
กรมหม่อนไหม 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยรับตรวจ 

สําหรบังวดตั้งแต่วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

1. งานด้านการจัดการ (งานตาม
ภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ) 
1.1 กระบวนการวิจัยและพฒันา
หม่อนไหม 
- รวบรวมประเด็นปัญหาด้านงานวิจัย/
วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเพื่อกําหนด
หัวข้องานวิจัย 
วัตถุประสงค์  
เพื่อได้ประเด็นปัญหาครอบคลุมความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 
 
 
 
ประเด็นปัญหาที่ใช้ 
ในการกําหนดกรอบ
งานวิจัยไม่ครอบคลุม
ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 

30 ก.ย. 55 

 
 
 
- จัดทําคู่มือปฏิบัติงานวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
- เมษายน 2556/ 
สํานักวิจัยและ
พัฒนาหม่อนไหม 
 
 
 

 
 
 
0 

(อยูร่ะหว่าง
ดําเนินการ) 

 

 
 
 
 
- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการแต่งตั้งคณะทํางาน
จัดทําคู่มือปฏิบัติงานระบบวิจัย
และพัฒนาหมอ่นไหม ของ
สํานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม 
และดําเนินการยกร่างคู่มือ
ปฏิบัติงานระบบวิจัยและพัฒนา
หม่อนไหม 
สรุปผลการประเมิน 

แบบตดิตาม ปอ.3 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

ยังไม่สามารถประเมินผลการ 
ควบคมุได้  
 

 - ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ
เพื่อนําคู่มือไปปฏิบัติ 
 

- พฤษภาคม 2556/
สํานักวิจัยและ
พัฒนาหม่อนไหม 

X  
(ยังไม่

ดําเนินการ)

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า คณะทํางานฯ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการยกร่างคู่มือปฏิบัติงาน
ระบบวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม 
สรุปผลการประเมิน 
ยังไม่สามารถประเมินผลการ 
ควบคมุได้ 

 - กําหนดให้มกีารกลั่นกรอง
งานวิจัยในระดับสํานักงานเขตฯ
ก่อนนําส่งสํานักวิจัยและพัฒนา
หม่อนไหม 

- สิงหาคม 2556/
สํานักงานหม่อนไหม
เฉลมิพระเกียรติฯ 
เขต 

X  
(ยังไม่

ดําเนินการ)
 

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า อยู่ระหว่างการกําหนด
แนวทาง หรือวิธีการในการ
กลั่นกรองงานวิจัยในระดับ
สํานักงานเขตฯ และศูนย์หม่อนไหมฯ 
ภายใต้สังกัด 
สรุปผลการประเมิน 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

ยังไม่สามารถประเมินผลการ 
ควบคมุได้ 
 
 
 
 
 

- ดําเนินงานวิจัย 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ดําเนินงานวิจัยได้ครบตาม
แผนปฏิบัติงานและบรรลุวัตถปุระสงค์
ของโครงการ 

บางแผนงาน/
โครงการวิจัยไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตรงตาม
แผนปฏิบัติงานที่วางไว้ 
 

30 ก.ย. 55 - เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่
เกี่ยวข้องให้กับนักวิจัยทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มกราคม 2556/
สํานักวิจัยและ
พัฒนาหม่อนไหม 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)
 

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
และติดตามจากเอกสาร พบว่า  
มีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. ผู้อํานวยการแผนงาน/โครงการวิจัย
จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและ
วิธีการดําเนินการ โดยเฉพาะแผนงาน
ใหม่ทีม่ีการเกบ็ข้อมูลการวิจัย
เฉพาะได้มีการอบรมวิธีการเก็บ
ข้อมูลใหแ้ก่นกัวิชาการที่ร่วมโครงการ 
2. ฝึกอบรมเทคนิคการเขียน



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่  
21-25 มกราคม 2556  
ณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
3. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคและแมลง
ศัตรูหม่อนไหม ให้แก่นักวิชาการ
เกษตร เมื่อวันที่ 2-5 เมษายน 2556 
ณ ศนูย์หม่อนไหมฯ ขอนแก่น 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 80% 

  - กําหนดให้เจา้หน้าที่ที่
ดําเนินงานวิจัย หรือร่วมดําเนิน
งานวิจัย จัดทําแผนปฏิบัติงาน
และรายงานผลการดําเนิน
งานวิจัยเสนอผู้อํานวยการศูนย์
หม่อนไหมฯ และผู้อํานวยการ

- ธันวาคม 2555/
สํานักงานหม่อนไหม
เฉลมิพระเกียรติฯ 
เขต 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า บางสํานักงานเขตฯ มีการ 
จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่
ผู้ดําเนินการวิจัย และจัดทํา 
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านงานวิจัย
เพื่อเสนอต่อสํานักวิจัยและพัฒนา



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

สํานักงานเขตฯ ให้ทราบก่อน
เสนอผู้อํานวยการแผน 

หม่อนไหม แต่ในการรายงาน
ผลงานวิจัย หวัหน้าโครงการวิจัย 
จะรวบรวมรายงานผลการ
ดําเนินงานส่งผู้อํานวยการแผนงาน/
โครงการวิจัย และสํานักวิจัยฯ 
โดยตรง โดยสําเนาเอกสารส่งให้
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตฯ  
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 60% 
 
 
 
 
 

- สรุปและจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน 

รายงานผลการวิจัย
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 

30 ก.ย. 55 - เพิ่มความถี่ในการติดตาม 
ทวงถาม 

- กันยายน 2556/
สํานักวิจัยและ

0 
(อยูร่ะหว่าง

- จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของ
สํานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม  



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

วัตถุประสงค์  
เพื่อให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่งทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

และจัดส่งไม่ตรงตาม
กําหนดเวลา 
 

 
 
 

พัฒนาหม่อนไหม
และสํานกังาน
หม่อนไหมเฉลมิ
พระเกียรติฯ เขต 

ดําเนินการ)
 

พบว่า ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
1. จัดทําคู่มือการรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2556 ของ
สํานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
1.1 ปฏิทินการดําเนินงานวิจัย
ประจําปี 2556  
1.2 ขั้นตอนการจัดส่งรายงาน
แผนงาน/โครงการวิจัยและพัฒนา
หม่อนไหม 
1.3 จัดทําบันทึกข้อความให้
ผู้อํานวยการแผนงาน/โครงการวิจัย
จัดส่งรายงานตามแบบการรายงาน
ความก้าวหน้าของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
(รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) 
สําหรับในส่วนของสํานักงานเขตฯ 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

ได้กําชับและติดตามให้ผู้อํานวยการ 
แผนงาน/โครงการวิจัย ดําเนินการ 

   ตามคู่มือการรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2556 ของ
สํานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
อย่างเคร่งครัด 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 70% 

  - เสรมิทักษะความรู้นักวิจัยใน
การเขียนรายงานผลการวิจัย 
 

- มีนาคม 2556/
สํานักงานหม่อนไหม
เฉลมิพระเกียรติฯ 
เขต 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)
 

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการส่งนักวิจัยเข้ารับการ
ฝึกอบรมการเขียนโครงการและ
การรายงานผลการวิจัย ทีส่ํานกัวิจัย
และพัฒนาหมอ่นไหมจัดขึ้น  
เมื่อวันที่ 21-25 มกราคม 2556  
ณ สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร 
สรุปผลการประเมิน 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 70% 
 
 
 
 

- เผยแพร่งานวิจัยและแถลง
ผลงานวิจัย 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักวิจัยและบุคคลทั่วไปได้รับ
ทราบและสามารถนํางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้ 

บุคคลทั่วไปส่วนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูลงานวิจัย
ด้านหม่อนไหมและไม่มี
การนําไปใช้ประโยชน์
เท่าที่ควร 

30 ก.ย. 55 เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย 

กันยายน 2556/
สํานักวิจัยและ
พัฒนาหม่อนไหม 

0 
(อยูร่ะหว่าง
ดําเนินการ) 

 

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. จัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยบนเว็บไซต์
กรมหม่อนไหม และเว็บไซต์สํานักวิจัย
และพัฒนาหมอ่นไหม เพื่อใหบุ้คคล
ทั่วไปสามารถสืบค้นออนไลน์ได้ 
2. จัดทําบันทกึข้อความแจ้งเวียน
ให้หน่วยงานของกรมหม่อนไหม
ทราบและใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลงานวิจัย ทั้งนี้บุคคล
ทั่วไปสามารถค้นหาผ่านทาง 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

Search engine เช่น Google ได้ 
3. ประชาสัมพันธ์งานวิจัยผ่านทาง
weblog gotoknow ของ
ผู้เชี่ยวชาญวิโรจน์ แก้วเรือง
http://www.gotoknow.org/user/
sericulture/posts 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 70% 

 
1.2 กระบวนการผลิตและกระจาย
พันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี 
- สํารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้พันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม และ
วัสดุย้อมสี ของผู้รับบริการและใน
โครงการของกรมหม่อนไหม ล่วงหน้า 
1 ปี  

 
 
ข้อมูลความต้องการ
พันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม 
และวัสดุย้อมส ี
ไม่ครอบคลุม
ผู้รับบริการในพื้นที่

 
30 ก.ย. 55 

 
- จัดทําทะเบียนเกษตรกร 
ผู้ปลูกหม่อนเลีย้งไหมในพื้นที ่
ให้เป็นปัจจุบัน 
 
 

 
- กันยายน 2556/ 
สํานักงานหม่อนไหม
เฉลมิพระเกียรติฯ 
เขต 
 

 
0 

(อยูร่ะหว่าง
ดําเนินการ) 

 

 
- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
ความต้องการพันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม 
และวัสดุย้อมส ีของเกษตรกร 
เพื่อจัดทําทะเบียนเกษตรกร 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

รับผิดชอบทั้งหมด
  

ผู้ปลูกหม่อนเลีย้งไหมในพื้นที ่
ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตฯ 
1 และ 2 ให้เปน็ปัจจุบัน 
สรุปผลการประเมิน 
ยังไม่สามารถประเมินผลการ 
ควบคมุได้ 

  - เพิ่มความถี่ในการสํารวจ 
ความต้องการของเกษตรกร 

- กันยายน 2556/
สํานักงานหม่อนไหม
เฉลมิพระเกียรติฯ 
เขต 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)
 

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า เจ้าหน้าที่มีการสํารวจ 
แผนความต้องการ พันธุ์หม่อน  
พันธุ์ไหม และวัสดุย้อมสี  
เป็นประจําทุกปี ก่อนรุ่นการผลิต  
และมีการยืนยนั แผนความต้องการ
ของเกษตรกรทุกรุ่นการผลิต 
 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 90% 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

- ดําเนินการผลิตพันธุ์หม่อนไหมและ
วัสดุย้อมสี 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อดําเนินการผลิตพันธุ์หม่อน ไหม
และวัสดุย้อมสีได้ตามเป้าหมายและ
มาตรฐาน 

การผลิตพันธุ์หม่อน
พันธุ์ไหม ไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐาน 

30 ก.ย. 
54/55 

- เสรมิสร้างความรู้ ทักษะ และ
ความชํานาญ โดยการฝึกอบรม/
ฝึกปฏิบัติด้านการผลิตพันธุ์หม่อน 
พันธุ์ไหม 
 
 

- มีนาคม 2556/
สํานักงานหม่อนไหม
เฉลมิพระเกียรติฯ 
เขต 
 
 

0 
(อยูร่ะหว่าง
ดําเนินการ) 

 

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า สํานักงานเขตฯ มีการ
ดําเนินการ ดังนี้  
1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการผลิต
ไข่ไหมเชิงคุณภาพ ที่สํานักพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม  
จะดําเนินการจัดฝึกอบรม ใหแ้ก่
นักวิชาการ จํานวน 2 รุ่น ดังนี้  
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-26 
เมษายน 2556 และรุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 
พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยห์ม่อนไหมฯ 
สระบุรี  
2. ติดตามนิเทศงานในพื้นที่ของ
ศูนย์หม่อนไหมฯ ในสังกัด และให้
คําปรึกษาแนะนํากรณีที่เกิดปัญหา



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

และอุปสรรคในการผลิต 
   สรุปผลการประเมิน 

สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 40% 

  - ปรับปรุงคู่มือการผลิตพันธุ์หม่อน
พันธุ์ไหม ให้เป็นปัจจุบัน 
 

- กันยายน 2556/
สํานักวิจัยและ
พัฒนาหม่อนไหม 

0 
(อยูร่ะหว่าง
ดําเนินการ) 

 

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า สํานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
อยู่ระหว่างการปรับปรุงคู่มือ 
การผลิตไข่ไหม สําหรับคูม่ือการ
ผลิตหม่อน ยังคงอ้างอิงคู่มือเดิม 
ซึ่งเป็นของสถาบันหม่อนไหม 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 50% 

- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานได้

รายงานผลการผลิต
พันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม 
และวัสดุย้อมสี  

30 ก.ย. 55 เพิ่มความถี่ในการติดตาม 
ทวงถาม 

 

กันยายน 2556/
สํานักงานหม่อนไหม
เฉลมิพระเกียรติฯ 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า 
มีการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางระบบ
การติดตามทวงถามหัวหน้างาน 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

ครบถ้วน และจัดส่งรายงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
และจัดส่งไม่ตรงตาม
กําหนดเวลา 

เขต ตามกําหนด) ที่รับผิดชอบ และกําหนดแบบฟอร์ม
การรายงานให้มีความชัดเจน 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ 100% 

1.3 กระบวนการอนุรักษ์และคุ้มครอง
หม่อนไหมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- สํารวจ รวบรวมข้อมูลพันธุ์หม่อน  
พันธุ์ไหม วัสดุย้อมสี ภูมิปัญญาผ้าไหม 
และภูมิปัญญาหม่อนไหม 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นของพันธุ์หม่อน 
ไหม วัสดุย้อมส ีผ้าไหม และภมูิปัญญา
หม่อนไหมในแต่ละพื้นที่ สําหรับจัดทํา
ฐานข้อมูล 

 
ข้อมูลพันธุ์บางประเภท
มีความซ้ําซ้อน/ไม่
ชัดเจน จากการ
เรียกชื่อในแต่ละพื้นที่ 

 
30 ก.ย. 55 

 
เก็บรวบรวมข้อมูลพันธุ์ทั้งหมด
เพื่อนํามาศึกษาในเชิงลึกให้เกิด
ความชัดเจน 

 
มีนาคม 2556/ 
สํานักอนุรกัษแ์ละ
ตรวจสอบมาตรฐาน
หม่อนไหม และ
สํานักงานหม่อนไหม
เฉลมิพระเกียรติฯ 
เขต 

 

 
 

(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)

 
 
จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
จาก ศูนย์หม่อนไหมฯ ที่ดําเนินการ
ด้านการอนุรักษ์พันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม 
ไม้ย้อมสี เรียบร้อยแล้ว โดยขอ้มูล 
ที่ได้รับบางรายการยังไม่ชัดเจน  
ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการศึกษา
เปรียบเทียบเพื่อลดความซ้ําซ้อน
และทําให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 
สรุปผลการประเมิน 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 85% 

- จัดทําแปลงรวบรวมพันธุ์หม่อน และ
พันธุ์ไม้ย้อมสี ดูแลรักษา/เขตกรรมแปลง
หม่อนอนุรักษแ์ละไม้ย้อมสี เลี้ยงไหม
พันธุ์อนุรักษ์  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ฯ 
เป็นไปตามแผนงาน  
 

การดําเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด 

 

30 ก.ย. 55 เพิ่มความถี่ในการติดตามนิเทศ
งานโครงการ  

 

กันยายน 2556/
สํานักงานหม่อนไหม
เฉลมิพระเกียรติฯ 
เขต 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการจัดทําแผนติดตาม
นิเทศงานในพื้นที่ และแจ้งแผนให้
ศูนย์หม่อนไหมฯ ในสังกัดทราบ 
และสํานักงานเขตฯ ดําเนินการตาม
แผนที่กําหนด เช่น ติดตามนิเทศงาน 
2 ครั้ง/ปี/ศูนย ์หรือรายไตรมาส 
เป็นต้น โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2556 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 80% 

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และบริการ
ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์  
พันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม วัสดุย้อมสี  

การบริการข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์หม่อนไหม 

30 ก.ย. 55 - เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 

- มีนาคม 2556/
สํานักอนุรกัษแ์ละ
ตรวจสอบมาตรฐาน

X  
(ยังไม่

ดําเนินการ)

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

ผ้าไหม และภูมปิัญญาหม่อนไหม 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ และ
ภูมิปัญญาให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ 

ไม่สมบูรณ์และ
ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร   

หม่อนไหม
 

หม่อนไหมให้สมบูรณ์ และมีรูปแบบ
เนื้อหาที่น่าสนใจ   
สรุปผลการประเมิน 
ยังไม่สามารถประเมินผลการ 
ควบคมุได้ 

  - ปรับปรุงศูนย์อนุรักษ์ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
หม่อนไหมอย่างเต็มรูปแบบ 
 

- กันยายน 2556/
สํานักอนุรกัษแ์ละ
ตรวจสอบมาตรฐาน
หม่อนไหม 
 

0 
(อยูร่ะหว่าง
ดําเนินการ)

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการจัดทําโครงการศูนย์
เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม 
ไม้ย้อมสี และผ้าไหม โดยให้ศูนย์
หม่อนไหมฯ ปรับปรุงพื้นที่และ
จัดสร้างจุดเรียนรู้ จุดสาธิต และ
นิทรรศการถาวรให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์หม่อนไหม  
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 65% 

1.4 กระบวนการตรวจสอบและ  



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

รับรองมาตรฐานหม่อนไหม
- กําหนดมาตรฐานคุณภาพหม่อนไหม 
และผลิตภัณฑห์ม่อนไหม  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มีมาตรฐานในการตรวจสอบ
รับรองคุณภาพหม่อนไหมและ
ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 

 
มาตรฐานคุณภาพ
หม่อนไหมและผลิตภัณฑ์
ยังไม่ครอบคลมุ 

30 ก.ย. 55 ทบทวนภารกิจอํานาจหน้าที่
ด้านมาตรฐานของสํานักอนุรักษ์
และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม 
 

มีนาคม 2556 / 
สํานักอนุรักษ์และ
ตรวจสอบมาตรฐาน
หม่อนไหม 
 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า ได้มีการทบทวนภารกิจ
อํานาจหน้าที่ด้านมาตรฐานของ
สํานักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐาน
หม่อนไหม จากการระดมความ
คิดเห็น และวิเคราะห์ปัญหาของ
กระบวนการตรวจสอบและรบัรอง
มาตรฐานหม่อนไหม ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานภายใต้
กรอบการประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2556 
ณ ชลพฤกษ์รสีอร์ท จ.นครนายก 
 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 30% เนื่องจากการ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้า
หม่อนไหม ดําเนินการเพียง 2 ชนิด 
คือ ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน
และเส้นไหมสาวมือ 

- จัดตั้งหน่วยรับรองมาตรฐานหม่อนไหม
และผลิตภัณฑห์ม่อนไหม 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มีหน่วยตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานที่ได้มาตรฐาน ISO ICGUIDE 65 
 

บางหลักเกณฑ์ของ
หน่วยตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
ISO ICGUIDE 65  

30 ก.ย. 55 เสนอแนวทางการมอบอํานาจ
ในการควบคุม กํากับดูแลหนว่ย
รับรองมาตรฐานหม่อนไหมและ
ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ตามสาย
งานการบริหาร  

มีนาคม 2556/
สํานักอนุรักษ์และ
ตรวจสอบมาตรฐาน
หม่อนไหม 
 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า ได้มีการดําเนินการที่ทําให้
ภารกิจของหน่วยรับรองสอดคล้อง
กับหลักเกณฑม์าตรฐานสากล  
โดยประธานหน่วยรับรองที่กํากับ
ดูแลการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานปรับเปลี่ยนการกํากับ
ดูแล ไม่ได้กํากับทางด้านส่งเสริม 
(สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
หม่อนไหม) ตามคําสั่งกรมหมอ่นไหม 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

ที่ 415/2555 เรื่อง มอบหมาย
อํานาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 95% 

- จัดทําหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
รับรอง และคูม่อืการปฏิบัติงาน  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ไม่ครบถ้วนและ 
ไม่สมบูรณ ์

30 ก.ย. 55 จัดสัมมนา ชี้แจงวิธีการบันทึก
ผลการตรวจประเมินตาม
มาตรฐานหม่อนไหมชนิดต่าง ๆ  
 
 

มีนาคม 2556/
สํานักอนุรักษ์และ
ตรวจสอบมาตรฐาน
หม่อนไหม  
 
 

(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
ล่าช้ากว่า
กําหนด)  

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า 
ได้ดําเนินการจดัการสมัมนาและชี้แจง
วิธีการตรวจประเมินใหแ้ก่เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ ์
ข้อบังคับกรมหม่อนไหม และการ
ทบทวนเอกสารใหแ้ก่คณะทบทวน
และให้การรับรองให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าทีผู่้ตรวจสอบคุณภาพ 
ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

วันที่ 3-5 เมษายน 2556 ที่มี
เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติการ เข้าร่วม
ประชุมจํานวน 120 คน และกําหนด
เพิ่มแผนการติดตามการดําเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 90% 
 

- ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
ตามมาตรฐานแต่ละชนิดตามขั้นตอน
การตรวจประเมิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อออกใบรับรองผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 
และขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการรับรอง 

การบันทึกผลการตรวจ
ประเมินของเจ้าหน้าที่
คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง
และไม่สมบูรณ ์ทําให้
การออกใบรับรอง
ล่าช้า  

30 ก.ย. 55 - กําหนดบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ลงลายมือชื่อ
ในรายงานผลการตรวจประเมิน 
 
 
 

- มีนาคม 2556/
สํานักอนุรักษ์และ
ตรวจสอบมาตรฐาน
หม่อนไหม 
 
 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
คุณภาพผ้าไหมไทยตรานกยูง
พระราชทาน ระหว่างวันที่ 3-5 
เมษายน 2556 และมีการชี้แจง
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของ 
ผู้ลงลายมือชื่อในรายงานผลการ



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

ตรวจประเมิน
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 80% 

  - เพิ่มความละเอียดในการ 
สอบทานความถูกต้องสมบูรณ์
ของเอกสารการตรวจประเมิน 
โดยหัวหน้าหน่วยงาน 

- กันยายน 2556/
สํานักงานหม่อนไหม
เฉลมิพระเกียรติฯ 
เขต 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า ผู้อํานวยการสํานักงานเขตฯ 
มีการกําชับให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการตรวจประเมิน
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
อย่างรอบคอบก่อนส่งสํานักอนุรักษ์
และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม 
 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ 100% 

1.5 กระบวนการส่งเสริมการผลิตและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม 

 
     

 
 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

- สํารวจความต้องการของเกษตรกร 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ในการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการผลิตของ
เกษตรกร  

ข้อมูลความต้องการ
ของเกษตรกร 
ไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ
สําหรับการวิเคราะห์ 
 

30 ก.ย. 55 กําหนดรูปแบบและวิธีการ
สํารวจความต้องการของ
เกษตรกร 

พฤษภาคม 2556/
สํานักพัฒนาและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

X  
(ยังไม่

ดําเนินการ)
 

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า ยังไม่ได้กําหนดรูปแบบของ
การสํารวจความต้องการของ
เกษตรกรที่เป็นมาตรฐานกลาง 
แต่ปัจจุบันศูนย์หม่อนไหมฯ 
ดําเนินการสํารวจความต้องการของ
เกษตรกรในการฝึกอบรม โดยการ
จัดประชาพิจารณ์ 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 60% 

 
 
 
 
 

- สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ/์ปัจจัยการผลิต 
วัตถุประสงค์ 

ฐานข้อมูลสําหรับการ
สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ 

30 ก.ย. 55 จัดทําโปรแกรมฐานข้อมูล
เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม 

มกราคม 2556/
สํานักพัฒนาและ

 
(ดําเนินการ

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการดําเนินการร่วมกับ 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

เพื่อให้เกษตรกรมีวัสดุ/อุปกรณ์ ที่มี
คุณภาพในการนําไปใช้ในการพัฒนา
กระบวนการผลิต 

ให้เกษตรกรไมส่มบูรณ์ 
ไม่ครบถ้วน 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
หม่อนไหม  

แล้วเสร็จ
ตามกําหนด)

ศูนย์สารสนเทศหม่อนไหมและ
ประชาสัมพันธ์ ในการจัดทํา
โปรแกรมฐานข้อมูลเกษตรกร 
ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งขณะนีศู้นย์
หม่อนไหมฯ อยู่ระหว่างการบันทึก
รายละเอียดข้อมูลในโปรแกรม
ดังกล่าว 
สรุปผลการประเมิน 
ยังไม่สามารถประเมินผลการ 
ควบคุมได้ 

- การติดตามประเมินผล และจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ทราบผลการดําเนินงาน และ
ปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน 

รายงานผลการ
ดําเนินงานไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ปัญหา อุปสรรค
ไม่บ่งชี้ถึงการทํางาน 
ที่แท้จริง 

30 ก.ย. 55 ติดตามประเมินผลร่วมกับสํานัก
บริหารกลางและสํานักงานเขตฯ 
 
 

กันยายน 2556/
สํานักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
หม่อนไหม 

0 
(อยูร่ะหว่าง
ดําเนินการ) 

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการจัดทําแผนติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานการ
ฝึกอบรมในพื้นที่ โดยจะเริ่มติดตาม
ผลการดําเนินงานตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2556 
สรุปผลการประเมิน 
ยังไม่สามารถประเมินผลการ 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

ควบคุมได้
1.6 กระบวนการส่งเสริมการตลาด
สินค้าหม่อนไหม 
- วิเคราะหส์ถานการณ์ด้านการตลาดหม่อนไหม 
วัตถุประสงค ์ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงสําหรับการ
กําหนดทิศทางการตลาดหม่อนไหม 

 
 
ข้อมูลเศรษฐกจิ
การตลาดหม่อนไหม 
ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์ 
 

 
30 ก.ย. 55 

 
กําหนดรูปแบบและวิธีการ
สํารวจข้อมูลเศรษฐกิจการตลาด
หม่อนไหม 
 

 
มีนาคม 2556/ 
สํานักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
หม่อนไหม 

 
 

(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)

 
 
จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการสืบค้นข้อมูลทาง
เศรษฐกิจสินค้าหม่อนไหมจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูล 
จากกรมศุลกากร กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น 
และข้อมูลราคาเส้นไหม จากศูนย์
หม่อนไหมฯ ทุกศูนย์ เพื่อนํามา
วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
เป็นรายไตรมาส  
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 20% เนื่องจากแหลง่ข้อมูล
ด้านการตลาดหม่อนไหมมีน้อย 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

 
 
 
 

- กําหนดแนวทางการส่งเสริม
การตลาดสินค้าหม่อนไหม 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ได้กรอบแนวทางการดําเนินงาน
ส่งเสริมการตลาดหม่อนไหมที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค 

รูปแบบการส่งเสริม
การตลาดหม่อนไหม 
ไม่สอดคล้องความ
ต้องการของผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 
 

30 ก.ย. 55 กําหนดให้มีคณะกรรมการ/
คณะทํางาน กลั่นกรองเชิง
นโยบาย 
 
 
 

มีนาคม 2556/
สํานักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
หม่อนไหม 

X  
(ยังไม่

ดําเนินการ)
 

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า ยังไม่ได้ดําเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทํางาน 
กลั่นกรองเชิงนโยบายด้านการ
ส่งเสริมการตลาด แต่คาดว่าจะ
สามารถดําเนินการได้ ภายใน
ปีงบประมาณ 2556 
สรุปผลการประเมิน 
ยังไม่สามารถประเมินผลการ 
ควบคุมได้

1.7 กระบวนการจัดทํานโยบายและ
ยุทธศาสตร์หม่อนไหม 

 
     

 
 
จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวางแผนยุทธศาสตร์แก่บุคลากร
ของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรของกรมหม่อนไหม 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผนยุทธศาสตร์ 

บุคลากรส่วนใหญ่
ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผนยุทธศาสตร์ 

30 ก.ย. 55 จัดทําองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การวางแผนยุทธศาสตร์ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

มีนาคม 2556/
สํานักบริหารกลาง

0 
(อยูร่ะหว่าง
ดําเนินการ)

 
 

พบว่า อยู่ระหว่างการจัดทํา 
องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการ
วางแผนยุทธศาสตร์ 
สรุปผลการประเมิน 
ยังไม่สามารถประเมินผลการ 
ควบคุมได้ 
 
 

- ทบทวน/กําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ 
และกลยทุธ์องค์กร  
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้หน่วยงานมีการกําหนดนโยบาย 
เป้าหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน 

แผนยุทธศาสตร์
กรมหมอ่นไหม (ทศิทาง
องค์กร) ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ในปัจจุบัน 

30 ก.ย. 55 จัดให้มีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์กรมหม่อนไหม 

กันยายน 2556/
สํานักบรหิารกลาง

0 
(อยูร่ะหว่าง
ดําเนินการ)

 

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า อยู่ระหว่างดําเนินการเสนอ
ขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
ในการจัดทําโครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
ยุทธศาสตร์กรมหม่อนไหม  
พ.ศ.2554-2557  
สรุปผลการประเมิน 
ยังไม่สามารถประเมินผลการ 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

ควบคุมได้
- จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ภารกิจของหน่วยงานมีการ
กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ชัดเจน และเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
ที่เหมาะสม  

แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีจัดทําล่าช้า 
ไม่แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 

30 ก.ย. 55 มอบหมายผู้รบัผิดชอบที่ชัดเจน 
และกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 

กุมภาพันธ์ 2556/
สํานักบรหิารกลาง

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
ล่าช้ากว่า
กําหนด) 

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ที่ชัดเจน และดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
เมื่อเดือนเมษายน 2556  
ซึ่งดําเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่า
กําหนด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดโครงการที่บรรจุ 
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี  
 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 70% 

- การสื่อสารและเผยแพร่ทิศทาง
องค์กร/ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ

บุคลากรส่วนใหญ่
ไม่เข้าใจทิศทางองค์กร 

30 ก.ย. 55 - เพิ่มช่องทางและความถีใ่นการ
สื่อสารเผยแพรท่ิศทางองค์กร 

- กันยายน 2556/
สํานักบรหิารกลาง 

0 
(อยูร่ะหว่าง

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า อยู่ระหว่างการประสาน



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

ราชการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรของกรมหม่อนไหม 
เกิดการรับรู้ เข้าใจทิศทางองค์กร และ
ปฏิบัติได้ 

และยุทธศาสตร์
กรมหมอ่นไหม 
 

และยุทธศาสตร์กรม
 
 - จัดใหม้ีการติดตามประเมนิผล
การรับรู ้และเข้าใจทิศทาง
องค์กร 

 
- กันยายน 2556/ 
สํานักบรหิารกลาง

ดําเนินการ)
 

วางแผนร่วมกับศูนย์สารเทศ 
หม่อนไหมและประชาสัมพันธ์  
เพื่อกําหนดรูปแบบและช่องทาง 
ในการเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์กรมหม่อนไหม 
สรุปผลการประเมิน 
ยังไม่สามารถประเมินผลการ 
ควบคุมได้ 

- ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
งบประมาณ  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการ ที่วางไว้และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

การดําเนินงานของ
แผนงาน/โครงการ 
ที่สําคัญไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ 
แล้วเสร็จล่าช้ากว่า
กําหนด 
 

30 ก.ย. 55 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
งาน และกําหนดแผน/ปฏิทนิ
การติดตามงานและโครงการ
ประจําปี 
  
 

ธันวาคม 2555/
สํานักบริหารกลาง 
 
 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
ล่าช้ากว่า
กําหนด) 

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี 2556 ตามคําสั่งกรม
หม่อนไหม ที ่2/2556 ลงวันที่ 7 
มกราคม 2556 โดยอธิบดีกรม
หม่อนไหมได้เห็นชอบให้
คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ทําหน้าที่



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

เป็นคณะกรรมการติดตามงาน/
โครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง  
2. จัดทําปฏิทนิติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของกรมหม่อนไหม 
ปี 2556 โดยกําหนดการติดตามงาน
ในไตรมาสที ่3 และ 4 
สรุปผลการประเมิน 
ยังไม่สามารถประเมินผลการ 
ควบคุมได้ 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

2. งานดา้นงบประมาณ 
- การจัดทาํคําของบประมาณ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การวางแผน และกําหนดวงเงิน
งบประมาณประจําปี สอดคลอ้งกับ
ภารกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงานของ
หน่วยงาน และเป็นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

 
แผนงาน/โครงการ  
ที่เสนอของบประมาณ
ไม่สอดคล้องกับ
ผลผลิต/กิจกรรม และ
เป้าหมายของหน่วยงาน
และมีรายละเอียด
ข้อมูลประกอบ 
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  

30 ก.ย. 
54/55 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนและจดัทํารายละเอียด
แผนงาน/โครงการที่เสนอขอ
งบประมาณ ปี 2557 ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของ
หน่วยงานและนโยบายของ
รัฐบาล  
(ปรับแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน) 
 

- ธันวาคม 2555/ 
สํานักบริหารกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)
 
 

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการปรับแผนการควบคุม
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อทบทวนรายละเอียดแผนงาน/
โครงการที่เสนอของบประมาณ  
ปี 2557 เมื่อเดือนธันวาคม 2555 
รวมทั้งผู้ปฏิบัติของหน่วยงานย่อย 
มีการศึกษาและทําความเข้าใจ 
แนวทางการจัดทําคําของบประมาณ
จากองค์ความรู้เรื่องการบริหาร 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

  - เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน
แผนงาน/โครงการมาบรรยายให้
ความรู้ (แผนเดิม) 
 
 
 

- กันยายน 2556/
สํานักบริหารกลาง
(แผนเดิม) 

แผนงาน/โครงการของกรมหม่อนไหม 
และสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานอื่นที่ความเชี่ยวชาญ  
เช่น สํานักงบประมาณ สํานกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร ทําให้การ
จัดทําแผนงาน/โครงการ มี
ความถูกต้องและสมบูรณม์ากขึ้น 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 85% 

  - จัดใหม้ีการประชุมกลั่นกรอง 
วิเคราะห์ข้อมูลคําขอ
งบประมาณประจําปีในระดับ
สํานักงานเขตฯ 

- ธันวาคม 2555 /
สํานักงานหม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ 
เขต 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)
 

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า ผู้ปฏิบัติของสํานักงานเขตฯ 
มีการศึกษาและทําความเข้าใจ 
แนวทางการจัดทําคําของบประมาณ
จากองค์ความรู้เรื่องการบริหาร
แผนงาน/โครงการของกรมหม่อนไหม 
และมีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

เกี่ยวข้องทุกศูนย์หม่อนไหมฯ  
เพื่อกลั่นกรอง วิเคราะห์ข้อมูล 
คําของบประมาณประจําปีในระดับ 
สํานักงานเขตฯ  
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 85% 

3. งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การวางแผนอัตรากําลังคน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มีข้อมูลอัตรากําลังเบื้องต้น
สําหรับการกําหนดนโยบายด้าน
บุคลากร 

 
ไม่มีข้อมูลการวิเคราะห์
แผนอัตรากําลงัของ
กรมหม่อนไหม 
 

30 ก.ย. 
54/55 

วิเคราะห์และจัดทําแผนอัตรา
กําลังคนของกรมหม่อนไหม โดย
ศึกษาแนวทางจากหน่วยงานอื่น
ที่เป็น Best Practice  
 

กันยายน 2556/ 
สํานักบริหารกลาง 
 

0 
(อยูร่ะหว่าง
ดําเนินการ)

 
 

 
จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการสํารวจข้อมูลความ
ต้องการกําลังคนของทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกรมหม่อนไหม และอยู่
ระหว่างดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
กําลังคนโดยเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงาน 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

ได้ประมาณ 60%
- การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การดําเนินการสรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง เป็นไปตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และครบตามกรอบ
อัตรากําลังที่มีอยู่ 

การสรรหาบรรจุ
แต่งตั้งยังไม่ครบ 
ทุกตําแหน่งตามกรอบ
อัตรากําลังที่ว่าง 
 

30 ก.ย. 
54/55 

กําชับเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการ
ตามนโยบายของผู้บริหารอย่าง
เคร่งครัด 

ตุลาคม 2555/
สํานักบริหารกลาง 
 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)
 

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานได้เร่งรัด
ดําเนินงานด้านการสรรหาฯ ให้เร็ว
ขึ้นโดยปฏิบัติตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
2. เสนอผู้บริหารเรื่องการกําหนด
ระยะเวลาการ โอน/ย้าย/บรรจุ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 70% 

- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

บุคลากรในทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการและการพัฒนา

30 ก.ย. 
54/55 

จัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการกรมหม่อนไหม
 

ธันวาคม 2555/
สํานักบริหารกลาง 
และสํานักพัฒนา

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

ศักยภาพอย่างครอบคลุม เหมาะสม
และตรงตามความต้องการ 

ตามสมรรถนะ
ไม่ครอบคลุมและ 
ไม่ทั่วถึง 

 
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีหม่อนไหม

ตามกําหนด) การพัฒนาบุคลากรกรมหม่อนไหม 
เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2555 
โดยมีบุคลากรของทุกหน่วยงานใน
สังกัดกรมหม่อนไหมเข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว และ
จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ เสนอ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา  
สรุปผลการประเมิน 
ยังไม่สามารถประเมินผลการ 
ควบคุมได้ เนื่องจากแผนฯ ดังกล่าว
ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร 
 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การดําเนินการด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นไป

ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินมีความรู้ความ
เข้าใจในการกาํหนด
ตัวชี้วัดเพื่อประเมิน
ผลสมัฤทธิ์ของงาน 
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เสริมสร้างความรู้แก่บุคลากร
และกําหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดของ
งานในหน้าที่ตําแหน่งเดียวกัน  

มกราคม 2556/
สํานักงานหม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ 
เขต 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
ล่าช้ากว่า
กําหนด) 

 

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. มีคําสั่งมอบหมายหน้าที่การ
ปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่ง 
2. ชี้แจงการกาํหนดตัวชี้วัดให้



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

โดยถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่เพียงพอ บุคลากรรับทราบ โดยใช้ตัวอย่าง 
ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
3. ร่วมกันกําหนดตัวชี้วัดของงาน
แต่ละงานและแบ่งสัดส่วนงานตาม
ความรับผิดชอบ  
4. แต่งตั้งคณะทํางาน และประเมินผล
ข้าราชการและพนักงาน ตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดที่กําหนด 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสีย่งในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 90% 
 
 
 
 
 

4. งานด้านการเงิน   



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

- การจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์  
เพื่อควบคุมการจ่ายเงินให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันเวลา 

หลักฐานการจา่ยเงิน
บางรายการไม่ถูกต้อง 
เนื่องเจ้าหน้าที่มีความรู้
และประสบการณ์ 
ไม่เพียงพอ 

30 ก.ย. 
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อบรมเกี่ยวกับระเบียบฯ
ข้อบังคับการเบิกจ่ายให้กับ
เจ้าหน้าที่ 
 
 

พฤศจิกายน 2555/
สํานักบริหารกลาง 
 
 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ โดยวิทยากร
จากกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 
11-14 พฤศจิกายน 2555  
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 70% 

- การจัดทํารายงานทางการเงิน
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ และทันเวลา 

การบันทึกบัญชีมี
ข้อผิดพลาด  
ต้องปรับปรุงบ่อยครั้ง 
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- เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ
 
 
 
 
 

- กันยายน 2556/
สํานักบริหารกลาง 
 
 
 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)
 

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลจากระบบ 
GFMIS จากทกุ 15 วัน เป็น 
ทุกสัปดาห์ 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 80%  



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

 
 

  - จัดอบรมใหค้วามรู้กับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

-พฤศจิกายน 2555/
สํานักบริหารกลาง 
 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)
 

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ โดยวิทยากร
จากกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 
11-14 พฤศจิกายน 2555  
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 70% 

  - กําหนดรหัสบัญชีแยกประเภท
เฉพาะของกรมหม่อนไหมให้
สมบูรณ ์

- มิถุนายน 2556/
สํานักบริหารกลาง 
 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)
 

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการจัดทําคู่มือกําหนดรหัส
บัญชีแยกประเภทของกรมหม่อนไหม 
และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบของสํานักงานเขตฯ 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

ทราบและถือปฏิบัติ 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 80% 
 
 
 

5. งานด้านทรัพย์สิน 
- การจัดหาทรัพย์สิน 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การจดัซื้อจัดจ้างถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบฯ  
- เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพ ถูกต้อง
ครบถ้วน และทันเวลา 

 
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดหา
ทรัพย์สินตามขั้นตอนที่
กําหนดในระเบยีบพัสดุฯ
 

30 ก.ย. 55 
 
 
 
 

- จัดทําคู่มือปฏิบัติงานการ
จัดหาทรัพย์สิน 
 
 
 

- มีนาคม 2556/  
สํานักบรหิารกลาง 
 
 
 

0 
(อยูร่ะหว่าง
ดําเนินการ)

 

 
- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า อยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อจัดทําคู่มือปฏิบัติงานการ
จัดหาทรัพย์สิน  
สรุปผลการประเมิน 
ยังไม่สามารถประเมินผลการ 
ควบคุมได้ 
 

 - จัดหาวัสดุบางรายการ 30 ก.ย. 55 - จัดทําข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ - กันยายน 2556/ 0 - จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

ไม่ทันเวลาต่อการใช้งาน
 

ประจําปี แยกเป็นรายหน่วย
เบิกจ่าย   
(ปรับแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน) 
 

สํานักบริหารกลาง
 
 
 
 
 
 

(อยูร่ะหว่าง
ดําเนินการ) 

พบว่า อยู่ระหว่างการรวบรวมและ 
จัดทําข้อมูลการเบิกจ่ายของทุก
หน่วยเบิกจ่าย (สํานักบริหารกลาง
ทุกกลุ่มงาน, กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน) 
สรุปผลการประเมิน 
ยังไม่สามารถประเมินผลการ 
ควบคุมได้ 
 
 
 

  - ปรับวิธีการจัดหาวัสดุประจําปี 
โดยนําหลักการวิเคราะห์วัสดุ 
คงคลัง (Stock) มาใช้ 
(ปรับแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน) 
- จัดทําแผนการจัดหาวัสดุ

- มีนาคม 2556/
สํานักบรหิารกลาง 
 
 
- มีนาคม 2556/  
สํานักบรหิารกลาง 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)
 

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการ
ตรวจสอบวัสดุคงคลังทุกรายการ 
ในคลังพัสดุเป็นรายเดือน หาก 
วัสดุรายการใดมียอดคงคลังต่ํา 
เจ้าหน้าที่จะเร่งดําเนินการจัดซื้อ



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

ประจําปี และดําเนินการตาม
แผนอย่างเคร่งครัด (แผนเดิม) 

(แผนเดิม) วัสดุรายการนั้น ๆ ทันที 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 70% 

 - เจ้าหน้าที่พัสดุในระดับ
สํานักงานเขตฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ 
ในระเบียบพัสดุฯ 
ไม่เพียงพอ 
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- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ในหลักสูตรที่กรมหม่อนไหม 
หรือจังหวัดจัด 

- กันยายน 2556/
สํานักงานหม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ 
เขต 

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)
 

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 
2555 ณ โรงแรมเคยูโฮม กทม.  
จัดโดยสํานักบริหารกลาง 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติงานบน
ระบบ Web Online สําหรับ
เจ้าหน้าที่พัสดุ” จัดโดยคลังจังหวัด 
สรุปผลการประเมิน 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 70% 

- การควบคุมการใช้ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุให้ถูกต้อง
ตามใบเบิกและสามารถตรวจสอบยอด
คงเหลือได้ 

วัสดุคงคลังไม่ตรงตาม
บัญชี/ทะเบียนคุม 
รับ-จ่ายวัสดุ  
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สอบทานการลงทะเบียนคุม 
รับ-จ่ายวัสดุทุกเดือน 
 
 

กันยายน 2556/
สํานักบริหารกลาง 
และสํานักอนุรกัษ์
และตรวจสอบ
มาตรฐานหมอ่นไหม

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตามกําหนด)

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่
พัสดุดําเนินการตรวจสอบการ
ลงทะเบียนรับ-จ่ายวัสดุให้ตรงกับ
วัสดุคงเหลือเป็นประจําทุกเดือน 
และจัดทําบัญชีคุมการเบิก-จา่ย
วัสดุให้เป็นปัจจุบัน 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 80% 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

- การเก็บรักษาและซ่อมบํารุง
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ทรัพย์สนิมีสภาพที่ดีและมีอายุ
การใช้งานที่ยืนยาว 

ทรัพย์สินบางประเภท
เกิดความเสียหาย
เนื่องจากเก็บรักษา 

ไม่ถูกวิธี 
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- จัดทําแผนการบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
 
 
 
 

- มกราคม 2556/
สํานักงานหม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ 
เขต 
 
  

 
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
ล่าช้ากว่า
กําหนด) 

 

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. จัดทําแผนการบํารุงรักษาและ
ซ่อมบํารุงทรัพย์สิน แยกตามประเภท
ทรัพย์สิน 
 
 

  2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
ทําประวัติการเก็บรักษาและซอ่ม
บํารุงทรัพย์สิน 
3. มีการตรวจสอบและเช็คสภาพ
ทรัพย์สิน ให้มสีภาพที่ดีอยู่เสมอ 
4. การจัดวางและ/หรือการจัดเก็บ
ให้อยู่ในที่เหมาะสม 
5. เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบอธิบาย
หรือให้คําแนะนําในการดูแลรกัษา 
สรุปผลการประเมิน 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 80% 

  - จัดทําคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
วิธีการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
 

- มีนาคม 2556/
สํานักงานหม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ 
เขต 

0 
(อยูร่ะหว่าง
ดําเนินการ)

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า อยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวิธีการดูแลทรัพย์สิน  
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ
ประมาณเดือนพฤษภาคม 2556 
สรุปผลการประเมิน 
ยังไม่สามารถประเมินผลการ 
ควบคุมได้ 

- การจําหน่ายทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ 
เพื่อตัดจําหน่ายครุภัณฑ์ 
ที่เสื่อมสภาพและไม่คุ้มค่า 
แก่การซ่อมบํารุง 

- การจําหน่าย
ทรัพย์สินออกจาก
ทะเบียนไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่กําหนด 
- มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที่ยังมีสภาพ
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ประกาศและเผยแพร่รายการ
ทรัพย์สินที่จะจําหน่ายโดย
เปิดเผย 

กันยายน 2556/
สํานักงานหม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ 
เขต 

0 
(อยูร่ะหว่าง
ดําเนินการ) 

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า 
มีการกําหนดใหศู้นย์หมอ่นไหมฯ  
ในสังกัด ดําเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาพสัดุ 
ที่เสื่อมสภาพ และดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจะดําเนินการ



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

การใช้งานที่ดีออกจาก
ระบบโดยไม่มีการ
ตรวจสอบ 

จําหน่ายทรัพยส์ินตามระเบยีบพัสดุฯ  
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 70% 

6.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การบริหารจัดการข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการข้อมลูและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสทิธิภาพ 

 
การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร และ 
ไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
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- พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
บริหารจัดการและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานกรมหม่อนไหม 
 
 

- กันยายน 2556/ 
สํานักบรหิารกลาง 
 
 
 
 

0 
(อยูร่ะหว่าง
ดําเนินการ) 

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการสํารวจความคิดเห็น 
ต่อการให้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้งานเว็บไซต์ 
กรมหม่อนไหม ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจดัการ 
สรุปผลการประเมิน 
ยังไม่สามารถประเมินผลการ 
ควบคุมได้ 

  - จัดทําระบบฐานข้อมูล 
ในระดับสํานักงานเขตฯ และ

- กันยายน 2556/
สํานักงานหม่อนไหม

0 
(อยูร่ะหว่าง

- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการดําเนินการ ดังนี้ 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

ศูนย์หม่อนไหมฯ โดยร่วมกับ
ศูนย์สารสนเทศหม่อนไหมและ
ประชาสัมพันธ์ 

เฉลิมพระเกียรติฯ 
เขต 

ดําเนินการ) 1. สํานักงานเขตฯ 1 อยู่ระหว่าง
การจัดทําโปรแกรมระบบฐานขอ้มูล
โครงการพระราชดําริที่สํานักงาน
เขตฯ และศูนย์หม่อนไหมฯ  
ในสังกัดรับผิดชอบ  
2. สํานักงานเขตฯ 2- 5 ส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบันในหน้า
เว็บเพจ และจัดทําฐานข้อมูลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหรือ
แผนงาน/โครงการในโปรแกรม 
Excel เป็นส่วนใหญ ่รวมทั้งบันทึก
ข้อมูล ลงในโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลทีศ่นูย์สารสนเทศ 
หม่อนไหมและประชาสัมพันธ์
จัดทําขึ้น เช่น ระบบฐานข้อมูล
เกษตรกร ระบบการจัดเก็บการ



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

ให้บริการหม่อนไหม เป็นต้น 
 
สรุปผลการประเมิน 
สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 
ได้ประมาณ 70% 

- ความปลอดภัยด้านระบบงาน
วัตถุประสงค ์
เพื่อใหก้ารปฏิบัติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานมีความ
ปลอดภัยและถกูต้องตามกฎหมาย 

ขาดการกํากับดูแล
ให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศอย่าง
เคร่งครัด 
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กําหนดแนวทางการติดตามการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของทุก
หน่วยงานในสังกัดกรมหม่อน
ไหม 
 

กันยายน 2556/
สํานักบริหารกลาง 
 

0 
(อยูร่ะหว่าง
ดําเนินการ) 

จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า มีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. มีการสํารวจการรับรู้ เข้าใจ  
และนําแนวนโยบายฯ ไปปฏิบัติ 
ซึ่งผลปรากฏว่า บุคลากรกรม
หม่อนไหม ร้อยละ 45 ไมท่ราบว่า
มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของกรม 
2. อยู่ระหว่างการปรับปรุงนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ
การ

ดําเนินการ
* 

(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรปุผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเห็น 
(7) 

กรมหม่อนไหมให้สอดคล้องกบั
แนวนโยบายฯ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สรุปผลการประเมิน 
ยังไม่สามารถประเมินผลการ 
ควบคุมได้

7. งานด้านสารบรรณ
- การรับหนังสือภายในและภายนอก 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ ป้องกัน
หนังสือราชการสูญหาย และสามารถ
สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 

 
ความล่าช้าในการ
สืบค้นหนังสือราชการ
เพื่อติดตาม  
  
 
 

30 ก.ย. 55 
 

จัดทําระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
 
 
 

มกราคม 2556/ 
สํานักบรหิารกลาง 
 

0 
(อยูร่ะหว่าง
ดําเนินการ) 

 

 
จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
พบว่า ได้จัดทําโครงการพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ 
กรมหม่อนไหม ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การจัดซื้อจัดจ้างระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์ 
สรุปผลการประเมิน 
ยังไม่สามารถประเมินผลการ 
ควบคุมได้ 

 



 

∗ สถานะการดาํเนินการ :              ชื่อผู้จัดทาํ                                       
  =   ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด                             (         )                
  =   ดําเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                  ตําแหน่ง        

 0 =   อยู่ระหว่างดําเนินการ        วันที่         /                    /          
 X =   ยังไม่ดําเนินการ 

 

 


