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

หน่วยตรวจสอบภายใน

1 หมวดที่ 1 งานตรวจสอบตามปกติ -           

1.1 งานตรวจสอบการปฏิบัตงิานตามภารกิจหลกั - 
1.1.1 งานด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) - 

1.1.1.1 การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) - 
1.1.1.1.1 ตรวจสอบรายงานการเงินปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายงานการเงินรวม)  
ตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

1คร้ัง -   

1.1.1.1.2 ตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือน ก.ย.) และ 
พ.ศ. 2563

- 

1.1.1.1.2.1 รายงานการเงินประจ าเดือนของสถาบัน 12เดือน -             

1.1.1.1.3 รายงานการเงินประจ าเดือนของอทุยาน
หลวงราชพฤกษ์ (เงินงบประมาณ และเงินสะสม)

12เดือน -             

1.1.1.1.4  ตรวจสอบรายงานการเงินประจ าไตรมาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563

- 

1.1.1.1.4.1 รายงานการเงินประจ าไตรมาสของ
สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1คร้ัง -  

1.1.1.1.4.2 รายงานการเงินประจ าไตรมาสของ
สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3คร้ัง -    

1.1.1.1.5 รายงานการเงินประจ าไตรมาสของอทุยาน
หลวงราชพฤกษ์  (เงินงบประมาณและเงินสะสม) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563

- 

1.1.1.1.5.1 รายงานการเงินประจ าไตรมาสของ
อทุยานหลวงราชพฤกษ์  (เงินงบประมาณและเงิน
สะสม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1คร้ัง -  

แผนการปฎิบัตกิารประจ าปี 2563

สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

กลยทุธก์ารบริหารจดัการและพัฒนาองค์กร แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสทิธภิาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
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กลยทุธก์ารบริหารจดัการและพัฒนาองค์กร แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสทิธภิาพ
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เป้าหมาย/
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ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

1.1.1.1.5.2 รายงานการเงินประจ าไตรมาสของ
อทุยานหลวงราชพฤกษ์ (เงินงบประมาณและเงิน
สะสม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3คร้ัง -    

1.1.1.1.6 ตรวจสอบการใชจ้า่ยเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563

- 

1.1.1.1.6.1 ตรวจสอบค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน
ของสถาบัน พ.ศ. 2562

1คร้ัง -  

1.1.1.1.6.2 ตรวจสอบค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม
หารายได้ ของอทุยานหลวงราชพฤกษ์ พ.ศ. 2562

1คร้ัง -  

1.1.1.1.6.3 ตรวจสอบกจิกรรมการส่งเสริมการ
จดัหารายได้หรือจดัหาผลประโยชน์เพิ่มขึ้นของ
อทุยานหลวงราชพฤกษ์ พ.ศ. 2563

3คร้ัง -    

1.1.1.1.6.4 ตรวจสอบค่าใชจ้า่ยในการจดัสวสัดิการ
ภายใน ประเภทต่างๆให้แกเ่จา้หน้าที่ พ.ศ. 2562

1คร้ัง -  

1.1.1.2 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
(Compliance Audit)

- 

1.1.1.2.1 ตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

- 

1.1.1.2.1.1 การจดัซ้ือจดัจา้งของสถาบัน 10สัญญา -   

1.1.1.2.1.2 การจดัซ้ือจดัจา้งของอทุยานหลวงราช
พฤกษ์

9สัญญา -   

1.1.1.2.1.3 ตรวจสอบการรับทุนอดุหนุนการวจิยั 
(Outsource) ประจ าปีงบประมาณ 2562

9 สัญญา   
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โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

1.1.1.3 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational
 Audit)

- 

1.1.1.3.1 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณา
การวจิยัและพัฒนาพันธุแ์ละการแปรรูปเฮมพ์ภายใต้ระบบการ
ควบคุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

12เดือน/1
โครงการ

-             

1.1.1.3.2 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

12เดือน/1
โครงการ

-             

1.1.1.3.3 ตรวจสอบการบันทึกขอ้มลูในระบบงาน
ความรับผิดทางละเมดิและแพ่ง ของกรมบัญชกีลาง

2คร้ัง -   

1.1.2 งานด้านการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) - 
1.1.2.1 การให้บริการ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และ
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งโดยลักษณะงานเพื่อเพิ่มคุณค่า
ให้กบัหน่วยงาน และปรับปรุงการด าเนินงานของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น เชน่ การเบิกจา่ยเงิน จดัซ้ือจดัจา้ง 
ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และกฎ 
ระเบียบ หรือขอ้บังคับต่างๆ

-             

1.2 งานตรวจสอบเฉพาะกิจอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย - 
1.2.1 ติดตาม/ประเมนิผลการควบคุมภายใน และการ
รายงานการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของ
ผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)

6หน่วยงาน -   

1.2.2  ติดตาม/ประเมนิผลการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 (ก.พ.ร. ตัวชี้วดัที่ 
5.1)

4คร้ัง -     

1.2.3 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 เสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (ก.พ.ร. ตัวชี้วดัที่ 5.1)

4คร้ัง -     
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1.2.4  ติดตาม/ประเมนิการบริหารความเส่ียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 (ก.พ.ร. ตัวชี้วดัที่ 
5.1)

4คร้ัง -     

1.2.5 รายงานผลการบริหารความเส่ียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 เสนอต่อ
คณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (ก.พ.ร.
 ตัวชี้วดัที่ 5.1)

4คร้ัง -     

1.2.6 รายงานแผนการควบคุมภายในและการบริหารความ
เส่ียงของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อ
คณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (ก.พ.ร.
 ตัวชี้วดัที่ 5.1)

1คร้ัง -   

1.2.7 รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก.พ.ร. ตัวชี้วดัที่ 5.1)

4คร้ัง -     

1.2.8 ติดตามผลการด าเนินงานตามความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้สถาบันแกไ้ข
ปรับปรุง ได้มกีารด าเนินการเสร็จและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง

7คร้ัง -        

1.2.9 ติดตามผลการด าเนินงานตามความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสถาบัน

12คร้ัง -             

1.2.10 ติดตามการจดัท าบัญชคีรัวเรือน บัญชกีลุ่ม และ
ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

2คร้ัง -        

1.2.11 งานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมสถาบัน 
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ านวยการสถาบัน

12เดือน -             

1.2.11.1 ตรวจติดตามการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
 ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีงบระมาณ 
พ.ศ. 2562

1เร่ือง -   
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รับผิดชอบ

2 หมวดที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบ -           
2.1 รายงานผลการตรวจสอบ 7คร้ัง -        

2.2 ติดตามผลการตรวจสอบ 12เดือน -             

2.3 รายงานผลการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1คร้ัง -  

3 หมวดที่ 3 งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ -           
3.1 จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7คร้ัง -        

3.2 รายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
สถาบันวจิยัและพัฒนาพื้นที่สูง

7คร้ัง -        

3.3 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-  

4 หมวดที่ 4 งานอ านวยการ และธรุการ 708,750    
4.1 ค่าวสัดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์ 2คร้ัง 17,220      3,880     13,340    

4.2 งานอ านวยการและบริหารจดัการ 79,060      
4.2.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 3คร้ัง 14,160      3,180     6,360      4,620     

4.2.2 ค่าใชส้อย 63,200      
4.2.2.1 ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พัก และพาหนะส าหรับเจา้หน้าที่ 6คร้ัง 63,200      47,050   16,150   

4.2.3 ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 1,700        
4.2.3.1 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจดัประชมุ 4คร้ัง 1,700        1,200     500       

4.3 ค่าสาธารณูปโภค 1,400        
4.3.1 ค่าไปรษณีย์ 1,400        750       300       350       

4.4 ค่าจา้งเหมาบริการ 611,070     
4.4.1 จา้งเหมาบริการงานตรวจสอบ 4อัตรา /3อัตรา

 /12เดือน
593,070     413,070    45,000   45,000   45,000   45,000   

4.4.2 ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ (ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร All
 in one)

12เดือน 18,000      3,000     3,000     3,000      3,000     3,000     3,000           

4.5 งานสารบรรณส านักงาน -           
4.5.1 รับหนังสือในระบบสารบรรณ 820เร่ือง -                       

4.5.2 ส่งหนังสือในระบบสารบรรณ 150เร่ือง -                       
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4.5.3 จดัเกบ็เอกสารเขา้แฟ้มตามหมวดหมู่ 970เร่ือง -                       

4.6 งานพัสดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์ -           
4.6.1 ส ารวจจดัท าแผนความต้องการวสัดุและอปุกรณ์ 2คร้ัง -             

4.6.2 จดัท าเอกสารขอเบิกวสัดุและอปุกรณ์ 2คร้ัง -             

4.6.3 จดัท าทะเบียนคุมการเบิก-จา่ยวสัดุอปุกรณ์ 2คร้ัง -             

5 หมวดที่ 5 งานอ่ืนๆ 22,200      
5.1 ประชมุผู้บริหารสถาบันวจิยัและพัฒนาพื้นที่สูง/Morning 
Talk

12คร้ัง -             

5.2 การประเมนิความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

1คร้ัง -  

5.3 จดัท าแผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารความ
เส่ียงของหน่วยตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

1คร้ัง -  

5.4 การจดัท าแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1คร้ัง -  

5.5 บริหารการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายใน

12เดือน -             

5.6 การควบคุมการใชจ้า่ยเงินตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

12เดือน -             

5.7 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน 3คน (ราย)/2
คร้ัง

22,200      15,000   7,200     

5.8 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 4คร้ัง -     

5.9 ประชมุประจ าเดือนสถาบัน 10คร้ัง -           

5.10 ร่วมสัมมนาสรุปผลงานคร่ึงปีและประจ าปี 2คร้ัง -   

รวมงบประมาณ 730,950    6,880     21,180   22,700     427,890  51,250   3,000     -        -        45,750   45,300   45,000   62,000   


