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หน่วยตรวจสอบภายใน
เงินสะสมสมทบ 

30,000 บาท

1 หมวดที่ 1 งานตรวจสอบตามปกติ - 

1.1 งานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกจิหลัก - 

1.1.1 งานด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) - 

1.1.1.1 การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) - 

1.1.1.1.1 รายงานการเงินปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (รายงานการเงินรวม)

1คร้ัง -   

1.1.1.1.2 รายงานการเงินประจ าเดือนของสถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12เดือน -             

1.1.1.1.3 รายงานการเงินประจ าเดือนของอทุยานฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12เดือน -             

1.1.1.1.4 รายงานการเงินของสถาบันรายไตรมาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1คร้ัง -  

1.1.1.1.5 รายงานการเงินของสถาบันรายไตรมาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3คร้ัง -    

1.1.1.1.6 รายงานการเงินของอทุยานฯ รายไตรมาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1คร้ัง -  

1.1.1.1.7 รายงานการเงินของอทุยานฯ รายไตรมาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3คร้ัง -    

1.1.1.1.8 การรับเงินของอทุยานหลวงราชพฤกษ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

1คร้ัง -    

1.1.1.2 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
(Compliance Audit)

- 

1.1.1.2.1 โครงการศึกษาและประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม ่(Smarting farming) เพื่อพัฒนาระบบเกษตร
และการตลาดสินค้าเกษตรของพื้นที่สูงร่วมกบั Taiwan 
ICDF ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินสะสม)

1 โครงการ -     

แผนการปฎิบัตกิารประจ าปี 2565

สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

งบประมาณ
 (บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
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1.1.1.2.2 โครงการวจิยัและพัฒนาการเล้ียงสัตวป์ีกและ
สุกรบนพื้นที่สูง ประจ าปีงบประมาณ 2564 (เงินสะสม)

1โครงการ -  

1.1.1.2.3 การจดัซ้ือจดัจา้งของสถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

26สัญญา -   

1.1.1.2.4 การติดตามผลการปฏิบัติงานตามคู่มอืการ
พัฒนาระบบตลาด และสินค้าเกษตรของ สถาบัน
เกษตรกรฯ

2คร้ัง -   

1.1.1.2.5 การบันทึกขอ้มลูในระบบงานความรับผิดทาง
ละเมดิและแพ่ง ของกรมบัญชกีลาง

1คร้ัง -  

1.1.1.3 การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) - 

1.1.1.3.1 การด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงห้วยน้ าขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1โครงการ -   

1.1.1.3.2 การด าเนินงานการจดัท าชมุชนต้นแบบที่จะ
ขบัเคล่ือนด้วยดิจทิัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1โครงการ -   

1.1.1.4 การตรวจสอบเฉพาะกจิอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - 

1.1.1.4.1 ติดตาม/ประเมนิผลการควบคุมภายใน และการ
รายงานการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6 กรมบัญชกีลาง)

6หน่วยงาน -   

1.1.1.4.2 ติดตาม/ประเมนิผล และรายงานผลการควบคุม
ภายในของ สวพส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ.
 2565 (ก.พ.ร. ตัวชี้วดัที่ 4.1)

4คร้ัง -     

1.1.1.4.3 ติดตาม/ประเมนิ และรายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 
2565 (ก.พ.ร. ตัวชี้วดัที่ 4.1)

4คร้ัง -     
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1.1.1.4.4 รายงานแผนการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเส่ียงของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1คร้ัง -  

1.1.1.4.5 รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก.พ.ร. ตัวชี้วดัที่ 4.1)

4คร้ัง -     

1.1.1.4.6 ติดตามผลการด าเนินงานตามความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้สถาบัน
แกไ้ขปรับปรุงได้มกีารด าเนินการเสร็จและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง

7คร้ัง -        

1.1.1.4.7 ติดตามผลการด าเนินงานตามความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสถาบัน

12คร้ัง -             

1.1.1.4.8 งานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมสถาบัน 
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ านวยการสถาบัน

12เดือน -             

1.2 งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) - 

1.2.1 การให้บริการ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และบริการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งโดยลักษณะงานเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กบัหน่วยงาน
 และปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น เชน่ การ
เบิกจา่ยเงินจดัซ้ือจดัจา้ง ระบบควบคุมภายใน การบริหารความ
เส่ียง และกฎ ระเบียบ หรือขอ้บังคับต่างๆ

5วนั -             

2 หมวดที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบ (ผู้อ านวยการ/
คณะกรรมการตรวจสอบ)

- 

2.1 รายงานผลการตรวจสอบ 7คร้ัง -        

2.2 ติดตามผลการตรวจสอบ 12เดือน -             

2.3 รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 1คร้ัง -  
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3 หมวดที่ 3 การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน - 

3.1 การรายงานผลการประเมนิตนเองเป็นระยะ (Periodic Self 
Assessments) ให้กรมบัญชกีลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1คร้ัง -    

3.2 การติดตามการด าเนินงานการประเมนิตนเองเป็นระยะ 
(Periodic Self Assessments) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3คร้ัง -    

3.3 การติดตามประเมนิผลและการรายงานในระหวา่งที่งานด าเนิน
ไป (Ongoing Monitoring) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12เดือน -             

4 หมวดที่ 4 งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 100,000     

4.1 จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7คร้ัง -        

4.2 รายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
สถาบันวจิยัและพัฒนาพื้นที่สูง

7คร้ัง -        

4.3 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1คร้ัง 100,000     100,000  

5 หมวดที่ 5 งานอ านวยการ และธรุการ 844,700     

5.1 ค่าวสัดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์ 2คร้ัง 20,000       10,000    10,000    

5.2 งานอ านวยการและบริหารจดัการ 63,600       

5.2.1 ตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา 7คร้ัง 21,000       3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      

5.2.2 ค่าใชส้อย 40,100       

5.2.2.1 ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พัก และพาหนะส าหรับเจา้หน้าที่ 7คร้ัง 40,100         13,300     13,300     13,500         

5.2.3 ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 2,500         

5.2.3.1 ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ (ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจดัประชมุ) 12คร้ัง 2,500         180        180        180        180        180        180        180        180        180        180        350        350        

5.3 ค่าสาธารณูปโภค 2,100         

5.3.1 ค่าไปรษณีย์ 7คร้ัง 2,100         300        300        300        300        300        300        300        

5.4 ค่าจา้งเหมาบริการ 759,000     
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5.4.1 จา้งเหมาบริการงานตรวจสอบ
4อัตรา /12

เดือน
729,000     60,750    60,750    60,750    60,750    60,750    60,750    60,750    60,750    60,750    60,750    60,750    60,750    

5.4.2 ค่าจา้งเหมาบริการอื่น ๆ (ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร) 12เดือน 30,000       2,500      2,500      2,500      2,500      2,500      2,500      2,500      2,500      2,500      2,500      2,500      2,500      เงินสะสม
5.5 งานสารบรรณส านักงาน - 

5.5.1 รับหนังสือในระบบสารบรรณ 450เร่ือง -             

5.5.2 ส่งหนังสือในระบบสารบรรณ 300เร่ือง -             

5.5.3 จดัเกบ็เอกสารเขา้แฟ้มตามหมวดหมู่ 750เร่ือง -             

5.6 งานพัสดุส านักงาน, คอมพิวเตอร์ - 

5.6.1 ส ารวจจดัท าแผนความต้องการวสัดุและอปุกรณ์ 2คร้ัง -   

5.6.2 จดัท าเอกสารขอเบิกวสัดุและอปุกรณ์ 2คร้ัง -   

5.6.3 จดัท าทะเบียนคุมการเบิก-จา่ยวสัดุอปุกรณ์ 2คร้ัง -   

6 หมวดที่ 6 งานอ่ืนๆ - 

6.1 ประชมุผู้บริหารสถาบันวจิยัและพัฒนาพื้นที่สูง/Morning Talk 12เดือน -             

6.2 การประเมนิความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

1คร้ัง -  

6.3 จดัท าแผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเส่ียง
ของหน่วยตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1คร้ัง -  

6.4 การจดัท าแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

1คร้ัง -  

6.5 บริหารการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน

12เดือน -             

6.6 การควบคุมการใชจ้า่ยเงินตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12เดือน -             

6.7 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน 126ชัว่โมง -             

6.8 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 4คร้ัง -     

6.9 ประชมุประจ าเดือนสถาบัน 10คร้ัง -           
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รับผิดชอบ

6.10 สัมมนาสรุปผลงานคร่ึงปีและประจ าปีของสถาบัน 2คร้ัง -   

6.11 เสนอการคัดเลือกผู้สอบบัญชขีอง สวพส.ปีงบประมาณ 2566 2คร้ัง -   

6.12 รายงานของผู้สอบบัญชแีละรายงานการเงิน สวพส.ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัที่ 30 ก.ย. 2564 ของ สวพส. (ผู้สอบบัญชภีายนอก)

1คร้ัง -  

6.13 รายงานการประเมนิผลการใชจ้า่ยเงินและทรัพยสิ์นส าหรับปี
ส้ินสุดวนัที่ 30 ก.ย. 2564 ของ สวพส. (ผู้สอบบัญชภีายนอก)

1คร้ัง -  

รวมงบประมาณ 944,700     76,730   63,430   90,030   66,730   180,030  63,430   80,230   63,430   63,430   66,730   63,600   66,900   


