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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 รายงานการเงินปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายงาน
การเงินรวม)

1คร้ัง -   

1.1.1.1.2 รายงานการเงินประจ าเดือนและไตรมาสของสถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

12เดือน -             

1.1.1.1.3 รายงานการเงินประจ าเดือนและไตรมาสของอทุยานฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12เดือน -             

1.1.1.2 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance 
Audit)

- 

1.1.1.2.1 การจดัซ้ือจดัจา้งของอทุยาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  0สัญญา -  

1.1.1.2.2 การบริหารพัสดุและทรัพยสิ์น 1เร่ือง -   

1.1.1.2.3 สรุปภาพรวมของการฟ้องร้อง และการบันทึกขอ้มลูใน
ระบบงานความรับผิดทางละเมดิและแพ่ง ของ สวพส.

1เร่ือง -  

1.1.1.3 การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) - 
1.1.1.3.1 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการด้านการตลาด
และสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1โครงการ -   

1.1.1.3.2 โครงการถา่ยทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพชมุชนบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1โครงการ -   

1.1.1.3.3 การสนับสนุนการพัฒนาศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงเลอตอใน
ส่วนที่เป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอยา่งยั่งยนื ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566

1โครงการ -   

1.1.1.4 การตรวจสอบเฉพาะกจิอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - 

แผนการปฎิบัตกิารประจ าปี 2566

สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

กลยทุธก์ารพัฒนาและบริหารองค์กร การพัฒนาระบบงานที่มีประสทิธภิาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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1.1.1.4.1 ติดตาม/ประเมนิผลการควบคุมภายใน และการรายงานการ
สอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ
 ปค.6 )

6หน่วยงาน -   

1.1.1.4.2  ติดตาม/ประเมนิผล และรายงานผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 4) และ พ.ศ. 2566

4คร้ัง -     

1.1.1.4.3 ติดตาม/ประเมนิ และรายงานผลการบริหารความเส่ียง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 4) และ พ.ศ. 2566

4คร้ัง -     

1.1.1.4.4 รายงานแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
ของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอต่อคณะกรรมการ
สถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

1คร้ัง -  

1.1.1.4.5 รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

4คร้ัง -     

1.1.1.4.6 งานที่ได้รับมอบหมายตามความเห็นและขอ้เสนอแนะของ 
คณะกรรมการสถาบัน และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

12เดือน -             

1.2 งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) - 

1.2.1 การให้บริการ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กบั สวพส. และปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น

-             

1.2.2 สร้างการรับรู้และความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน 4เร่ือง - 
1.2.2.1 วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของการปฏิบัติที่ไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบ และสรุปประเด็นปัญหาที่ส าคัญ

-  

1.2.2.2 วเิคราะห์และศึกษาขอ้มลูหรือความรู้เพิ่มเติมหรือจดัท าแบบ
ส ารวจความต้องการของเจา้หน้าที่ สวพส. รวมถงึประสานงานกบัผู้สอบ
บัญชเีกี่ยวกบัผลการตรวจสอบและเร่ืองอื่นๆ ในการปฏิบัติงานที่ไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบ เพื่อน ามาออกแบบการน าเสนอให้มคีวามน่าสนใจ

-  
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1.2.2.3 ประเมนิผลการรับรู้และความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน รวมถงึการ
น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใชใ้นการปฏิบัติงาน

-  

2 หมวดที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบ (ผู้อ านวยการ/คณะกรรมการตรวจสอบ) - 

2.1 รายงานผลการตรวจสอบ 7คร้ัง -        

2.2 ติดตามผลการตรวจสอบ 12เดือน -             

2.3 รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2566 1คร้ัง -  

3 หมวดที่ 3 การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน - 
3.1 การประเมนิภายในองค์กร - 

3.1.1 รายงานผลการประเมนิตนเองเป็นระยะ (Periodic Self 
Assessments) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งกรมบัญชกีลาง ภายใน
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2566

1คร้ัง -   

3.1.2  ติดตามประเมนิผลและการรายงานในระหวา่งที่งานด าเนินไป 
(Ongoing Monitoring) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : การประเมนิ
ภายใน

12เดือน -             

3.1.3 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1คร้ัง -  

3.2 การประเมนิภายนอกองค์กร - 

3.2.1  รายงานแบบประเมนิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
จากภานนอกองค์กร ส่งกรมบัญชกีลางภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566

1คร้ัง -   

3.2.2 ตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมนิการประกนัและปรับปรุงคุณภาพ
งานงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภานนอกองค์กร ผู้ประเมนิจาก
ส านักงานคลังเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามหนังสือที่ กค 
0409.4/ว 172 ลว. 3 มนีาคม 2565 ผู้ประเมนิจาก ส านักงานคลังเขต)

1คร้ัง -          

4 หมวดที่ 4 งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - 
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4.1 จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7คร้ัง -        

4.2 รายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถาบันวจิยัและ
พัฒนาพื้นที่สูง

7คร้ัง -        

4.3 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 1คร้ัง -  

4.4 ประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมกาตรวจสอบในภาพรวม และ
รายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1คร้ัง -  

5 หมวดที่ 5 งานอ านวยการ และธรุการ 951,700
5.1 ค่าวสัดุส านักงาน 1คร้ัง 6,000 6,000 สะสม
5.2 งานอ านวยการและบริหารจดัการ 150,040

5.2.1 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา 7คร้ัง 14,040 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,040

5.2.2 ค่าใชส้อย (ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พัก และพาหนะส าหรับเจา้หน้าที่) 8คร้ัง 131,600 14,300 14,300 14,300 30,000 14,300 15,800 14,300 14,300

5.2.3 ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ (ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจดัประชมุ) 12เดือน 4,400 480 180 480 480 480 180 480 180 180 480 180 620

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

5.4 ค่าจา้งเหมาบริการ 793,560

5.4.1 จา้งเหมาบริการงานตรวจสอบ
4อตัรา /
12เดือน

763,560 63,630 63,630 63,630 63,630 63,630 63,630 63,630 63,630 63,630 63,630 63,630 63,630

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 สะสม
5.5 งานสารบรรณส านักงาน - 

5.5.1 รับหนังสือในระบบสารบรรณ 450เร่ือง -             

5.5.2 ส่งหนังสือในระบบสารบรรณ 300เร่ือง -             

5.5.3 จดัเกบ็เอกสารเขา้แฟ้มตามหมวดหมู่ 750เร่ือง -             

5.6 งานพัสดุส านักงาน - 
5.6.1 ส ารวจจดัท าแผนความต้องการวสัดุ 1คร้ัง -  

5.6.2 จดัท าเอกสารขอเบิกวสัดุ 1คร้ัง -  

5.6.3 จดัท าทะเบียนคุมการเบิก-จา่ยวสัดุ 1คร้ัง -  

6 หมวดที่ 6 งานอ่ืนๆ - 
6.1 ประชมุผู้บริหารสถาบันวจิยัและพัฒนาพื้นที่สูง/Morning Talk 12เดือน -             
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6.2 การประเมนิความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2567

1คร้ัง -  

6.3 การจดัท าแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1คร้ัง -  

6.4 จดัท าแผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเส่ียงของหน่วย
ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1คร้ัง -  

6.5 บริหารการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12เดือน -             

6.6 การควบคุมการใชจ้า่ยเงินตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงาน
ในระบบ ERP

12เดือน -             

6.7 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน การอบรม/IDP 126ชั่วโมง -             

6.8 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 4คร้ัง -     

6.9 ประชมุประจ าเดือนสถาบัน 10คร้ัง -           

6.10 ประชมุประจ าเดือนของหน่วยตรวจสอบภายใน 12เดือน -             

6.11 กจิกรรม 5 ส ของหน่วยตรวจสอบภายใน 1คร้ัง -  

6.12 กจิกรรมสร้างสุขและจติส านึกในการปฏิบัติงาน 1กจิกรรม -       

6.13 สัมมนาสรุปผลงานคร่ึงปีและประจ าปีของสถาบัน 2คร้ัง -   

6.14 เสนอการคัดเลือกผู้สอบบัญชขีอง สวพส. ปีงบประมาณ 2567 2คร้ัง -   

6.15 รายงานของผู้สอบบัญชแีละรายงานการเงิน สวพส.ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30
 ก.ย. 2565 ของ สวพส. (ผู้สอบบัญชภีายนอก)

1คร้ัง -  

6.16 รายงานการประเมนิผลการใชจ้า่ยเงินและทรัพยสิ์นส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30
 ก.ย. 2565 ของ สวพส. (ผู้สอบบัญชภีายนอก)

1คร้ัง -  

รวมงบประมาณ 951,700 83,210 66,310 89,210 83,210 98,910 66,310 83,210 66,310 82,110 83,210 66,310 83,390


