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แผนการควบคุมภายใน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่รับ 

ผิดชอบ 
ส านักอ านวยการ 4 กิจกรรม 
1. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

และการตรวจรับพัสดุ  
(งานสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 
2563) 

 

 เจ้าหน้าที่ที่จดัท าเร่ือง
ได้วัสดุ/ครุภัณฑไ์ม่
ตรงตามความต้องการ
และระยะเวลาการใช้
งาน 

 การตรวจรับวัสดุ/
ครุภัณฑ์ล่าชา้ ไม่
เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด และไม่

1. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติ งาน
จัดซื้อจัดจ้าง และได้แจ้งเวียน
หนังสือแนวแนวทางการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับจัดซื้อจัดจา้ง 
ให้ทุกส านักทราบ 

2. เข้าร่วมประชุมส านักตา่งๆ เพื่อ
ชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจา้ง 

3. จัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์ 
Infographic เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ ์

ไม่เพียงพอ  การจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุ/ครุภัณฑ์ 
และการตรวจรับ
พัสดุบางรายการ
ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

 คณะกรรมการ/
ผู้ตรวจรับพัสดไุม่
ทราบวา่ตัวเองเป็น

1. ใช้ Line Official ของสถาบนั เป็น
ช่องทางการสื่อสารภายในสถาบันใน
การแจ้งข้อมูล การเบิกวัสดุ รวมถึงผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/
ผู้ตรวจรับทราบ เพื่อมาตรวจรับพัสด ุ

31 ตุลาคม 2563 
ส านักอ านวยการ 

2. ประชุมหารือแนวทางร่วมกับทกุส านัก
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน และสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ
และแนวปฏิบัต ิ
 

30 พฤศจิกายน 
2563 

กลุ่มงานพสัด ุ
ส านักอ านวยการ 

ส านัก/กิจกรรม 
ส านักอ านวยการ  

1 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ และการตรวจรับพัสดุ (งานสบืเนื่องจากปีงบประมาณ 2563) 
2 การรับรู้ข้อมูล การแจ้งเวียนกิจกรรมข่าวสารต่างๆ ภายในสถาบันด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
3 ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
4 การบริหารจัดการการเดินทางในพื้นที่ด าเนนิงานของสถาบัน 

ส านักพฒันา 
1 การปฏิบัติงานพฒันาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นทีโ่ครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 

แบบ ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่รับ 

ผิดชอบ 
เป็นไปตามระเบยีบ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 ไม่มีแนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้างภาพรวม ทั้ง
ระดับพื้นที่ ราย
โครงการ รวมทั้ง
ระบบติดตามการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

4. จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อเป็นช่อง
ทางการสื่อสารและแจ้งข้อมูล
ให้กรรมการตรวจรับ 

คณะกรรมการ/
ผู้ตรวจรับ 

3. น าผลที่ได้จากการประชุมหารือ  
มาปรับปรุงตามประเด็นข้อเสนอแนะ
และแนวปฏิบัต ิ
 

30 พฤศจิกายน 
2563 

กลุ่มงานพสัด ุ
ส านักอ านวยการ 

 
4. จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการ

ตรวจรับ/การส่งมอบ เพื่อใช้ในการ
ติดตามการจัดซื้อจัดจา้งตลอดทัง้ป ี

30 พฤศจิกายน 
2563 

กลุ่มงานพสัด ุ
ส านักอ านวยการ 

 
2. การรับรู้ข้อมูล การแจ้งเวียน

กิจกรรมข่าวสารต่างๆ ภายใน
สถาบันด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

บุคลากรของสถาบนั
บางส่วนไม่ทราบข้อมูล 
การแจ้งเวียนกิจกรรม
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กิจกรรมของสถาบัน 
ท าให้การท างานลา่ชา้ 
หรือไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่มีการ
แจ้งเวียนในระบบ เชน่ 
การเชิญประชุมตา่งๆ 
การแจ้งเวียนเร่ือง
ส าคัญจากหน่วยงาน
ภายนอกสถาบนั 
รวมถึงการติดตาม
สถานะเอกสารที่

1. ได้จัดท าหนังสือแจ้งเวียน 
การใช้ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) 
ให้บุคลากรของสถาบันทราบ 

2. มีการชี้แจงวิธีการ ข้ันตอนใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Document) ให้บุคลากรของ
สถาบนัทราบในการในการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศ 
เจ้าหน้าที่ใหม่ 

3. จัดท าคู่มือปฏิบัตงิาน การเข้า
ใช้งานระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์   
(E-Document) การใช้งาน/สื่อ
ประชาสัมพนัธ ์Infographic/ 

ไม่เพียงพอ บุคลากรของ
สถาบนับางส่วน
ไม่ได้ใชง้านระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Document) 

1. ชี้แจงความส าคัญ ขั้นตอนการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Document) ให้แก่บุคลากรของ
สถาบนั เพื่อสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง 
 

31 ตุลาคม 2563 
กลุ่มงานธุรการและ

ประชาสัมพนัธ ์
ส านักอ านวยการ 

2. จัดท าแนวปฏิบัติการใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) 
และแจ้งเวียนให้บุคลากรของสถาบัน
ทราบเพื่อถือปฏิบัต ิ
 

31 ตุลาคม 2563 
กลุ่มงานธุรการและ

ประชาสัมพนัธ ์
ส านักอ านวยการ 

3. ใช้ Line Official ของสถาบนั เป็น
ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร 
รวมทั้งแจ้งเวียนข้อมูล กิจกรรม 
ข่าวสารที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
สถาบนั 

31 ตุลาคม 2563
ส านักยุทธศาสตร ์

และแผน  
และส านักอ านวยการ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่รับ 

ผิดชอบ 
เจ้าหน้าทีไ่ด้เสนอ
ผู้อ านวยการสถาบนั
เพื่ออนุมัติ อนุญาต ลง
นามตา่งๆ 

ปัญหาถาม-ตอบ (FAQ) 
เผยแพร่ในเว็บไซต์สถาบนั
ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้เพื่อ
การพัฒนาพื้นทีสู่ง (HKM) 

 

 
4. จัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์ ขั้นตอนการ

ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในทกุ
ช่องทางการสื่อสารของสถาบัน 

30 พฤศจิกายน 2563 
กลุ่มงานธุรการและ

ประชาสัมพนัธ ์
ส านักอ านวยการ 

 
3. ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัตงิาน 

 

บุคลากรของสถาบนั
บางส่วนไม่ทราบและ
ไม่เข้าใจ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

 

4. จัดท ารวมเล่มระเบียบและ
ข้อบังคับของสถาบนัแจ้งเวียน
ให้บุคลากรส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

5. แจ้งเวียนให้ทุกส านักทราบใน
ช่องทาง ดงันี้  
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

(E-Document) 
 ระบบเครือข่ายภายในสถาบนั 

(Intranet) หมวด ระเบียบ/
ข้อบังคับ/ประกาศ 

 จัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่
เจ้าหน้าที่สถาบนัทราบ ผา่น
ช่องทางการสื่อสารของ
สถาบนั ติดบอร์ด
ประชาสัมพนัธ ์
 
 

ไม่เพียงพอ  บุคลากรของ
สถาบนับางส่วน 
ไม่ทราบ กฎ 
ระเบียบข้อบังคับ 
ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 บุคลากรของ
สถาบนับางส่วนไม่
เข้าใจกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ  
ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสมัพันธ์
ให้บุคลากรของสถาบันทราบและรับรู้
กฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เก่ียว 
ข้องกับการปฏิบัติงานอย่างทั่วถงึ เช่น 
Line Official ,Facebook สถาบัน  
เป็นต้น 
 

31 ตุลาคม 2563 
กลุ่มงานนิติการ 
ส านักอ านวยการ 

 
 

2. จัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน  

 

31 ตุลาคม 2563 
กลุ่มงานนิติการ 
ส านักอ านวยการ 

 

3. ถอดบทเรียนร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อ
ศึกษาแนวปฏบิัติ ระเบียบ ข้อบงัคับ 
ที่ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ทัง้ในระดบัส่วนกลางและ
ระดับพื้นที ่

31 ธันวาคม 2563 
กลุ่มงานนิติการ 
ส านักอ านวยการ 

 

https://www.hrdi.or.th/intranet/regulations
https://www.hrdi.or.th/intranet/regulations
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การ
ประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่รับ 

ผิดชอบ 
4. การบริหารจัดการการเดินทาง

ในพื้นที่ด าเนินงานของสถาบัน 
พนักงานขับรถยนต์
สถาบนัและรถยนตจ์้าง
เหมาบริการขาดความ
ช านาญและไม่รู้จัก
เส้นทางไปพื้นที่
ด าเนินงานของสถาบนั 
ท าให้เกิดความล้าชา้ใน
การเดินทางและความ
เสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ของสถาบัน 

1. จัดพนักงานขับรถยนตส์ถาบนั/
รถจ้างเหมาบริการที่มีความ
ช านาญและทราบเส้นทางใน
พื้นที่ปฏบิัติงานของสถาบัน 

2. ในกรณีที่ปริมาณการเดินทางมี
จ านวนมาก จนรถจ้างเหมา
บริการที่พนักงานขับรถยนต์ที่มี
ความช านาญในพื้นที่นัน้ๆ 
หมดแล้ว จ าเป็นต้องหารถจา้ง
เหมาบริการที่ไม่มีความช านาญ
และไม่รู้เส้นทาง จะด าเนินการ
จัดให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทราบ
เส้นทางก่อน   
 

ไม่เพียงพอ พนักงานขับรถยนต์
สถาบนัและรถยนต์
จ้างเหมาบริการไม่
รู้จัก พื้นที่ด าเนนิ 
งานของสถาบัน 

1. จัดท าคู่มือเส้นทางการเดินทางพื้นที่
ด าเนินงานของสถาบนัจากข้อมูล
ประสบการณ์การเดินทางของ
พนักงานขับรถยนต์สถาบนั เพื่อ
แจกจ่ายให้พนักงานขบัรถที่เดินทางไป
ยังพื้นที่เปน็คร้ังแรก รวมทั้งรถยนต์
จ้างเหมาบริการใช้เปน็คู่มือเบื้องต้นใน
การเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่
ด าเนินงานของสถาบนั 
 

31 ธันวาคม 2563 
กลุ่มงานอาคาร

สถานที ่
ส านักอ านวยการ 

 

ส านักพัฒนา ๑ กิจกรรม 
1. การปฏิบัติงานพัฒนาเพื่อ

ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวง 

การปฏิบัติงานและ
ให้บริการแก่ประชาชน 
บางส่วนไม่ทั่วถึง 
เนื่องจากจ านวนกลุ่ม
บ้าน เกษตรกร ปริมาณ
และคุณภาพของงาน
เพิ่มข้ึนมาก  

1.1 จัดท าแผนการพัฒนาราย
หมู่บ้านรายป ี

1.2 การพัฒนาเกษตรกรผู้น าเพื่อ
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา  

1.3 การบูรณาการการปฏบิัติงาน
กับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ  

 

ไม่เพียงพอ การปฏิบัติงานและ
ให้บริการแก่
ประชาชน บางส่วน
ไม่ทั่วถึง เนื่องจาก
จ านวนกลุ่มบา้น 
เกษตรกร ปริมาณ
และคุณภาพของ
งานเพิ่มข้ึนมาก 
 

1. ถอดบทเรียนและปรบักระบวนการ
ท างานทีส่ าคัญให้มีประสทิธิภาพมาก
ขึ้น โดยน าเทคโนโลยีดจิิทัลมาชว่ย  

2. ทบทวนปริมาณงานและความ
เหมาะสมของบุคคลากร และปรับให้
เหมาะสม 

3. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตาม
แผนพัฒนาบุคคลากร 

30 กันยายน 2564 
ส านักพฒันา 

 


