
2565 

2.  การบริหารจั ดการ เ งิ น
งบประมาณและเงินสะสม  

 

ด้านงบประมาณ 
(Financial Risk) 

3 
(ปาน
กลาง) 

3 
(ปาน
กลาง) 

9  
(สูง) 

 

31 ธันวาคม 
2564 

  ก า ร
ประเมินปี 2565 

     

1.  การน าผลงานวิ จั ย ไป ใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

ด้านกลยทุธ์ 
(Strategic Risk) 

4 
(สูง) 

3 
(ปาน
กลาง) 

 

12 
(สูง) 

 

31 สิงหาคม 
2565 
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กิจกรรม 
ประเภทความ

เสี่ยง 
โอกา

ส 
ผล 

กระทบ 
คะแนน

ความเสี่ยง 
ก าหนดแล้วเสร็จ 

2. การกระจายการพัฒนาและการ
ยกระดับการพัฒนาของกลุ่ม
บ้านในพื้นที่ โครงการพัฒนา
พื้นที่ สู งแบบโครงการหลวง 
โดยเฉพาะกลุ่มบ้านที่ยังไม่ได้เข้า
ด าเนินการ (กลุ่มบ้านระดับ D) 

ด้านกลยทุธ์ 
(Strategic Risk) 

2
(น้อย) 

5 
(รุนแรง
ที่สุด) 

10 
(สูงมาก) 

 

31 สิงหาคม 
2565 

3. การยกระดับ สวพส. สู่การ
เป็นส านักงานดิจิทัล 

ด้านกลยทุธ์ 
(Strategic Risk) 

4 
(สูง) 

3 
(ปาน
กลาง) 

12 
(สูง) 

 

31 สิงหาคม 
2565 

4. การพัฒนาอุทยานหลวงราช
พฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับ
การยอมรับทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ ที่ตรงความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มี
มาตรฐาน ทันสมัย และสวยงาม 

ด้านกลยทุธ์ 
(Strategic Risk) 

 
 

4 
(สูง) 

4 
(ค่อนข้าง
รุนแรง) 

16 
(สูงมาก) 

 

30 กันยายน 
2565 

Heat Map 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

5  
ความเสี่ยง
ใหม่ข้อ 2  

 
 

  

4    
ความเสี่ยง 
ใหม่ข้อ 4 

 

3  
 
 

 
ความเสี่ยง

ใหม่ข้อ 1, 3 
 

2  
 
 

   

1  
 
 

   

 1 2 3 4 5 
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

คณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สวพส. พิจารณาให้ความส าคัญกับ
ผลกระทบความเสี่ยงมากกว่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแผน จึงพิจารณาจัดล าดับ
ความเสี่ยงตามแผนภาพ Heat map แทนการค านวณคะแนน หากกิจกรรมใดมีผลกระทบและโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงในระดับสูง (สีเหลือง) และระดับสูงมาก (สีแดง) สวพส. น ามาด าเนินการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง ตามกรอบแผนความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 
– 2565 โดย สวพส. ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกคร้ัง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสในการเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสในการเกิดข้ึนน้อย 
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สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

1 น้อยมาก อาจมีโอกาสเกิด แต่นานๆ ครั้ง 
 

2. ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันมากที่สุด 
4 ค่อนข้างรุนแรง มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันมาก 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันปานกลาง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันน้อย 
1 น้อยมาก มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันน้อยมาก 

 
เกณฑ์ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

5      

4      

3      

2  
 
 

   

1  
 
 

   

 1 2 3 4 5 
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเห็นควรให้ สวพส. ปรับเกณฑ์ Heat map ให้เป็น
แกนสมมาตร 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 4.1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินไตรมาส 4 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การเสนอรายงานการเงินของสถาบัน เป็นไปตามระเบียบ และการบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสดงข้อมูลทางการเงินและการบัญชีถูกต้องครบถ้วน 
2. การจัดท ารายงานการเงินของสถาบัน จัดท ารายงานการเงินถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามรูปแบบการ

น าเสนอและตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 
3. เปรียบเทียบรายงานการเงินไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มีสินทรัพย์รวมลดลง จ านวน 147,715,748.00 (ร้อยละ 9.62) หนี้สินรวมลดลง 
จ านวน 8,786,531.15 ร้อยละ 23.43 และรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิลดลง จ านวน 
66,763,952.06 บาท (ร้อยละ 44.99) ทั้งนี้ รายได้ลดลง จ านวน 56,701,666.68 บาท    
(ร้อยละ 1.08) ส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน จ านวน 10,062,285.38 บาท  
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4. ผลการสอบทาน 
4.1)  ผลการสอบทานยอดคงเหลือในรายงานการเงิน ถูกต้อง ตรงตามบัญชีแยกประเภท รายงานงบ

ทดลองรวม และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในสอบทานข้อมูลจาก
ไฟล์เอกสาร (ระบบ VPN ของ สวพส.) 

4.2)  การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าจ้างเหมายานพาหนะใน
การปฏิบัติงาน และค่าเบี้ยประชุม มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน   

4.3)  การสุ่มตรวจสอบใบส าคัญจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะในการปฏิบัติงาน และค่าเบี้ยประชุม การขออนุมัติและหลักฐานการจ่ายเงิน
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนด  

4.4)  การคืนเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน และเงินประกันอ่ืนของ สวพส. และอุทยานฯ มี
เงินประกันที่ครบก าหนดคืนผู้รับจ้าง จ านวน 12 สัญญา เป็นเงิน 172,837.00 บาท ทั้งนี้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการคืนเงินประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อย จ านวน 3 สัญญา เป็นเงิน 
42,865.00 บาท และอยู่ระหว่างจัดท าหนังสือเสนอผู้อ านวยการสถาบันเพ่ือขออนุมัติคืนเงิน
ประกันสัญญาที่เหลืออีก จ านวน 9 สัญญา เป็นเงิน 129,972.00 บาท ให้ผู้รับจ้างในวันที่ 
18 ตุลาคม 2564 ต่อไป 

5. ข้อจ ากัดในการตรวจสอบ 
 หน่วยตรวจสอบภายในไม่สามารถสอบทานการค านวณ และการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา 

ในไตรมาส 4 ได้ เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายในได้รับรายละเอียดค่าเสื่อมราคาของอุทยานฯ ใน
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ส่วนรายละเอียดค่าเสื่อมราคาของ สวพส. กลุ่มงานพัสดุ ส านักอ านวยการ 
จัดส่งให้กลุ่มงานคลังเพ่ือบันทึกบัญชี โดยกลุ่มงานคลังสอบทานการค านวณแต่พบการค านวณไม่
ถูกต้อง เนื่องจากระบบการค านวณค่าเสื่อมราคาเกิดข้อผิดพลาด กลุ่มงานคลัง จึงส่งกลับไปให้กลุ่ม
งานพัสดุปรับแก้ไขและส่งให้กลุ่มงานคลังบันทึกบัญชี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 (หนังสือที่ สวพส. 
(สอพ)/4676 ลว. 18 ต.ค. 64) ทั้งนี้ กลุ่มงานคลังด าเนินการบันทึกบัญชีเพ่ือเสนอรายงานการเงิน
ไตรมาส 4 ต่อคณะกรรมการสถาบันตามระเบียบที่ก าหนด (หน่วยตรวจสอบภายยังไม่ได้รับ
รายละเอียดการค านวณค่าเสื่อมราคาของ สวพส.) 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่ทางหน่วยตรวจสอบภายในยังไม่ได้สอบทานการ
ค านวณและการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา เนื่องจากมีปัญหาการค านวณค่าเสื่ อมราคา จึงไม่สามารถน าเสนอ
ผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินไตรมาส 4 ได้  
มติที่ประชุม 

รับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินไตรมาส 4 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการสอบทานและการบันทึกบัญชีค่า
เสื่อมราคาไตรมาส 4 และน ามาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  

 
เรื่องท่ี 4.2 รายงานผลการตรวจสอบเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมการจัดหา

รายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 
 กลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีแนวทางในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
บริการจัดการสินค้าคงเหลือ ดังนี้ 
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1. ส ารวจวันที่ผลิต วันที่เสื่อมสภาพของสินค้าที่ซื้อมาในแต่ละรอบ/รายการ 
2. พิจารณาลดราคา/ส่งเสริมการขายตามที่คณะกรรมการสถาบันก าหนด 
3. ประสานงานกับกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ เบิกสินค้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

เพ่ือเป็นการลดต้นทุนของอุทยานฯ ในการสั่งผลิตสินค้ารอบถัดไป 
ทั้งนี้ สินค้าคงเหลือที่มีไว้เพ่ือขาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวนทั้งสิ้น 2,638,666.90 บาท 

โดยแบ่งเป็น สินค้าของที่ระลึก (67 รายการ) เป็นเงิน 2,408,395.50 บาท พรรณไม้ (163 รายการ) เป็นเงิน 
126,318.70 บาท รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม (71 รายการ) เป็นเงิน 103,952.70 บาท 

อุทยานฯ อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจวันผลิต/วันเสื่อมสภาพ และระยะเวลาการเสื่อมสภาพของ
สินค้าแต่ละประเภท ในแต่ละรอบของการผลิตสินค้า เพ่ือน าไปจัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาระยะเวลาการ
เสื่อมสภาพของสินค้าแต่ละประเภทต่อไป รวมถึงประสานงานกับกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ และกลุ่ม
ประชาสัมพันธ์ ในการเบิกสินค้าในรายการที่เป็นสินค้าเสื่อมสภาพและรายการสินค้าที่มีจ านวนมาก เพ่ือลด
ต้นทุนในการผลิตสินคา้และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับอุทยานฯ  
ผลการตรวจสอบ  

1. ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 ซึ่งส่วนใหญ่ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดตามระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงว่าด้วยเงินสะสม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม รวมถึงแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด  

2. ผลการใช้จ่ายเงิน อุทยานฯได้รับงบประมาณจากเงินสะสมทั้งหมด 10,200,000 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน
รวม 3,509,184.29 บาท (ร้อยละ 34.40) งบประมาณคงเหลือ 6,690,815.71 บาท (ร้อยละ 65.60)  

กิจกรรมวัตถุประสงค์ 
การใช้จ่ายเงิน 

งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่ายเงิน คงเหลือ 

1) การใช้จ่ ายเพื่ อจัดหาสินค้า 
ผลิตภัณฑ์  เพื่ อจ าหน่ายในร้าน
จ าหน่ ายสินค้ าที่ ระลึ กและจุด
จ าหน่ายอื่นๆ โดยครอบคลุมถึงการ
จัดหาพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ วัสดุปลูก
ภาชนะในการปลูกและจ าหน่าย  

3,170,000 1,684,314.37 
(ร้อยละ 46.87) 

 

1,684,314.37 
(ร้อยละ 53.13) 

2) การใช้จ่ ายเพื่ อการบริหาร
จัดการโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ  

560,000 504,880.43 
(ร้อยละ 90.16) 

55,119.57 
(ร้อยละ 9.84) 

3) การใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมจัดหา
รายได้อื่นที่คณะกรรมการสถาบัน
ได้ให้ความเห็นชอบ  

6,470,000 1,518,618.23 
(ร้อยละ 23.47) 

4,951,381.77 
(ร้อยละ 76.53) 

3.1) กิจกรรมจัดหารายได้จาก
การให้เช่ารถจักรยาน  

300,000 139,448.80 
(ร้อยละ 46.48) 

160,551.20 
(ร้อยละ 53.52) 

3.2) กิจกรรมจัดหารายได้จากการ
จัดเลี้ยง จัดกิจกรรมสันทนาการและ
ให้บริการเช่าพื้นที่  

4,170,000 475,467.14 
(ร้อยละ 11.40) 

3,694,532.86 
(ร้อยละ 88.60) 

3.3) การใช้จ่ายตามบันทึก
ข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการ
จัดนิทรรศการถาวรเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานภาคี  

2,000,000 903,702.29 
   (ร้อยละ 45.19) 

1,096,297.71 
(ร้อยละ 54.81) 

รวมท้ังหมด (บาท) 
10,200,000 3,509,184.29 

(ร้อยละ 34.40) 
6,690,815.71 
(ร้อยละ 65.60) 
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3. เป้าหมายรายได้และผลการหารายได้ อุทยานฯ ก าหนดเป้าหมายรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 17,426,000 บาท ผลการจัดเก็บรายได้ ไตรมาส 4 จ านวน 11,651,086.62 บาท (ร้อยละ 66.86) 
ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 5,774,913.38 บาท (ร้อยละ 33.14) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้จ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการภายในอุทยานฯลดลงและต่ ากว่า
เป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ รายละเอียด ดังนี้ 

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินสะสม 
เป้าหมายรายได้ 

ไตรมาส 4 
ผลการจัดเก็บ

รายได้ ไตรมาส 4  
หมายเหตุ 

1. การใช้จ่ายเพ่ือจัดหาสินค้า ผลิตภัณฑ์ เพ่ือ
จ าหน่ายในร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึกและจุด
จ าหน่ายอื่น ๆ โดยครอบคลุมถึงการจัดหาพันธุ์
พืช เมล็ดพันธุ์ วัสดุปลูก ภาชนะในการปลูกและ
จ าหน่าย  

3,578,000 3,525,421.41 
(ร้อยละ 98.53) 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
52,578.59 

(ร้อยละ 1.47) 

2. การใช้จ่ายเพ่ือการบริหารจัดการโรงแรมราช
พฤกษ์เพลซ  

1,780,000 1,216,655.87 
(ร้อยละ 68.35) 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
563,344.13 

(ร้อยละ 31.65) 
3. การใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมจัดหารายได้อื่นท่ี
คณะกรรมการสถาบันได้ให้ความเห็นชอบ ได้แก ่

12,068,000 6,909,009.34 
(ร้อยละ 57.25) 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
5,158,990.66 
(ร้อยละ 42.75) 

    3.1 กิจกรรมจัดหารายได้จากการให้ เช่ า
รถจักรยาน  

410,000 300,457.86 
(ร้อยละ 73.28) 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
109,542.14 

(ร้อยละ 26.72) 
    3.2 กิจกรรมจัดหารายได้จากการจัดเลี้ยง จัด
กิจกรรมสันทนาการและให้บริการเช่าพ้ืนท่ี  

5,658,000 866,121.56 
(ร้อยละ 15.66) 

 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
4,771,878.44 
(ร้อยละ 84.34) 

    3.3 การใช้จ่ายตามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย
ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการถาวรเพ่ือ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานภาคี  

6,000,000 
 

5,722,429.92 
(ร้อยละ 95.37) 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
277,570.08 
(ร้อยละ 4.63) 

รวมทั้งสิ้น (บาท) 17,426,000 11,651,086.62 
(ร้อยละ 66.86) 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
5,774,913.38 
(ร้อยละ 33.14) 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมการจัดหา

รายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 
 
เรื่องท่ี 4.3 รายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงาน 2 โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย  

1.1 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมยได้ด าเนินงานในพื้นที่บนฐานข้อมูล องค์ความรู้ และ
เทคโนโลยี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน และหน่วยงานบูรณาการมีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
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 จัดเวทีชุมชนสร้างความเข้าใจถึงแนว
ทางการด าเนินโครงการ ระดมความคิดเห็นจัดท า
แผนชุมชน เพ่ือค้นหาปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน ส ารวจจัดท าฐานข้อมูลชุมชน และ
วิเคราะห์พ้ืนที่โดยจัดข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของ
เกษตรกร และศักยภาพของชุมชนในด้านต่างๆ 
น าไปสู่การวางแผนพัฒนา 

 จัดทาแผนปฏิบัติงานประจ าปี ก าหนด
ตัวชี้วัดการปฏิบัติ รวมถึงแผนบูรณาการของ
หน่วยงานต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
อาชีพ สร้างความเข็มแข็งของชุมชน ลดการท าไร่
หมุนเวียนคืนเป็นพ้ืนที่ป่า และท าเกษตรด้วย
ระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนดเขตการ

พัฒนาเป็นโซน A B C และ D เพ่ือสร้างต้นแบบและขยายการพัฒนาไปสู่แต่ละโซน จน
กระจายการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งชุมชน  

 ด าเนินกิจกรรมตามแผนของโครงการ เพ่ือพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ด้วยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และหน่วยงานบูรณาการ โดยโครงการมีเจ้าหน้าที่ประจ าพ้ืนที่เป็นผู้ประสานงาน
และด าเนินงานหลักในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด และมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางฝ่ายวิชาการรายสาขา
เป็นผู้สนับสนุนการด าเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนต้นแบบในแต่ละโซน และเกษตรกรผู้นาตัวอย่าง เพ่ือเป็นตัวอย่างในการขยาย
งานกระจายการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งชุมชน โดยพัฒนาชุมชนในรูปแบบกลุ่มสถาบัน
เกษตรกร  

 ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่ก าหนด  
1.2  ผลการตรวจสอบ 

1) การปฏิบัติงานตามแผนทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ก าหนด จาก
ผลการติดตามการปฏิบัติงานสามารถสรุปผลการปฏิบัติงาน (Out Put)  
1.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้  

พัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหาร ส่งเสริมการท าเกษตรด้วย
ระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอาชีพที่หลากหลาย ใช้พ้ืนที่น้อยสร้างรายได้สูง ใน
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น เสาวรส มะม่วง อะโวกาโด เพ่ิมผลผลิตข้าว นาขั้นบันได 
กาแฟ พืชผัก เป็นต้น 

1.2) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งแต่การร่วมคิด วางแผน และ

ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ โดยด้านอาชีพได้ด าเนินการในรูปแบบกลุ่มเตรียม
สหกรณ์ เพ่ือบริหารจัดการ รวบรวมผลผลิต และด้านการตลาด หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 
สวพส. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

1.3) ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ก าหนดเขตการใช้ที่ดินไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และท ากิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ท าฝาย แนวกันไฟป้องกันไฟป่า ปลูกป่าต้นน้ า 
และปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น โดยมี สวพส. หน่วยป้องกันและฟ้ืนฟูป่าไม้สบเมย และหน่วย
จัดการต้นน้ า ให้การสนับสนุนและร่วมด าเนินการ 

1.4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน าขนาดเล็ก และระบบกระจายน้ า ส าหรับการเกษตร

และใช้ในการอุปโภค 
1.5) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

บูรณาการคณะท างานกับหน่วยงานร่วมบูรณาการ ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง ) กรมทรัพยากรน้ า รวมถึง
หน่วยงานระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ าเภอสบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย 
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง โดยโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสบ
เมย เป็นพ่ีเลี้ยงหลักท าการประสานงานหน่วยงานสนับสนุน และชุมชน ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย 

2) ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน  

3) การใช้จ่ายเงินไตรมาส 4  
การใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) จ่ายจริง 

2,595,214.32 บาท (ร้อยละ 85.37) ผูกพัน 234,534.00 บาท (ร้อยละ 7.71) รวม
ทั้งสิ้น 2,829,748.32บาท (ร้อยละ 93.08) คงเหลือ 210,251.68 บาท (ร้อยละ 6.92) 
เนื่องจากบางกิจกรรม มีการปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องสถานการณ์ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) บางกิจกรรมเป็นการผูกพันงบประมาณ
ไว้ทั้งปี และบางกิจกรรมที่ปฏิบัติงานแล้วเสร็จและมีงบประมาณคงเหลือซึ่งถือว่าเป็นการใช้
จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่าและประหยัด 

4) การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญจ่าย  
จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารใบส าคัญจ่ายเดือนกรกฎาคม 2564 จ านวน 11 ฉบับ 

เป็นเงิน 74,330.01 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ส านักงาน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ซึ่งการขออนุมัติและเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับที่สถาบันก าหนด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
เป้าหมายเทียบผล 

(ร้อยละ) 
1. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้

ตามแนวทางโครงการหลวง 
1,650 ราย 2,035 ราย 123.00 

2. จ านวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

25 ราย 25 ราย 100.00 

3. จ านวนหมู่บ้านที่มีการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

12 กลุ่มบ้าน 12 กลุ่มบ้าน 100.00 

4. พื้นที่เกษตรกรรมที่สามารถเปลี่ยนกลับไป
เป็นพื้นที่ป่าเพิ่มข้ึน 

900 ไร ่ 900 ไร ่ 107.00 

5. พื้นที่ป่าไม่ในพื้นที่ของโครงการฯ เพิ่มขึ้น 10 ไร ่ 10 ไร ่ 570.00 
6. พื้นที่เกษตรกรรมที่สามารถเข้าถึงแหลง่น้ าเพิม่ขึน้ 100 ไร ่ 100 ไร ่ 525.00 
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5) ผลลัพธ์การด าเนินงานโครงการ (Out Come) 
ผลการด าเนินงานการพัฒนาที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามปัญหาและความ

ต้องการตามภูมิสังคมของชุมชน รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประชาชนกับ
หน่วยงานรัฐในด้านการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชุมชนสามารถเข้าถึงปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ได้แก่ 
ถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร และจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
สร้างทางเลือกในการปลูกพืชและมีอาชีพที่หลากหลายขึ้น โดยใช้องค์ความรู้จากโครงการ
หลวง เป็นผลให้ชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหาร มีอาชีพที่หลากหลาย และมีตลาดรองรับ 
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และมีระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พ้ืนที่และน้ า
อย่างจ ากัด โดยปรับเปลี่ยนจากการท าไร่หมุนเวียน เป็นระบบเกษตรผสมผสานที่ได้รับรอง
มาตรฐาน GAP เช่น อะโวกาโด มะม่วง กาแฟ เสาวรส บุก ข้าว พืชผัก และปศุสัตว์ เกิดการ
รวมเป็นกลุ่มสหกรณ์ (สหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย จ ากัด) เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการผลิตและการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการกระจายสินค้า ซึ่งใน
ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สนับสนุนยานพาหนะเพ่ือใช้ขนส่งผลผลิต และมีเกษตรกรตัวอย่าง (smart farmer) จ านวน 
25 ราย มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้กับเกษตรกรรายอ่ืนอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ยกระดับการพัฒนางกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาศ แบะส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่กลุ่มคน
เปราะบางคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 คนตกงาน และผู้พิการ ในการ
สนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเกษตรต่างๆ ส่งผลให้เกษตรกรมี
รายได้ เพียงพอต่อการด ารงชีพ ซึ่ งในปี พ.ศ. 2564 เกษตรกรมีรายได้รวมจ านวน 
11,840,646.00 บาท 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีแผนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูของชุมชน มีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ท าการเกษตร ลดพ้ืนที่ท า
ไร่หมุนเวียนกลับคืนเป็นพ้ืนที่ป่าให้กับสังคมและประเทศ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของ
ป่า เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และแหล่งอาหารของชุมชน (Food bank) 
เช่น บุก เร่ว พลู และสมุนไพร ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธาร  

จากผลการด าเนินงานของโครงการ จึงเป็นตัวอย่างและแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนชาวกะเหรี่ยงในเขตพ้ืนที่สูงของประเทศไทย ในการ
สร้างสังคมที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็น
เศรษฐกิจสีเขียว มีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับแผนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563-2570) และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง 
 โครงการย่อยที่ 1 การใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมพืชสมุนไพรและยาพ้ืนบ้าน จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น

และอัตลักษณ์พ้ืนที่สูง 
1) ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและตัวชี้วัดที่ก าหนด จ านวน 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100) ดังนี้ 
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กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติงาน 

ผลผลิตตามตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
ผลกระทบส าคัญจากการ

ด าเนินงาน 
1) การศึกษาและพัฒนาต่อยอด
ต ารับยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูงที่มี
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ส า ห รั บ ใ ช้
ประโยชน์ในระดับชุมชน 
วัตถุประสงค ์: 

เพื่อศึกษา รวบรวม และต่อ
ยอดการใช้ประโยชน์สมุนไพรและ
ต ารับยาพื้นบ้านในระดับชุมชนบน
พื้นที่สูง 
ตัวชี้วัด : ต ารับยาพื้นบ้านของ
ชุมชนได้รับการยื่นคุ้มครอง 2 เรื่อง 

 ต ารั บยาพื้ นบ้ านของ
ชุมชนบ้านแม่สายป่าเมี่ยง 
โครงการฯโหล่งขอด ได้รับ
การยื่ นคุ้ มครอง 3 ต ารั บ 
(ตัวชี้วัดที่ 1) ได้แก่ ต ารับ
สมุนไพรแก้โรคลม ต ารับ
สมุนไพรรักษานิ่ว และต ารับ
สมุนไพรอบตัว 
 
 

 รวบรวมองค์ความรู้
ต ารับยาพื้นบ้าน/สมุนไพร
กลุ่ มโรคส าคัญ 5 พื้ นที่  
ได้แก่  โครงการฯวาวี  สะ
เนียน ปางยาง สบโขง และ
ห้วยเป้า พบมีผู้รู้/หมอยา 
11 ราย และมียาพื้นบ้าน 
65 องค์ความรู้ 

 ชุมชนบนพื้นที่สูง 5 พื้นที่ 
มีการรวบรวมองค์ความรู้ด้าน
สมุนไพรในรูปแบบลายลักษณ์
อักษร เพื่อไม่ ให้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสูญหาย 65 เรื่อง 
 ต ารับยาพื้นบ้านส าคัญของ
ชุมชนบนพื้นที่สูง ได้รับการยื่น
คุ้มครอง จ านวน 3 ต ารับ 

2) การศึกษาและพัฒนาวัตถุดิบ
พื ช ส มุ น ไ พ ร ต า ม คุ ณ ภ า พ
มาตร ฐ านวั ตถุ ดิ บสมุ น ไพร 
(product spec) 
วัตถุประสงค ์:  

เพื่อศึกษาและพัฒนาพืช
สมุ น ไพรที่ มี ศั กยภาพให้ ไ ด้
คุณภาพตามมาตรฐานวัตถุดิบ
สมุนไพร (product spec) 
ตัวชี้วัด : วัตถุดิบพืชสมุนไพรมี
คุณภาพตามมาตรฐานวัตถุดิบ
สมุนไพร (product spec) 2 ชนิด 

 วั ตถุ ดิ บพื ชสมุนไพรมี
คุ ณ ภ า พต า ม ม า ต ร ฐ า น
วัตถุดิบสมุนไพร (product 
spec) 3 ชนิด (ตัวชี้วัดที่ 2) 
ได้แก่ ผักไชยา/คะน้าเม็กซิโก 
หม่อน และเฮาะที น าไปใช้ต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนกล้วย
อัดเม็ด ในชุมชนบ้านห้วยน้ า 
ซึ่งผลวิเคราะห์พบว่ามีสารออก
ฤทธิ์  (สารโภชนาการ) ท่ีได้
คุณภาพตามมาตรฐาน 

 วิธีการเพาะปลูกพืช
สมุนไพรที่มีศักยภาพเชิง
พาณิชย์ร่วมกับเกษตรกร
ให้มีมาตรฐาน/เก็บข้อมูล
การปลูกพืชสมุนไพร 3 
ชนิด และจัดท ามาตรฐาน
สมุนไพร 

 ชุ ม ช น บ น พื้ น ที่ สู ง มี
ผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน ได้แก่ 
กล้ ว ยอั ด เ ม็ ด  ลู กป ร ะคบ 
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรขับ
สารพิษ ประเภทยาต้ม/ชาชง 
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร
สังหยูประเภทยาต้ม/ชาชง และ
ลู ก ป ร ะ ค บ น้ า ไ ด้ รั บ ก า ร
ย ก ร ะ ดั บ ส า ห รั บ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์และสร้างรายได้เสริม 

3) งานก ากับติดตามงานวิจัย  การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ฯ ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม ค่าจ้างเหมาแรงงานในพ้ืนท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และค่า
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์  

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
- เชิงวิชาการ : ผลการศึกษาสารสกัดพืชสมุนไพรต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในสัตว์ทดลอง 

3 ชนิด คือ ผักไชยา/คะน้าเม็กซิโก หม่อน และเฮาะที (พืชสมุนไพรกลุ่มชูรสอาหาร) 
- เชิงสาธารณะ :  

1. ต ารับยาพ้ืนบ้าน 3 ต ารับ ได้แก่ ต ารับสมุนไพรแก้โรคลม ต ารับสมุนไพรรักษานิ่ว และ
ต ารับสมุนไพรอบตัว มีการยื่นขอคุ้มครองสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
2. องค์ความรู้ต ารับยาพ้ืนบ้าน/สมุนไพรกลุ่มโรคส าคัญ 5 พ้ืนที่ มีการบันทึกไม่ให้สูญหายและ
ใช้สืบทอดภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นต่อไปได้ในอนาคต 

- เชิงพาณิชย์ :  
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับชุมชน : ได้แก่ กล้วยอัดเม็ด ลูกประคบ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรขับ
สารพิษ ประเภทยาต้ม/ชาชง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสังหยูประเภทยาต้ม/ชาชง และลูกประคบน้ า 
ผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม : ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สังหยูส าหรับขับสารพิษ ซึ่งผ่านการทดสอบใน
ระยะพลีคลินิคและระยะคลินิค 
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2) โครงการฯ ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2564 จ านวน 1,000,000 บาท ผลการใช้จ่ายเงินในไตรมาส 4 
จ่ายจริง 899,158.82 บาท (ร้อยละ 89.92) ผูกพัน 68,380.00 บาท (ร้อยละ 6.84) จ่ายจริงรวม
ผูกพัน 967,538.82 บาท (ร้อยละ 96.75) คงเหลือ 32,461.18 บาท (ร้อยละ 3.25) 

 โครงการย่อยที่ 2 วิจัยและต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์พืชสมุนไพรและยาพ้ืนบ้านบนพ้ืนที่สูง กลุ่ม
ขับสารพิษ ในระดับคลินิก (ให้ทุนอุดหนุนวิจัย) 
1) ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 ร้อยละ 70 (ต่ ากว่าแผน ร้อยละ 30) ทั้งนี้ ผู้ให้ทุนอุดหนุนวิจัยอยู่

ระหว่างด าเนินงานงวดที่ 4 และ 5 (ตามสัญญาก าหนดส่งมอบ งวดที่ 4 ภายในวันที่ 21 ต.ค. 64 
และงวดที่ 5 งวดสุดท้ายภายในวันที่ 20 ธ.ค. 64) 

2) โครงการฯ ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2564 จ านวน 4,000,000 บาท ผลการใช้จ่ายเงินในไตรมาส 4 
จ่ายจริง 2,800,000 บาท (ร้อยละ 70) ผูกพัน 1,200,000 บาท (ร้อยละ 30) จ่ายจริงรวม
ผูกพัน 4,000,000 บาท (ร้อยละ 100) เนื่องจากเป็นการผูกพันในสัญญาให้ทุนอุดหนุนวิจัย 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงาน 2 โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 

 
เรื่องที่ 4.4 รายงานผลการควบคุมภายใน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

(องค์การมหาชน) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถาบันประจ าปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 มีมติเห็นชอบผลการติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 

 รายงานผลการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ไตรมาส 4  

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของสถาบัน มีกิจกรรมที่มีการควบคุมไม่พียงพอ จ านวน 
6 กิจกรรม จากการติดตามการควบคุมภายในด าเนินงานแล้วเสร็จ จ านวน 5 กิจกรรม และอยู่ระหว่าง
ด าเนินงานและยกไปด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
1. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ และการตรวจรับ

พัสดุ (งานสืบเนื่องจากปี 2563)  

ส านักอ านวยการ 

อยู่ ระหว่ างด าเนิ นงานขั้ นตอนาการ
ประเมินผลการด าเนินงาน และยกไปด าเนินการ
ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. การค านวณค่าเสื่อมราคา  ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3. การรับรู้การแจ้งเวียนกิจกรรมข่าวสารต่างๆ 

ภ า ย ใ น ส ถ า บั น ด้ ว ย ร ะ บ บ ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4. ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5. การบริหารจัดการการเดินทางในพื้นที่ด าเนินงาน
ของสถาบัน  ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
6. การปฏิบัติงานพัฒนาเพื่อให้บริการแก่ประชาชน

ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง 

ส านักพัฒนา 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

1) จากการประเมินความเสี่ยงของ สวพส. กิจกรรมที่ผลการประเมินสูงและสูงมากรวมจ านวน 7 กิจกรรม 
และตามแผนการบริหารความเสี่ยง สวพส. ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 กิจกรรม อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
และยกไปด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 

กิจกรรม 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงาน 

1. การส่งเสริมการเรียนรู้ของอุทยานหลวงราช
พฤกษ์ (งานสืบเนื่องจากปี 2563) 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk)  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง (งานสืบเนื่องจากปี 2563) 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk)  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3. การบริหารจัดการฐานข้อมูล (งานสืบ
เนื่องจากปี 2563) 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(IT Risk)  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4. การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk)  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5. การสื่อสารภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ และยก
ไปด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

6. การพัฒนาบุคลากร ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk) 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

7. การบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงิน
สะสม 

ด้านงบประมาณ  
(Financial risk) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ และยก
ไปด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
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2) ผลการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

โอกาส 
ผลกระ

ทบ 
รวม 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
โอกาส ผลกระ

ทบ 
รวม 

โอกาส ผลกระ
ทบ 

รวม 
โอกาส ผลกระ

ทบ 
รวม 

โอกาส ผลกระ
ทบ 

รวม 

1 การส่งเสรมิ
การเรียนรู้
ของอุทยานฯ  

4 3 12 
(สูง) 

3 3 9 
(สูง) 

3 3 9 
(สูง) 

2 2 4 
(ปาน
กลาง) 

1 2 2 
(น้อย) 

2 การน า
ผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์
อย่าง
กว้างขวาง  

3 4 12 
(สูง) 

3 4 12 
(สูง) 

1 2 2 
(น้อย) 

1 2 2 
(น้อย) 

1 2 2 
(น้อย) 

3 การบริหาร
จัดการ
ฐานข้อมูล  

4 3 12 
(สูง) 

4 3 12 
(สูง) 

4 3 12 
(สูง) 

2 3 6 
(ปาน
กลาง) 

1 2 2 
(น้อย) 

4 การขับเคลื่อน
องค์กรสู่
เป้าหมายเชิง
ผลลัพธ์ 

4 4 16 
(สูง
มาก) 

4 4 16 
(สูง
มาก) 

2 2 4 
(ปาน
กลาง) 

2 2 4 
(ปาน
กลาง) 

1 2 2 
(น้อย) 

5 การสื่อสาร
ภายนอก
องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ
และ
ครอบคลมุ
กลุ่มเป้าหมาย 

3 3 9 
(สูง) 

3 3 9 
(สูง) 

3 3 9 
(สูง) 

2 3 6 
(ปาน
กลาง) 

2 3 6 
(ปาน
กลาง) 

6 การพัฒนา
บุคลากร 

3 3 9 
(สูง) 

3 3 9 
(สูง) 

2 2 4 
(ปาน
กลาง) 

1 2 2 
(น้อย) 

1 2 2 
(น้อย) 

7 การบริหารจัด
การเงิน
งบประมาณ
และเงินสะสม 

4 4 16 
(สูง
มาก) 

4 4 16 
(สูง
มาก) 

4 4 16 
(สูง
มาก) 

3 3 9 
(สูง) 

3 3 9 
(สูง) 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบรายงานผลการควบคุมภายใน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
เรื่องท่ี 5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งต่อไป 

ก าหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดเป็นวันที่ 15
พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 
 
เรื่องท่ี 5.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2564 โดยมีเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1 เรื่อง เรื่องเพ่ือทราบ 2 เรื่อง เรื่องสืบเนื่อง 3 เรื่อง และเรื่อง
เพ่ือพิจารณา 4 เรื่อง 
มติที่ประชุม 
 รับรองมติท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 18 ตุลาคม 2564 
 

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

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 

 

  

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

 


