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หน่วยตรวจสอบภายใน
1  หมวดที่ 1 งานตรวจสอบตามปกติ -          

1.1  งานตรวตสอบการปฏบิัติงานตามภารกจิหลัก -           

1.1.1 งานด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) -           

1.1.1.1 การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) -           

1.1.1.1.1 ตรวจสอบรายงานการเงินปี ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 (รายงานการเงินรวม) ตรวจสอบรายงาน
การเงินประจ าเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1คร้ัง -             

1.1.1.1.2 ตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 (เดือน ก.ย.) และ พ.ศ. 2564

-           

1.1.1.1.2.1 รายงานการเงินประจ าเดือนของสถาบัน 12เดือน -                       

1.1.1.1.3 รายงานการเงินประจ าเดือนของอทุยานหลวง
ราชพฤกษ์ (เงินงบประมาณ และเงินสะสม)

12เดือน -                       

1.1.1.1.4 ตรวจสอบรายงานการเงินประจ าไตรมาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564

-           

1.1.1.1.4.1 รายงานการเงินประจ าไตรมาสของสถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1คร้ัง -            

1.1.1.1.4.2 รายงานการเงินประจ าไตรมาสของสถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3คร้ัง -              

1.1.1.1.5 รายงานการเงินประจ าไตรมาสของอทุยานหลวง
ราชพฤกษ์ (เงินงบประมาณและเงินสะสม) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564

-           

1.1.1.1.5.1 รายงานการเงินประจ าไตรมาสของอทุยาน
หลวงราชพฤกษ์ (เงินงบประมาณและเงินสะสม) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1คร้ัง -            

แผนการปฎิบัตกิารประจ าปี 2564

สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

กลยทุธก์ารพัฒนาและบริหารองค์กร แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสทิธภิาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

งบประมาณ
 (บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
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แผนการปฎิบัตกิารประจ าปี 2564

สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

กลยทุธก์ารพัฒนาและบริหารองค์กร แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสทิธภิาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

งบประมาณ
 (บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

1.1.1.1.5.2 รายงานการเงินประจ าไตรมาสของอทุยาน
หลวงราชพฤกษ์ (เงินงบประมาณและเงินสะสม) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3คร้ัง -              

1.1.1.1.6 ตรวจสอบการใชจ้า่ยเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และ  พ.ศ. 2564

-           

1.1.1.1.6.1 ตรวจสอบค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานของ
สถาบัน พ.ศ. 2563

1คร้ัง -            

1.1.1.1.6.2 ตรวจสอบกจิกรรมการส่งเสริมการจดัหา
รายได้หรือจดัหาผลประโยชน์เพิ่มขึ้นของอทุยานหลวง
ราชพฤกษ์ พ.ศ. 2563

1คร้ัง -            

1.1.1.1.6.3 ตรวจสอบเงินทุนหมนุเวยีนส าหรับการ
ด าเนินกจิกรรมจดัหารายได้ของอทุยานหลวงราชพฤกษ์ 
พ.ศ. 2564

3คร้ัง -              

1.1.1.1.6.4 ตรวจสอบค่าใชจ้า่ยในการจดัสวสัดิการ
ภายในประเภทต่าง ๆ ให้แกเ่จา้หน้าที่ พ.ศ. 2563

1คร้ัง -            

1.1.1.2 การตรวจสอบด้านการปฏบิัติตามกฎ ระเบียบ 
(Compliance Audit)

-           

1.1.1.2.1 ตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563

-           

1.1.1.2.1.1 การจดัซ้ือจดัจา้งของสถาบัน -             

1.1.1.2.1.2 การจดัซ้ือจดัจา้งของอทุยานหลวงราชพฤกษ์ 10สัญญา -             

1.1.1.3 ตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (Performance Audit) -           

1.1.1.3.1  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบ
เมย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

12เดือน/1
โครงการ

-                       

1.1.1.3.2 โครงการวจิยัและพัฒนาต่อยอดภมูปิัญญาการใช้
ประโยชน์พืชสมนุไพรและยาพื้นบ้านของชมุชนบนพื้นที่สูง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

12เดือน/1
โครงการ

-                       



498

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการปฎิบัตกิารประจ าปี 2564

สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

กลยทุธก์ารพัฒนาและบริหารองค์กร แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสทิธภิาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

งบประมาณ
 (บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

1.1.1.4 การตรวจสอบด้านอื่นๆ
1.1.1.4.1 ตรวจสอบการบันทึกขอ้มลูในระบบงานความรับ
ผิดทางละเมดิและแพ่ง ของกรมบัญชกีลาง

2คร้ัง -             

1.1.1.4.2 ระบบงานสารสนเทศของสถาบัน 1คร้ัง  

1.1.2 งานด้านการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) -           

1.1.2.1 การให้บริการ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา แลบริการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งโดยลักษณะงานเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กบั
หน่วยงาน และปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
เชน่ การเบิกจา่ยเงิน จดัซ้ือจดัจา้ง ระบบควบคุมภายใน การ
บริหารความเส่ียง และกฎ ระเบียบ หรือขอ้บังคับต่าง ๆ

5วนั -                       

1.2 งานตรวจสอบเฉพาะกจิอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -           

1.2.1 ติดตาม/ประเมนิผลการควบคุมภายใน และการรายงาน
การสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน (แบบ ปค.6)

6หน่วยงาน -             

1.2.2 ติดตาม/ประเมนิผลและรายงานผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 เสนอต่อ
คณะกรรมการสถาบันผ่านคณกรรมการตรวจสอบ (ก.พ.ร. 
ตัวชี้วดัที่ 4.1)

4คร้ัง -               

1.2.3 ติดตาม/ประเมนิผลและรายงานผลการบริหารความเส่ียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 เสนอต่อ
คณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (ก.พ.ร. 
ตัวชี้วดัที่ 4.1)

4คร้ัง -               

1.2.4 รายงานแผนการควบคุมภายในและการบริหารความส่ียง
ของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอต่อ
คณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

1คร้ัง -            

1.2.5 รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.พ.ร. ตัวชี้วดัที่ 4.1)

4คร้ัง -               
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แผนการปฎิบัตกิารประจ าปี 2564

สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

กลยทุธก์ารพัฒนาและบริหารองค์กร แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสทิธภิาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

งบประมาณ
 (บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

1.2.6 ติดตามผลการด าเนินงานตามความเห็นและขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้สถาบันแกไ้ขปรับปรุง ได้มกีาร
ด าเนินการเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่
เกี่ยวขอ้ง

7คร้ัง -                  

1.2.7 ติดตามผลการด าเนินงานตามความเห็นและขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการสถาบัน

12คร้ัง -                       

1.2.8 งานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบัน 
คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้อ านวยการสถาบัน

1.2.8.1 การติดตามการค านวณค่าเส่ือมราคาในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของสถาบันและอทุยานฯ

2 หน่วยงาน           

1.2.9 ติดตามการจดัท าบัญชคีรัวเรือน บัญชกีลุ่ม และต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกร

4คร้ัง -                       

2 หมวดที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบ  0ครัง้ -          

2.1 รายงานผลการตรวจสอบ 7คร้ัง -                  

2.2 ติดตามผลการตรวจสอบ 12เดือน -                       

3 หมวดที่ 3  การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน
3.1 การรายงานผลการประเมนิตนเองเป็นระยะ (Periodic Self 
Assessments) ให้กรมบัญชกีลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

1 คร้ัง -              

3.2 การติดตามการด าเนินงานการประเมนิตนเองเป็นระยะ 
(Periodic Self Assessments)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3 คร้ัง -              

3.3 การติดตามประเมนิผลและการรายงานในระหวา่งที่งาน
ด าเนินไป (Ongoing Monitoring) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

12 เดือน -                       

4 หมวดที่ 4 งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  0ครัง้ 100,000    

4.1 จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7คร้ัง -                  
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สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

กลยทุธก์ารพัฒนาและบริหารองค์กร แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสทิธภิาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

งบประมาณ
 (บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

4.2 รายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
สถาบันวจิยัและพัฒนาพื้นที่สูง

7คร้ัง -                  

4.3 ตรวจติดตามการปฏบิัติงานนอกพื้นที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1คร้ัง 100,000      100,000

5 หมวดที่ 5 งานอ านวยการ และธุรการ 888,800    

5.1 ค่าวสัดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์ 2คร้ัง 8,700        8,700

5.2 งานอ านวยการและบริหารจดัการ 115,800    

5.2.1 ค่าตอบแทนปฏบิัติงานนอกเวลา 7คร้ัง 17,000      4,500 4,100 4,100 4,300

5.2.2 ค่าใชส้อย 97,100      

5.2.2.1 ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พัก และพาหนะส าหรับเจา้หน้าที่ 7คร้ัง 97,100      48,670 16,100 16,100 16,230

5.2.3 ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ 1,700        

5.2.3.1 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจดัประชมุ 3คร้ัง 1,700        550 550 600

5.3 ค่าสาธารณูปโภค 800          

5.3.1 ค่าไปรษณีย์ 4คร้ัง 800          200 200 200 200

5.4 ค่าจา้งเหมาบริการ 763,500    

5.4.1 จา้งเหมาบริการงานตรวจสอบ
4อตัรา /12

เดือน
729,000    303,750 60,750 60,750 60,750 60,750 60,750 60,750 60,750

5.4.2 ค่าจา้งเหมาบริการอื่น ๆ 12เดือน 34,500      13,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

5.5 งานสารบรรณส านักงาน -           

5.5.1 รับหนังสือในระบบสารบรรณ 820เร่ือง -                       

5.5.2 ส่งหนังสือในระบบสารบรรณ 150เร่ือง -                       

5.5.3 จดัเกบ็เอกสารเขา้แฟ้มตามหมวดหมู่ 970เร่ือง -                       

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 -             
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แผนการปฎิบัตกิารประจ าปี 2564

สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

กลยทุธก์ารพัฒนาและบริหารองค์กร แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสทิธภิาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

งบประมาณ
 (บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

6 หมวดที่ 6 งานอ่ืน ๆ 54,000     

6.1 ประชมุผู้บริหารสถาบันวจิยัและพัฒนาพื้นที่สูง/Morning Talk 12คร้ัง -                       

6.2 การประเมนิความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1คร้ัง -            

6.3 จดัท าแผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเส่ียง
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1คร้ัง -            

6.4 การจดัท าแผนปฏบิัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1คร้ัง -            

6.5 บริหารการปฏบิัติงานตามแผนปฏบิัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน

12เดือน -                       

6.6 การควบคุมการใชจ้า่ยเงินตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12เดือน -                       

6.7 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน 126 ชั่วโมง 54,000        18,700   18,410 16,890

6.8 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 4คร้ัง -               

6.9 ประชมุประจ าเดือนสถาบัน 10คร้ัง -                     

6.10 ร่วมสัมมนาสรุปผลงานคร่ึงปีและประจ าปี 2คร้ัง -             

รวมงบประมาณ 1,042,800 0 0 497,820 0 0 82,360 101,590 63,750 63,750 84,700 63,750 85,080


