
                                 แบบ  ปย.2 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) รอบปีงบประมาณ 2563 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
 (7) 

 

1.ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
1.1 โครงการเพ่ือจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
วัตถุประสงค ์
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้
ครอบคลุมทุกโครงการ 

- มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
พ.ศ.2562 – 2566 
 - มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ.2562 
 

-โครงการไม่เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร ์
 

แผนยุทธศาสตร์ยังไม่ครอบคลมุ
ทุกโครงการ เนื่องจากมโีครงการ
นอกเหนือเกิดขึ้นจึงท าให้ขาด
งบประมาณในการจดัท า
โครงการ  

1.ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร ์

ผู้อ านวยการ/            
รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบรหิาร/หัวหน้า
ส านักงาน 

 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
2.1 โครงการพัฒนาการตลาด
และการประชาสมัพันธ ์
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบกิจกรรมต่างๆ ที่เกีย่วกับ
สถาบันเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมไปถึง
การกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวให้
เพิ่มจ านวนข้ึน 

 
 
สถาบันมีบุคลากรพร้อมด้าน
ประชาสมัพันธ์และการตลาด 

 
 
สถาบันควรจะมีแผนการตลาด
และการประชาสัมพันธ์อย่าง
ชัดเจน พร้อมท้ังติดตามผล เพื่อ
มาพิจารณาหาทางการแกไ้ข
ด้านการตลาดและการ
ประชาสมัพันธ์ 

 
-จากแบบส ารวจความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยว คือต้องการให้
มีการประชาสัมพันธ์เพิม่มากข้ึน
และช่องทางในการ
ประชาสมัพันธ์มีจ านวนน้อย
เนื่องมาจากงบประมาณด้านนี้มี
อย่างจ ากัด 
-เจ้าหน้าท่ีทั้งฝ่าย  
ประชาสมัพันธ์และการตลาดยัง
ไม่มี ประสบการณ์ในการท างาน  

 
- มีการจัดท าแผนการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ของสถาบัน
ชัดเจนยิ่งข้ึน 
- ควรมีการประสานงานกับ
หน่วยงานหรือเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นอีกช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ 
- ควรหาช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์หลากหลาย 
 
 
 

 
 
หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
 (7) 

 

   ด้านนี้มากพอ 
 

ช่องทาง  
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
นิตยสาร วารสาร นิทรรศการ
เคลื่อนที่ เป็นต้น 
-สร้างเพจขึ้นมาเพื่อเพ่ิมช่องทาง
ในการประชาสมัพันธ์ให้มากข้ึน 

  

2.2โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในสถาบันด้านชีวิต
และทรัพย์สิน 
(ชุดช าระล้างฉุกเฉินหน้า
ห้องปฏิบตัิการวิจยั ) 
วัตถุประสงค ์
เพื่อช่วยเหลือและลดความ
เสี่ยงจากการเกิดอุบตัิเหตุ
ฉุกเฉิน 

มีคู่มือแสดงข้ันตอนการ
ปฏิบัติการห้องวิจัย 

จัดสรรงบประมาณจัดหาชุด
ช าระล้างฉุกเฉินหน้า
ห้องปฏิบัติการวิจยั 

-บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความรู้
ความเข้าใจในการใช้ชุดอุปกรณ์
ช าระล้างฉุกเฉินอย่างถูกวิธ ี
-ไม่มีชุดช าระล้างฉุกเฉินหน้า
ห้องปฏิบัติการวิจยั 

-จัดสรรงบประมาณจัดหาชุด
ช าระล้างฉุกเฉินหน้า
ห้องปฏิบัติการวิจยัและมีคู่มือ
วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง 
-อบรมการใช้ชุดอุปกรณ์ช าระล้าง
ฉุกเฉิน 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิาร/ฝ่าย
วิจัย 

 

2.3 โครงการโครงการรักษา
ความปลอดภัยในสถาบันด้าน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(ระบบน้ าส ารอง) 
วัตถุประสงค ์
เพื่อมีน้ าใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

มีระบบน้ าบาดาลไว้ใช้อุปโภค
อย่างจ ากัดและมีการจัดท าน้ า
ระบบน้ าประปาไว้ส ารองใช้ใน
กรณีฉุกเฉิน 
 
 
 
 

-จัดสรรงบประมาณในการตดิตั้ง
ระบบไฟฟ้าของถังน้ าประปา 

-ระบบน้ าบาดาลมตีะกอนกัด
กร่อนท าให้มีปัญหาเรื่องท่ออุด
ตัน 
-ไม่มีงบประมาณจัดซื้อสายไฟ
จากตัวแท้งค์น้ าเดินไปหาตูไ้ฟ 
 
 
 

-จัดสรรงบประมาณในการตดิตั้ง
ระบบไฟฟ้าถังน้ าปะปา 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิาร 

 

 
 
 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
 (7) 

 

2.4โครงการโครงการรักษา
ความปลอดภัยในสถาบันด้าน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(ระบบไฟฟ้า) 
วัตถุประสงค ์
เพื่อมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 

มีระบบไฟฟ้าใช้ภายในอาคาร
ส านักงานฝ่ายต่างๆและ
อาคารนิทรรศการทั้ง3หลัง 

สถาบันยังขาดแผนการ
ส ารองไฟฟ้าอย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะภายในอาคาร
ต่างๆ กรณีไฟฟ้าดับ รวมทั้ง
ห้องควบคุมระบบทั้ง 3 
อาคาร และห้องส านักงาน
ต่างๆ 

-ไม่มีระบบไฟฟ้าส ารอง 
-งบประมาณมีจ ากดั 

-จัดสรรงบประมาณในการตดิตั้ง
เมนไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้
กระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้
งานของแต่ละอาคาร 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิาร 

 

2.5โครงการพัฒนาพ้ินที่ของ
สถาบัน 

 พ้ินที่ในการจัดเกบ็
นิทรรศการที่เหมาะสมยังไม่
เพียงพอ 

-ไม่มีพื้นที่จัดเก็บนิทรรศการ
แบบอาคารถาวร 
 

-สถาบันควรมสีถานท่ีในการ
จัดเก็บนิทรรศการที่เหมาะสม 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิาร 

 

3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
3.1 การปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบต่างๆ ของทาง
ราชการ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานตาม 
กฎ ระเบยีบของสถาบัน และ
ระบบราชการ 

 
สถาบันมีการศึกษา กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมท้ังข้อปฏิบัติ
ต่างๆ จากผูเ้ชี่ยวชาญและ
เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
จากการปฏิบตัิงานของแต่ละ
ฝ่ายมีแนวทางการปฏิบัติงานท่ี
แตกต่างกันออกไป 

 
- บุคลากรมีความแม่นย าในกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับตา่งๆ ไม่
เพียงพอ 
 

 
-จัดอบรมหรือให้ความรูเ้กี่ยวกับ
กฎ ระเบยีบและข้อบังคับต่างๆ
ให้กับบุคลากร 
- ศึกษา กฎ ระเบียบใหม่ๆ  จาก
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือ
ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย 

 
หัวหน้าส านักงาน

ผู้อ านวยการ 

 
 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             ชื่อผู้รายงาน                    
                                                                                                                                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล) 

                                                                                                                                         ต าแหน่ง            ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยไมก้ลายเป็นหินฯ 
                                                                                                                                                           วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 



 

                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 


