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แผนการควบคุมภายใน (เฉพาะกิจกรรมที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ) 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  

(ประเมินการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นแผนปรับปรุงปีงบประมาณ 2562) 
 

ส านัก จ านวน 
1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1 
2 ส านักวิจัย 2 
3 ส านักพัฒนา 1 
4 ส านักอ านวยการ 2 
5 ส านักยุทธศาสตร์และแผน 1 
6 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 

รวม 8 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคข์องการควบคมุ 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1 กจิกรรม  
กิจกรรม การพัฒนาสินค้าและ
บริการ 

 
วัตถุประสงค์ พัฒนาสินคา้และ
บริการให้มีความหลากหลาย 
สามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการ
แต่ละกลุ่มได้ และท าให้อุทยานฯ มี
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและ
บริการเพิม่ขึ้น 

มีแผนการจัดหารายได้จาก
แหล่งต่างๆ ประกอบด้วย
การผลิตและจ าหนา่ยสินคา้ 
การเช่าพื้นที่ การให้บริการ
จักรยาน การให้บริการ
ห้องพัก การบริการวิชาการ 

 

การมีแผนการจดัหารายได้จากแหล่ง
ต่างๆ ประกอบด้วยการผลติและ
จ าหน่ายสินค้า การเช่าพ้ืนท่ี การ
ให้บริการจักรยาน การให้บริการหอ้งพัก 
การบริการวิชา การจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว มีผลดีต่อการควบคมุและ
ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ผลิตภัณฑข์องที่
ระลึกและสินค้าท่ีจ าหน่ายภายใน
อุทยานฯ ยังไม่มคีวามหลากหลาย 

เนื่องจากของที่ระลึกและสินค้าท่ี
จ าหน่ายในร้านค้าอุทยานฯ ไม่มีความ
หลากหลาย ท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการที่มีหลากหลายกลุ่มได้ 
ส่งผลใหร้ายได้จากการจ าหน่ายสนิค้า 
ต่ ากว่าเป้าหมาย  

 

พัฒนาสินค้าและบริการ ให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มต่างๆ เพื่อให้มีรายได้จาก
จ าหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่าปีละ 
1 ล้านบาท  

 

31 ส.ค. 2562 
- หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาธุรกิจและ
หารายได ้
- รองผู้อ านวย 
การที่ก ากับดูแล
กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
และหารายได้ และ
กลุ่มกิจกรรมและ
ประชาสมัพันธ์  
  
 

ติดตามความ
คืบหน้าของ
การเนินการ
รายไตรมาส 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคข์องการควบคมุ 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 

ส านักวิจัย 2 กิจกรรม  
กิจกรรม การก าหนดเกณฑ์การน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเกณฑ์การ
คัดเลือกและผลงานวิจัยสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์และสามารถ
แก้ปัญหาได้ทันและตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

1) มีการก าหนดเกณฑ์และ
คัดเลือกการน าผลงาน 
วิจัยไปใช้ประโยชน์
จ าแนกตามกลุ่มผู้น า 
ไปใช้ประโยชน์ (User) 

2) ประชุมร่วมกับส านัก
พัฒนาเพื่อปรับปรุงเกณฑ ์

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานตามปกติ โดย
ผู้บริหารและผู้อ านวยการส านักก ากับ
ดูแลให้มีการปฏิบตัิตามในระดับท่ีหนึ่ง 
อย่างไรก็ตามจ าเป็นต้องมีการก าหนด
เกณฑ์และคดัเลือกการน าผลงานวจิัยไป
ใช้ประโยชน์จ าแนกตามกลุม่ผู้น าไปใช้
ประโยชน์ (User) และมีการประชุม
ร่วมกับส านักพัฒนาเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ 
เพื่อให้สามารถรองรับการด าเนินงานใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

เนื่องจาก ยังไม่มีการทดสอบเกณฑ์การ
คัดเลือกการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
ท าให้ ยังไม่สามารถน าเกณฑ์ไปใช้ได้ 
ส่งผลให้ การน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ไม่ทัน/ ไม่ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

ทดสอบและปรับปรุงเกณฑ์การ
คัดเลือกการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ร่วมกับ ส านักพัฒนา 
เกษตรกร และมูลนิธิโครงการ
หลวง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

30 มิ.ย. 2562 
- ส านักวิจัย 
- ส านักพัฒนา  

 

ติดตามความ
คืบหน้าของ
การเนินการ
รายไตรมาส 

กิจกรรมงาน การวิเคราะห์และ
กลั่นกรองปัญหาหรือความต้องการ
ร่วมกันเพื่อน ามาก าหนดโจทย์วิจยั 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้องค์ความรู้
ที่จ าเป็นครอบคลุมทุกปัญหา และ
ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้
ประโยชน์และสามารถแก้ปัญหาได้
ทันและตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

มีการประชุมร่วมกับส านัก
พัฒนาเพื่อก าหนดโจทย์วิจยั
ร่วมกัน 

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่สอดคล้อง
กับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดย
กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและ
ผู้อ านวยการส านักก ากับดูแลให้มกีาร
ปฏิบัติตามในระดับที่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม
จ าเป็นต้องมีการประชุมร่วมกับส านัก
พัฒนาเพื่อก าหนดโจทย์วิจยัร่วมกนั 
เพื่อให้สามารถรองรับการด าเนินงานใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เนื่องจาก การวิเคราะห์และกลั่นกรอง
ปัญหาเพื่อน ามาก าหนดงานวิจัยและ
พัฒนายังไม่เหมาะสม ท าให้ องค์
ความรู้ที่จ าเป็นยังไม่ครอบคลมุทุก
ปัญหา ส่งผลให้ การน าผลงานวิจยัไป
ใช้ประโยชน์ไม่ทัน/ ไมต่รงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

ส านักวิจัยและส านักพัฒนา
ก าหนดแผน/ปฏิทินการ
ด าเนินงานร่วมกัน (ระยะสั้น) 
ในการวิเคราะห์และกลั่นกรอง
ปัญหาเพื่อน ามาก าหนด
ประเด็นหรือแผนงานวิจัยและ
พัฒนาของสถาบัน รวมทั้ง
ทบทวนแผนแม่บทงานวิจัย 
(ระยะยาว) 

31 มี.ค. 2562 
- ส านกัวิจัย 
- ส านักพัฒนา  

 

ติดตามความ
คืบหน้าของ
การเนินการ
รายไตรมาส 



3 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคข์องการควบคมุ 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 

ส านักพัฒนา 1 กิจกรรม  
กิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้
และตดิตามให้ค าแนะน าเกษตรกร 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับองค์ความรู้ที่ตรงตามความ
ต้องการอย่างท่ัวถึง และทัน
เหตุการณ ์
 
 
 
 
 

1) มีแผนกลยุทธ์รายพื้นท่ี 
ก าหนดปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน 

2) มีแผนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ประกอบ 

3) มีการถ่ายทอดความรูด้้วย
กิจกรรมการอบรม ศึกษา
ดูงาน และกิจกรรมต่างๆ 
เช่น งานวันถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

แผนกลยุทธ์ แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ท าให้เกษตรกรได้รับองค์
ความรู้ตรงตามความต้องการ แตย่ังไม่
ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา 

เนื่องจากเกษตรกรมีจ านวนมากข้ึน 
รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีมภีารกิจท่ีเพิ่มมากข้ึน 
จึงมีผลท าให้การถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้วยกระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงไม่
ทั่วถึงและทันเหตุการณ ์

1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และการติดตามให้
ค าแนะน า ไดส้รา้งกลุ่ม 
Line เชื่อมโยงระหว่าง
เกษตรกรผู้น ากับนักวิชาการ
รายสาขา และรายกลุ่มพื้นท่ี
โครงการ 

2. การตั้งกลุ่ม Facebook เป็น
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้ระหว่างเกษตรกร
และนักวิชาการ 

3. อบรมพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
ผู้น าชุมชนและเกษตรกร 

31 มี.ค. 2562 
ส านักพัฒนา  
 

ติดตามความ
คืบหน้าของ
การเนินการ
รายไตรมาส 

ส านักอ านวยการ 2 กิจกรรม 
กิจกรรม การก ากับการปฏิบตัิงาน
ตามระเบียบ ข้อบังคับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องของสถาบัน 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของส านักอ านวยการ
และการสนับสนุนงานของสถาบัน
ด้านต่างๆ เป็นไปตามแผน 

1) มีระเบยีบ ข้อบังคับ คู่มือ
การปฏิบัติงาน 

2) มีระบบสารสนเทศ 
3) มีการสร้างความเข้าใจใน

ขั้นตอนของระเบียบ 
4) มีการบูรณาการขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานระหว่างส านัก 

การมีระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน  มีระบบสารสนเทศ การ
สร้างระบบความเข้าใจในระเบยีบ และ
การบูรณาการระหว่างส านักถึงขั้นตอน
ของระเบียบ และขั้นตอนการปฏบิัติงาน
มีผลดีต่อการควบคุมและตดิตามใน
ระดับหนึ่ง แตย่ังไม่เพยีงพอต่อการ
บรรลผุลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางส่วนขาด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
และข้อปฏิบตัิในการปฏิบตัิงาน 
รวมถึงยังมีความซ้ าซ้อนของ
กระบวนการท างาน ท าให้การปฏบิัติ 
งานของส านักอ านวยการเกิดความ
คลาดเคลื่อนและล่าช้า   ส่งผลให้ การ
ปฏิบัติงานของส านักอ านวยการในการ

1. ถอดบทเรียนการปฏิบัต ิ
งานจากห้วงเวลาที่ผ่านมาว่า
สิ่งใดเป็นเหตุของความล่าช้า 
เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
(ทุกกลุ่มงาน) 

2. จัดท าผังการปฏิบัติงานของแต่
ละส่วนงานในส านัก
อ านวยการ และแจ้งให้ส านัก

31 มี.ค. 2562 
ส านักอ านวยการ  

ติดตามความ
คืบหน้าของ
การเนินการ
รายไตรมาส 



4 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคข์องการควบคมุ 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

สามารถบรรลุ เป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ภารกจิ วัตถุประสงค์
ของสถาบัน 

สนับสนุนงานของสถาบันดา้นต่างๆ ไม่
เป็นไปตามแผนเป้าหมาย ภารกิจและ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน 

ต่างๆ ทราบ 
3. จัดอบรมเรื่องระเบียบ 

ข้อบังคับ ระบบสารสนเทศ ที่
เกี่ยวข้อง/ปรับปรุงใหม่ ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีทุกคนทราบ เพื่อให้
เท่าทันเทคโนโลยี และใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 

 
กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของ
สถาบันมสีมรรถนะส าหรับการ
ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน ท าให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุวตัถุประสงค์ของ
สถาบันที่ตั้งไว ้

1) มีการทบทวนและแผนการ
พัฒนาบุคลากรใหส้อด 
คล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย
ของสถาบันอย่างสม่ าเสมอ 

2) จัดให้มีการจัดท าฐานข้อมลู
ประวัติข้อมลูบุคลากร และ
ประวัติการได้รับการ
ฝึกอบรมในหน่วยงานให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 

3) ก าหนดเป้าหมาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานให้ชัดเจน 

4) จัดให้มีระบบการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียน

1) แผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ไม่สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2) เจ้าหน้าท่ีไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ทั่วถงึและต่อเนื่อง 

3) การพัฒนาบุคลากรไม่เกิด
ประสิทธิภาพ 

เนื่องจากแผนการพัฒนาบุคลากรไม่
สอดรับกับวสิัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ ของสถาบัน ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงเจ้าหนา้ที่ไมไ่ด้
รับการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึง ท าให้บุคลากร
ของสถาบันทุกระดับได้รบัการพัฒนา
ความรู้ ทักษะตามสมรรถนะยังไม่
ครอบคลมุทุกด้าน ส่งผลให้ บุคลากร
ของสถาบันขาดสมรรถนะส าหรับการ
ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน ท าให้ไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ของสถาบันที่ตัง้ไว้  

1. จัดประชุมหารือแนวทาง การ
ท างานท่ีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนา
สถาบัน 

2. จัดท าฐานข้อมูลรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ในแตล่ะ
สาขาท่ีจะสามารถช่วยพัฒนา
บุคลากร 

3. ทบทวนแผนการพัฒนา
บุคลากรให้ครอบคลมุถึง
เจ้าหน้าท่ีโครงการ และ
เกษตรกรผู้น า 

 
 

30 พ.ย. 2561  
ส านักอ านวยการ 
 

ติดตามความ
คืบหน้าของ
การเนินการ
รายไตรมาส 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคข์องการควบคมุ 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

บุคลากรในหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน 

5) จัดให้มีระบบการวดัหรือ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ส านักยุทธศาสตร์และแผน 1 กจิกรรม 
กิจกรรม การก าหนดตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์การวัดผล 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อใหผ้ลการ
ด าเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์การด าเนินงาน
ของสถาบัน 

 

1) ประชุมชี้แจงรายละเอยีด
ตัวช้ีวัด วิธีวัดผลและจดัท า
แผนรายไตรมาส 

2) ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดตามกรอบระยะ 
เวลา (รายเดือน/รายไตร
มาส) 

3) ติดตามปัญหาและอุปสรรค
ของการด าเนินงานในพ้ืนท่ี
ด าเนินงาน  

4) จัดท ารายงานผลเสนอในที่
ประชุมประจ าเดือนสถาบัน 
ซึ่งมีการก ากับและตดิตาม
ผลการด าเนินงานโดย
ผู้อ านวยการสถาบัน 

5) จัดท ารายงานผลเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหารและ
คณะกรรมการสถาบัน 

6) รายงานผลไปยังหน่วยงาน

ประชุมชี้แจงรายละเอยีดตัวช้ีวัด วิธี
วัดผลและจดัท าแผนรายไตรมาส 
ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ตามกรอบระยะเวลา ติดตามปัญหาและ
อุปสรรคของการด าเนินงานในพ้ืนที่
ด าเนินงาน รวมถึงการจดัท ารายงานผล
ในที่ประชุมและหน่วยงานต่างๆ มผีลดี
ต่อการควบคุมและติดตามในระดบัหนึ่ง
แต่ยังไมเ่พียงพอต่อการบรรลผุลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์  

เนื่องจากในกระบวนการก าหนด
ตัวช้ีวัด มีแหล่งท่ีมาของค่าเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัดไม่ชัดเจน/ ไมม่ีการน า
ข้อมูลผลการด าเนินงานในอดีตมาใช้
ในการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
รวมถึงการก าหนดเกณฑ์การวัดผล 
ไม่ได้ก าหนดพร้อมกับการก าหนด
ตัวช้ีวัด ท าให้ผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดไมส่อดคล้องกับค่าเป้าหมาย
และหลักเกณฑ์การประเมินผล 
ส่งผลให้การรายงานผลขาดความ
น่าเชื่อถือ และส่งผลต่อการก าหนดค่า
เป้าหมายในปีต่อๆไป  

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ก าหนดกรอบตัวช้ีวัด ตาม
เป้าหมายแผนวิจัยและพัฒนา
ของสถาบัน 

2. จัดท าคู่มือการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

3. จัดท าคู่มือแนวทางการวัดผล
การด าเนินงาน 

4. จัดฝึกอบรมวิธีการเขยีนค าขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี รวมไปถึงการ
ก าหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์การ
วัดผลใหส้อดคล้องกับ
เป้าหมายแผนวิจัยและพัฒนา
ของสถาบัน 

31 ส.ค. 2562
ส านักยุทธศาสตร ์
และแผน 

ติดตามความ
คืบหน้าของ
การเนินการ
รายไตรมาส 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคข์องการควบคมุ 

การควบคุม 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ต่างๆที่เกี่ยวข้องรายเดือน/ 
รายไตรมาส/ รายปี ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

หน่วยตรวจสอบภายใน 1 กิจกรรม 
กิจกรรม การปฏบิัติงานตาม
แผนการตรวจสอบ  
 
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่ก าหนด และ
วิเคราะหป์ระเด็นจากข้อตรวจพบ
ครอบคลมุ/ครบถ้วน รวมถึงการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบแผนและ
รายงานผล ให้เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปีท่ี
ก าหนด ให้มีความถูกต้องและ
ทันเวลา 
 

1) มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน และ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
รวมถึงประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

2) มีแนวทาง/คู่มือ การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

3) มีการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี (Audit 
Plan) และแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(Action Plan) 

4) มีการก ากับ ควบคุม จาก
ผู้บังคับบัญชา  

 

1) การเปลีย่นแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศที่เกี่ยว 
ข้อง มีผลต่อการควบคุมและตดิตามใน
ระดับหนึ่ง  

2) การมีแนวทาง/คู่มือ การปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบของหน่วยตรวจ 
สอบภายใน มผีลดีต่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไมเ่พียงพอ
ต่อการบรรลผุลส าเร็จตามวัตถุประสงค ์

3) การมีการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี (Audit Plan) และแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ (Action Plan) มี
ผลดตี่อการควบคุมและตดิตามในระดับ
หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผล
ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์

1) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง กฎ 
ระเบียบ เช่น พ.ร.บ. วินัยการเงินการ
คลัง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ท าให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในมีความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ ยังไมเ่พียงพอ 
ส่งผลให้การตรวจสอบไม่ครอบคลมุ/
ครบถ้วน ตามที่กฎระเบยีบที่ก าหนด 

2) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมี
ประสบการณ์น้อย ท าให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในมีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้
การวิเคราะห์ข้อตรวจพบไมต่รง
ประเด็นและไม่ครบถ้วน  

3) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมี
ประสบการณ์น้อย ท าให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในมีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ยังไม่เพยีงพอ ส่งผลให้
การปฏิบัติงานตรวจสอบล่าช้าท า
ให้ผลการปฏิบัติงานและผลการ
ตรวจสอบประจ าปี ไมเ่ป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบที่ก าหนด 

1. เข้าร่วมอบรมตามแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบัน หรือเข้า
ร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงาน
ภายนอก และการศึกษาด้วย
ตนเอง รวมถึงระบบการสอน
งาน/ถ่ายทอดงาน 

2. จัดให้มีระบบการสอนงาน 
และฝึกฝนทักษะ ในด้านการ
การตรวจสอบจนถึงสรุป
ประเด็นข้อตรวจพบให้
ครอบคลมุ/ครบถ้วน 

3. จัดให้มีการปฏิบัติงานล่วง 
เวลา หรือจดัให้มีการจ้าง out 
source ช่วยในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพิ่ม 

4. จัดล าดับความส าคัญของงาน
ที่ต้องตรวจสอบ เพ่ือให้การ
ตรวจสอบเป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีท่ีก าหนด 
ให้มีความถูกต้องและทันเวลา 

31 ส.ค. 2562 
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 
 

ติดตามความ
คืบหน้าของ
การเนินการ
รายไตรมาส 
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แผนบริหารความเสี่ยง งบประมาณ 2562 
 

ประเภทของความเสี่ยง จ านวน 
1 ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 1 
2 ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) - 
3 ด้านการเงิน (Financial Risk) - 
4 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk) 1 
5 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

รวม 3 

1.  กิจกรรม: การพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง  
                  และสนับสนุนให้สถาบันมีผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามทีต่ั้งไว้ 
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

     

ขั้นตอนหลัก 
และวัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร
ของสถาบันมีสมรรถนะที่
เหมาะสมส าหรบัการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนพัฒนาด้านงานวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูง และสนับสนุนให้
สถาบันมผีลการปฏิบตัิงาน
บรรลุวตัถุประสงค์ตามที่ตั้งไว ้

บุคลากรมีทักษะที่เป็นประโยชน์
และเหมาะสมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาด้าน
งานวิจัยและพัฒนาฉบับใหม่ของ
สถาบันไมเ่พียงพอ 

เนื่องจากบุคลากรมีทักษะที่เป็นประโยชน์และ
เหมาะสมส าหรบัการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาด้าน
งานวิจัยและพัฒนาฉบับใหม่ของสถาบันไม่เพียงพอ 
อาจส่งผลใหก้ารปฏบิัติงานเกิดความผิดพลาด และผล
การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามวสิัยทศัน์ พันธกิจ และ
แผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงฉบับใหม่
ของสถาบัน  

1. ถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่ส าคญัและจ าเป็น
ต่อการปฏิบตัิงาน เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนา
ด้านงานวิจัยและพัฒนาฉบับใหม่ของสถาบัน 

2. วิเคราะห์และประเมินองค์ความรูท้ี่มีอยู่ใน
ปัจจุบันของบุคลากรแต่ละส านัก และประเมิน
องค์ความรู้ที่บุคลากรจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนา เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาดา้นงานวิจัย
และพัฒนาฉบับใหม่ของสถาบัน 

3. จัดท าแผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ให้สอดรับกับแผนพัฒนาด้านงานวิจัยและ
พัฒนาฉบับใหม่ของสถาบัน 

31 ส.ค. 2562 
กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
และผู้อ านวยการ
ทุกส านัก 

ติดตามความ
คืบหน้าของ
การเนินการ
รายไตรมาส 
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2. กิจกรรม: การทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันให้ทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน 
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สอดคล้องกับภารกิจและไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลัก ซึ่งใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ตลอดจนปรับปรุงให้มีความทันสมัย 
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance Risk) 

     

ขั้นตอนหลัก 
และวัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

กิจกรรม การทบทวน กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันให้
ทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจของ
สถาบัน 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ สอดคล้องกับภารกิจและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลัก ซึง่
ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุก
แห่ง ตลอดจนปรับปรุงให้มีความ
ทันสมัย 
 

เนื่องจากสถาบันมภีารกิจงานท่ี
เพิ่มขึ้น โดยกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ซึ่งบางตัวล้าสมัย ใช้
บังคับมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ท าให้
ล้าสมัย ไมส่อดคล้องกับภารกจิ
งานของสถาบัน ส่งผลให้การน า 
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

1) ระเบียบ ข้อบังคับใช้บังคับมานาน ควรมีการ
ทบทวนความเหมาะสม 

2) มีการประกาศใช้กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่
ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐ เช่น พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้าง และการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ รวมทั้งพระราชบัญญตัิวินยัการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเหตุให้ กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับบางตัว ถูกยกเลิกโดยผลแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ผลที่ตามมาคือ การปฏบิตัิงานเกิดความ
สับสน ไม่ชัดเจน 

1. วิเคราะห์ รวบรวมกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ที่
ล้าสมัยหรือถูกยกเลิก โดยผลของกฎหมาย
หลักเพื่อเสนอขอความเห็นชอบในการ
ปรับปรุง แก้ไข ต่อคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย 

2. ยกร่างระเบียบข้อบังคับ เสนอ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 

3. รวบรวมและประชาสมัพันธ์ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่บุคลากรของสถาบันควรทราบ 
และถือปฏิบตั ิ

31 ส.ค. 2562 
กลุ่มงานนิติการ 
ส านักอ านวยการ 

ติดตามความ
คืบหน้าของ
การเนินการ
รายไตรมาส 
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3. กิจกรรม: การบริหารจัดการฐานข้อมูล 
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง มีระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
                  ง่ายต่อการตรวจสอบ สืบค้น และน ามาวิเคราะห์วางแผนในการด าเนินงานได้ทันท่วงที ถูกต้อง ชัดเจนและแม่นย า 
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     

ขั้นตอนหลัก 
และวัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

กิจกรรม การบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นมาตรฐาน มีความถูก
ต้อง มีระบบการจัดการข้อมูลที่
เหมาะสม สามารถน าข้อมูลมา 
ใช้ในการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ง่ายต่อการ
ตรวจสอบ สืบค้น และน ามา
วิเคราะห์วางแผนในการ
ด าเนินงานได้ทันท่วงที ถูกต้อง 
ชัดเจนและแม่นย า 

1) ระบบฐานข้อมลูยังไมร่องรับ/
ไม่พร้อม ส าหรับการท างาน
ในยุคดิจิตอล 

2) ขาดระบบฐานข้อมูลกลางใน
การจัดเก็บข้อมูลทีส่ าคัญ 
ส่งผลต่อการเข้าถึงและใช้งาน
ข้อมูล 

3) รูปแบบการจดัเก็บข้อมลูไม่
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน  

4) พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบเดิมใน
ระบบ Intranet มีพื้นท่ีไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน 

 

เนื่องจาก  
- ระบบฐานข้อมลูยังไมร่องรับ/ไม่พร้อม ส าหรับการ
ท างานในยุคดิจิตอล 

- ขาดระบบฐานข้อมูลกลางในการจดัเก็บข้อมูลที่
ส าคัญ ส่งผลต่อการเขา้ถึงและใช้งานข้อมูล 

- รูปแบบการจดัเก็บข้อมลูไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบเดิมในระบบ Intranet มี
พื้นทีไ่ม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

 
ท าให้ขาดการเช่ือมโยงฐานข้อมูลที่ส าคัญ ส่งผลใหไ้ม่
สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการ
ด าเนินงานให้ทันท่วงที ถูกต้อง ชัดเจนและแม่นย า 

1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้าน IT เพื่อ
วิเคราะห์การจดัเก็บข้อมลู และระบบต่างๆ 
ของสถาบันที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

2. จัดหมวดหมู่ของฐานข้อมูล และระบบต่างๆ 
ของสถาบันที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

3. วางแผนการพัฒนาระบบการจดัเกบ็
ฐานข้อมูลกลาง และระบบที่ส าคญัต่อการ
ด าเนินงาน 

 
ระบบท่ีส าคัญ เช่น  
- ระบบการตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่าย

งบประมาณ  
- ระบบกระบวนการพัสดุ  
- ระบบการตลาด 
- ระบบรวบรวมองค์ความรู้ KM  
- ระบบการจดัท าฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่การ

วางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง  
ฯลฯ 
 

31 ส.ค. 2562 
ส านักยุทธศาสตร์
และแผน 

ติดตามความ
คืบหน้าของ
การเนินการ
รายไตรมาส 

 


