
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

แผนการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

  

ประเภท 2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
กตส. คลังเขต กตส. คลังเขต กตส. คลังเขต กตส. คลังเขต กตส. คลังเขต 

1 ส่วนราชการ 22 - 42 31 32 42 46 35 26 10 286 
2. รัฐวิสาหกิจ - - 24 3 16 2 16 - 20 4 85 
3. หน่วยงานของรฐัสภา  
    ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง  
    ศาลรัฐธรรมนูญ  
    องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
    และองค์กรอัยการ 

- - 1 - 1 - 4 - 4 1 11 

4. องค์การมหาชน - - 4 2 10 1 1 4 22 10 54 
5. ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะ 
    เป็นนิติบุคคล 

- - 2 - 2 1 2 - 7 - 14 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - - - - - - 1 - 1 
7. หน่วยงานอื่นของรัฐ 
    ตามที่กฎหมายก าหนด 

- - 4 2 5 3 3 2 10 6 35 

รวม 22 - 77 38 66 49 72 41 90 31 486 
รวมท้ังสิ้น 22 115 115 113 121 486 

 
  หมายเหตุ :  - จ านวนและรายชื่อหน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมินในแต่ละปี อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

        - กองตรวจสอบภาครัฐ (กตส.) กรมบัญชีกลาง จะเป็นผู้ประเมินหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง และส านักงานคลังเขต 
           (คลังเขต) กรมบัญชีกลาง จะเป็นผู้ประเมินหน่วยงานของรัฐที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เว้นแต่    
           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นปีแรกที่ใช้หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพฯ  
            ที่ก าหนดขึ้นใหม่ กองตรวจสอบภาครัฐ (กตส.) กรมบัญชีกลาง จะเป็นผู้ประเมินหน่วยงานของรัฐที่เข้ารับ 
            การประเมินทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

ผู้ประเมิน : กองตรวจสอบภาครัฐ จ านวน 22 หน่วยงาน 

ส่วนราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
    1. ส านักงบประมาณ  
กระทรวงการคลัง 
     2. กรมสรรพสามิต 
     3. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
     4. ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
     5. ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
         และความม่ันคงของมนุษย์ 
     6. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     7. กรมประมง 
     8. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
         แห่งชาติ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     9. กรมทรัพยากรธรณี 
กระทรวงพลังงาน 
     10. กรมธุรกิจพลังงาน 

กระทรวงมหาดไทย 
     11. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงยุติธรรม 
     12. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

13. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

14. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง 

15. ส านักราชเลขาธิการ  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ-ส่วนกลาง) 

16. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

กระทรวงมหาดไทย (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค)    
18. จังหวัดจันทบุร ี
19. จังหวัดชัยนาท 
20. จังหวัดมุกดาหาร 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ-ส่วนภูมิภาค) 

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 

ผู้ประเมิน : ส านักงานคลังเขต จ านวน  -  หน่วยงาน 

 
ไม่มี 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ผู้ประเมิน : กองตรวจสอบภาครัฐ จ านวน 77 หน่วยงาน 

ส่วนราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

1. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
3. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
4. กรมประชาสัมพันธ์ 

กระทรวงกลาโหม 
5. กองบัญชาการกองทัพไทย 
6. ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
7. กองทัพเรือ 

กระทรวงการคลัง 
8. กรมบัญชีกลาง 
9.  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
10.  กรมสรรพากร 

กระทรวงพาณิชย์ 
11.  กรมการค้าภายใน 
12.  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
13.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
14.  กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงมหาดไทย 
15.  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ระดับกระทรวง) 
16.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
17.  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงสาธารณสุข 
18.  กรมควบคุมโรค 
19.  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

 ทางเลือก 
20.  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
21.  กรมการแพทย์ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
22.  กรมการท่องเที่ยว 
23.  กรมพลศึกษา 
24.  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
25.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
26.  กรมป่าไม้ 
27. กรมทรัพยากรน้ า 
28.  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
29.  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
30.  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงคมนาคม 
31.  กรมเจ้าท่า 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
32.  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
33.  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
34.  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

กระทรวงแรงงาน 
35.  กรมการจัดหางาน 
36.  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
37.  ส านักงานประกันสังคม 

กระทรวงวัฒนธรรม 
38.  กรมศิลปากร 

กระทรวงยุติธรรม 
39.  กรมบังคับคดี 

หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง 
40.  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
41.  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ) 

42.  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
รัฐวิสาหกิจ 

43.  บริษัท ขนส่ง จ ากัด  
44.  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศ จ ากัด 
45.  องค์การจัดการน้ าเสีย  
46.  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  
47.  การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
48.  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 



 
 

ผู้ประเมิน : กองตรวจสอบภาครัฐ  

รัฐวิสาหกิจ 
49.  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
50.  การเคหะแห่งชาติ 
51.  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
52.  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
53.  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
54.  การไฟฟ้านครหลวง 
55.  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
56.  การยางแห่งประเทศไทย 
57.  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
58.  การยาสูบแห่งประเทศไทย 
59.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
60.  บริษัท ไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด จ ากัด 
61.  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
62.  องค์การสะพานปลา 
63.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
64.  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
65.  การรถไฟแห่งประเทศไทย 
66.  สถาบันการบินพลเรือน 

หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานศาล องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 

67.  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
องค์กรมหาชน 

68.  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   
 (องค์การมหาชน) 

69.  ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
 (องค์การมหาชน) 

70.  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
 เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

71. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

72.  กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
73.  กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

74.  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
75.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
76.  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
77.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ผู้ประเมิน : ส านักงานคลังเขต จ านวน 38 หน่วยงาน 

ส่วนราชการ 
กระทรวงมหาดไทย (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค) 

1. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3. จังหวัดขอนแก่น 
4. จังหวัดอุดรธานี 
5. จังหวัดศรีสะเกษ 
6. จังหวัดน่าน 
7. จังหวัดยโสธร 
8. จังหวัดก าแพงเพชร 
9. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
10.  จังหวัดนครราชสีมา 
11.  จังหวัดสุพรรณบุรี 
12.  จังหวัดอ านาจเจริญ 
13.  จังหวัดสระแก้ว 
14.  จังหวัดตาก 

15.   จังหวัดสุรินทร ์
16.  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
17.  จังหวัดสงขลา 
18.  จังหวัดตรัง 
19.  จังหวัดเชียงใหม่ 
20.  จังหวัดพังงา 
21.  จังหวัดหนองคาย 
22.  จังหวัดมหาสารคาม 
23.  จังหวัดล าพูน 
24.  จังหวัดนครพนม 
25.  จังหวัดสกลนคร 
26.  จังหวัดนครสวรรค์ 
27.  จังหวัดร้อยเอ็ด 
28.  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 



 
 

ผู้ประเมิน : ส านักงานคลังเขต  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ) 

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

รัฐวิสาหกิจ 
     32. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           แห่งประเทศไทย 
     33. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
     34. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

องค์การมหาชน 
     35. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  
           (องค์การมหาชน) 
     36. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

37. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
     38. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 
ผู้ประเมิน : กองตรวจสอบภาครัฐ จ านวน 66 หน่วยงาน 

ส่วนราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

1. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

2. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
3. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

กระทรวงการคลัง 
4. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
5. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงคมนาคม 
6. กรมท่าอากาศยาน 

กระทรวงพาณิชย์ 
7. ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
8. ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
9.  กรมการค้าต่างประเทศ 

กระทรวงแรงงาน 
10.  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
11.  ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

กระทรวงวัฒนธรรม 
12.  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
13.  กรมการศาสนา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

14.  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา    
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
15.  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
16.  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงพลังงาน 
17.  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
18.  กรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงมหาดไทย 
19.  กรมการปกครอง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
20. กรมชลประทาน 
21.  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
22.  กรมปศุสัตว์ 
23.  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
24.  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
25.  กรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงยุติธรรม 
26.  ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
27.  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

กระทรวงสาธารณสุข 
28.  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ระดับกระทรวง) 
29.  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
30.  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม 
31.  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  

 การทุจริตในภาครัฐ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ) 

32.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รัฐวิสาหกิจ 

33.  การประปาส่วนภูมิภาค 
34.  องค์การเภสัชกรรม 
35.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
36.  ธนาคารออมสิน 
37.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
38.  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
39.  องค์การสวนสัตว์ 
40.  องค์การตลาด 
41.  บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด 
42.  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
43.  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
44.  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
45.  บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จ ากัด 

 



 
 

ผู้ประเมิน : กองตรวจสอบภาครัฐ  

46.  บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูล 
         อินเทอร์เน็ต จ ากัด 

47.  บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 
48.  บริษัท เอซีที โมบาย จ ากัด 

หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานศาล องค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 

49.  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
องค์กรมหาชน 

50.  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
51.  ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

 (องค์การมหาชน) 
52.  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

 การศึกษา (องค์การมหาชน) 
53.  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
54.  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  

 (องค์การมหาชน) 
55.  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ 

 แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

56.  ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
 (องค์การมหาชน) 

57.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
 (องค์การมหาชน) 

58. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
 (องค์การมหาชน) 

59.  ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
 (องค์การมหาชน) 

ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
60.  กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย 
61.  กองทุนสงเคราะห์ 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
62.  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
63.  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
64.  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ 

 ประกอบธุรกิจประกันภัย 
65.  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
66.  ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

 

 

ผู้ประเมิน : ส านักงานคลังเขต จ านวน 49 หน่วยงาน 
ส่วนราชการ 
กระทรวงมหาดไทย (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค) 

1. จังหวัดสระบุรี 
2. จังหวัดสตูล 
3. จังหวัดพิจิตร 
4. จังหวัดลพบุรี 
5. จังหวัดล าปาง 
6. จังหวัดพะเยา 
7. จังหวัดปทุมธานี 
8. จังหวัดกระบี่ 
9. จังหวัดเชียงราย 
10.  จังหวัดอุบลราชธานี 
11.  จังหวัดปราจีนบุรี 
12.  จังหวัดเพชรบุรี 
13.  จังหวัดบึงกาฬ 
14.  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
15.  จังหวัดราชบุร ี

16.  จังหวัดระยอง 
17.  จังหวัดกาญจนบุรี 
18.  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
19.  จังหวัดนนทบุรี 
20.  จังหวัดสมุทรปราการ 
21.  จังหวัดอ่างทอง 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ) 

22.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
23.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
24.  มหาวิทยาลัยนครพนม 
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
26.  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
27.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
28.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
29.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
30.  มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 

ผู้ประเมิน : ส านักงานคลังเขต  
    31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
    32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมรา 
    33. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

34.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
35.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
38.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
39.  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
40.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
41.  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
42.  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

รัฐวิสาหกิจ 
    43. องค์การคลังสินค้า 
    44. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
องค์การมหาชน 
    45. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  
 (องค์การมหาชน) 
ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
    46. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

47. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
48. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    49. มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

 
ผู้ประเมิน : กองตรวจสอบภาครัฐ จ านวน 72 หน่วยงาน 

ส่วนราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

1. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
2. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
3. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
4. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

กระทรวงคมนาคม 
5. ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
6. กรมทางหลวง 
7. ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

กระทรวงการคลัง 
8. กรมศุลกากร 
9. กรมธนารักษ์ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
10.  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
11.  กรมหม่อนไหม 
12.  กรมส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวงพลังงาน 
13.  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
14.  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

15.  ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
 และสังคม 

16.  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
17.  ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

 และสังคมแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย 

18.  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
19.  กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงวัฒนธรรม 
20.  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
21.  ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
22.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
23.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
24.  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

กระทรวงกลาโหม 
25.  กองทัพอากาศ 
26.  กองทัพบก 

กระทรวงยุติธรรม 
27.  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

 ยาเสพติด 
28.  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
29.  กรมราชทัณฑ์ 
30.  ส านักงานกิจการยุติธรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
31.  ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
32.  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
33.  ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข 
34.  กรมอนามัย 
35.  กรมสุขภาพจิต 
36.  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงการต่างประเทศ 
37.  ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ 
38.  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม 
39.  ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
40.  ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
41.  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 
 



 
 

ผู้ประเมิน : กองตรวจสอบภาครัฐ  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ) 

42.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
43.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
44.  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
45.  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
46.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

รัฐวิสาหกิจ 
47.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
48.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
49.  การกีฬาแห่งประเทศไทย 
50.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
51. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม 

 แห่งประเทศไทย จ ากัด 
52.  บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด   

 (มหาชน) 
53.  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด 
54.  บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ ากดั 
55.  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด  

 (มหาชน) 
56.  บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด 
57.  บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
58.  บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จ ากัด 
59.  บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจ 

 บริการ จ ากัด 
60.  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 
61.  บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด 
62.  บริษัท ไทย-อะมาดิอุสเซาอีสต์ เอเชีย จ ากัด 

หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานศาล องค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 

63.  ส านักงานศาลยุติธรรม 
64.  ส านักงานศาลปกครอง 
65.  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
66.  ส านักงานอัยการสูงสุด 

องค์การมหาชน 
67.  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า  

 (องค์การมหาชน) 
ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

68.  กองทุนการออมแห่งชาติ 
69.  กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้  

 สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

70.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
71.  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 

 แห่งประเทศไทย 
72. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

 

 

 

ผู้ประเมิน : ส านักงานคลังเขต จ านวน 41 หน่วยงาน 
ส่วนราชการ 
กระทรวงมหาดไทย (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค) 

1. จังหวัดชุมพร 
2. จังหวัดพิษณุโลก 
3. จังหวัดเลย 
4. จังหวัดตราด 
5. จังหวัดสุโขทัย 

6. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. จังหวัดระนอง 
8. จังหวัดหนองบัวล าภู 
9. จังหวัดชัยภูมิ 
10.  จังหวัดอุทัยธานี 
11.  จังหวัดยะลา 
12.  จังหวัดพัทลุง 



 
 

ผู้ประเมิน : ส านักงานคลังเขต 
13.  จังหวัดนครนายก 
14.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
15.  จังหวัดสมุทรสาคร 
16.  จังหวัดภูเก็ต 
17.  จังหวัดสิงห์บุรี 
18.  จังหวัดสมุทรสงคราม 
19.  จังหวัดปัตตานี 
20.  จังหวัดชลบุร ี
21.  จังหวัดนราธิวาส 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ) 

22.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
23.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
24.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
25.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
26.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
27.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
28.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
29.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
31.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
32.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
33.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
34.  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
35.  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

องค์การมหาชน 
 36. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
37.  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
38.  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ มหาชน) 
39.  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  

          (องค์การมหาชน) 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

40.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
41.  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

 
ผู้ประเมิน : กองตรวจสอบภาครัฐ จ านวน 90 หน่วยงาน 

ส่วนราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

1. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
2. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
3. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. กรมวิชาการเกษตร 
5. กรมการข้าว 
6. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กระทรวงมหาดไทย 
7. กรมท่ีดิน 

กระทรวงวัฒนธรรม 
8. ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
9. ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงคมนาคม 
10. กรมการขนส่งทางบก 
11.  กรมทางหลวงชนบท 
12.  กรมการขนส่งทางราง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
13.  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
14.  ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

15.  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

16.  กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงพลังงาน 

17.  ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
18.  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
19.  กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
20.  กรมกิจการผู้สูงอายุ 

กระทรวงยุติธรรม 
21.  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
22.  กรมคุมประพฤติ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
23.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม 
24.  ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม 
25.  ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ) 

26.  สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
รัฐวิสาหกิจ 

27.  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
28.  การประปานครหลวง 
29.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 แห่งประเทศไทย 
30.  ส านักงานธนานุเคราะห์  
31.  บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
32.  บริษัท PTT Regional Treasury Center Pte Ltd. 
33.  บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด 
34.  บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จ ากัด 
35.  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
36.  บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
37.  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 
38.  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
39.  PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) 
40.  PTT International Trading London Limited 
41.  PTT International Trading Pte Ltd. (PTTT) 
42.  บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด  (มหาชน) 
43.  บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)   
44.  บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด 
45.  บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ากัด 
46.  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 
 

 



 
 

 

ผู้ประเมิน : กองตรวจสอบภาครัฐ  

หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานศาล องค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 

47.  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
48.  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
49.  ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
50.  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

องค์การมหาชน 
51.  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
52.  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  

 (องค์การมหาชน) 
53.  ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 (องค์การมหาชน) 
54.  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
55.  สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา   

 (องค์การมหาชน) 
56.  ส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
57.  ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ  

 ประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) 
58. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
59.  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  

 (องค์การมหาชน) 
60.  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
61.  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย   

 (องค์การมหาชน) 
62.  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

 และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
63.  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์   

 วิจัย และนวัตกรรม 
64.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ  

 เทคโนโลยี 
65.  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม 
66.  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 

67. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 
 และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

68.  สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
69.  ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา   

 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
70.  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
71.  ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
72.  ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง    

 ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

73.  กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
74.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
75.  กองทุนประกันชีวิต 
76.  กองทุนประกันวินาศภัย 
77.  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
78.  กองทุนยุติธรรม 
79.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
80.  กรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

81.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
82.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
83.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
84.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 

 ลาดกระบัง 
85.  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
86.  สถาบันดนตรีกัลป์ยาณิวัฒนา 
87.  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
88.  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 

  และตลาดหลักทรัพย์ 
89.  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง    

  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
90.  ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 

 
 



 
 

 
ผู้ประเมิน : ส านักงานคลังเขต จ านวน 31 หน่วยงาน 
ส่วนราชการ 
กระทรวงมหาดไทย (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค) 

1. จังหวัดแพร่ 
2. จังหวัดนครปฐม 
3. จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ) 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
8. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
10.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

รัฐวิสาหกิจ 
11.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
12.  บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
13.  บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด 
14.  บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด 

หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานศาล องค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 

15.  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
 การทุจริตแห่งชาติ 

องค์การมหาชน 
16.  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
17.  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
18.  ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ  
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
19.  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
20.  ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
21.  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
22.  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
23.  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
24.  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
25.  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

26.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
27.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
28.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
29.  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
30.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
31.  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 


