แบบ ปค.5
แผนการควบคุมภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานัก/กิจกรรม
สานักอานวยการ
1 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ และการตรวจรับพัสดุ (งานสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2563)
2 การรับรู้ข้อมูล การแจ้งเวียนกิจกรรมข่าวสารต่างๆ ภายในสถาบันด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3 ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
4 การบริหารจัดการการเดินทางในพื้นที่ดาเนินงานของสถาบัน
สานักพัฒนา
1 การปฏิบัติงานพัฒนาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นทีโ่ ครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้ หน่วยงาน
การ
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่
การปรับปรุง
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ประเมิ
นผล
ความเสี่ยง
ดาเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ
การควบคุ
ม
ที่มีอยู่
ยังมีอยู่
การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ภายใน
สานักอานวยการ 4 กิจกรรม
1. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์  เจ้าหน้าที่ที่จดั ทาเรื่อง 1. มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติ งาน ไม่เพียงพอ  การจัดซื้อจัดจ้าง 1. ใช้ Line Official ของสถาบัน เป็น
และการตรวจรับพัสดุ
ได้วัสดุ/ครุภัณฑ์ไม่
จัดซื้อจัดจ้าง และได้แจ้งเวียน
วัสดุ/ครุภัณฑ์
ช่องทางการสื่อสารภายในสถาบันใน
และการตรวจรับ
การแจ้งข้อมูล การเบิกวัสดุ รวมถึงผู้ที่
(งานสืบเนื่องจากปีงบประมาณ ตรงตามความต้องการ หนังสือแนวแนวทางการ
และระยะเวลาการใช้
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุบางรายการ
ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/
2563)
งาน
ให้ทุกสานักทราบ
ไม่เป็นไปตาม
ผู้ตรวจรับทราบ เพื่อมาตรวจรับพัสดุ
 การตรวจรับวัสดุ/
2. เข้าร่วมประชุมสานักต่างๆ เพื่อ
ระยะเวลาที่
2. ประชุมหารือแนวทางร่วมกับทุกสานัก
ครุภัณฑ์ล่าช้า ไม่
ชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
กาหนด
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
เป็นไปตามระยะเวลา 3. จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
 คณะกรรมการ/
ร่วมกัน และสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ
ที่กาหนด และไม่
Infographic เผยแพร่
ผู้ตรวจรับพัสดุไม่
ประชาสัมพันธ์
ทราบว่าตัวเองเป็น และแนวปฏิบัติ
1

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ
31 ตุลาคม 2563
สานักอานวยการ

30 พฤศจิกายน
2563
กลุ่มงานพัสดุ
สานักอานวยการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

2. การรับรู้ข้อมูล การแจ้งเวียน
กิจกรรมข่าวสารต่างๆ ภายใน
สถาบันด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

เป็นไปตามระเบียบ 4. จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อเป็นช่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ทางการสื่อสารและแจ้งข้อมูล
 ไม่มีแนวทางการจัดซื้อ
ให้กรรมการตรวจรับ
จัดจ้างภาพรวม ทั้ง
ระดับพื้นที่ ราย
โครงการ รวมทั้ง
ระบบติดตามการ
จัดซื้อจัดจ้าง

คณะกรรมการ/
ผู้ตรวจรับ

3. นาผลที่ได้จากการประชุมหารือ
มาปรับปรุงตามประเด็นข้อเสนอแนะ
และแนวปฏิบัติ

บุคลากรของสถาบัน 1. ได้จัดทาหนังสือแจ้งเวียน
ไม่เพียงพอ
บางส่วนไม่ทราบข้อมูล การใช้ระบบงานสารบรรณ
การแจ้งเวียนกิจกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้บุคลากรของสถาบันทราบ
กิจกรรมของสถาบัน 2. มีการชีแ้ จงวิธีการ ขั้นตอนใช้
ทาให้การทางานล่าช้า
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่ได้เข้าร่วม
(E-Document) ให้บุคลากรของ
กิจกรรมต่างๆ ที่มีการ
สถาบันทราบในการในการจัด
แจ้งเวียนในระบบ เช่น
กิจกรรมปฐมนิเทศ
การเชิญประชุมต่างๆ
เจ้าหน้าที่ใหม่
การแจ้งเวียนเรื่อง
3. จัดทาคู่มือปฏิบัตงิ าน การเข้า
สาคัญจากหน่วยงาน
ใช้งานระบบงานสารบรรณ
ภายนอกสถาบัน
อิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงการติดตาม
(E-Document) การใช้งาน/สือ่
สถานะเอกสารที่
ประชาสัมพันธ์ Infographic/

บุคลากรของ
สถาบันบางส่วน
ไม่ได้ใช้งานระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
(E-Document)

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

2

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ
30 พฤศจิกายน
2563
กลุ่มงานพัสดุ
สานักอานวยการ

4. จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการ
ตรวจรับ/การส่งมอบ เพื่อใช้ในการ
ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างตลอดทัง้ ปี

30 พฤศจิกายน
2563
กลุ่มงานพัสดุ
สานักอานวยการ

1. ชี้แจงความสาคัญ ขั้นตอนการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(E-Document) ให้แก่บุคลากรของ
สถาบัน เพื่อสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง

31 ตุลาคม 2563
กลุ่มงานธุรการและ
ประชาสัมพันธ์
สานักอานวยการ

2. จัดทาแนวปฏิบัติการใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)
และแจ้งเวียนให้บุคลากรของสถาบัน
ทราบเพื่อถือปฏิบัติ

31 ตุลาคม 2563
กลุ่มงานธุรการและ
ประชาสัมพันธ์
สานักอานวยการ

3. ใช้ Line Official ของสถาบัน เป็น
ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร
รวมทั้งแจ้งเวียนข้อมูล กิจกรรม
ข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
สถาบัน

31 ตุลาคม 2563
สานักยุทธศาสตร์
และแผน
และสานักอานวยการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

3. ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัตงิ าน

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

เจ้าหน้าทีไ่ ด้เสนอ
ผู้อานวยการสถาบัน
เพื่ออนุมัติ อนุญาต ลง
นามต่างๆ

ปัญหาถาม-ตอบ (FAQ)
เผยแพร่ในเว็บไซต์สถาบัน
ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้เพื่อ
การพัฒนาพื้นทีส่ ูง (HKM)

การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ

4. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการ 30 พฤศจิกายน 2563
ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุม่ งานธุรการและ
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุก
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการสื่อสารของสถาบัน
สานักอานวยการ

บุคลากรของสถาบัน 4. จัดทารวมเล่มระเบียบและ
ไม่เพียงพอ
บางส่วนไม่ทราบและ
ข้อบังคับของสถาบันแจ้งเวียน
ไม่เข้าใจ กฎ ระเบียบ
ให้บุคลากรสาหรับใช้ในการ
ข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ใน
ปฏิบตั ิงาน
การปฏิบัติงาน
5. แจ้งเวียนให้ทุกสานักทราบใน
ช่องทาง ดังนี้
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(E-Document)
 ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน
(Intranet) หมวด ระเบียบ/
ข้อบังคับ/ประกาศ
 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่
เจ้าหน้าที่สถาบันทราบ ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารของ
สถาบัน ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์

3

 บุคลากรของ

1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม 2563
สถาบันบางส่วน
ให้บุคลากรของสถาบันทราบและรับรู้
กลุ่มงานนิติการ
ไม่ทราบ กฎ
กฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยว สานักอานวยการ
ระเบียบข้อบังคับ
ข้องกับการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง เช่น
ต่างๆ ที่ใช้ในการ
Line Official ,Facebook สถาบัน
ปฏิบัติงาน
เป็นต้น
 บุคลากรของ
สถาบันบางส่วนไม่ 2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
31 ตุลาคม 2563
เข้าใจกฎ ระเบียบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ
กลุ่มงานนิติการ
ข้อบังคับต่างๆ
กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
สานักอานวยการ
ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
3. ถอดบทเรียนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ 31 ธันวาคม 2563
ศึกษาแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
กลุม่ งานนิติการ
ที่ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
สานักอานวยการ
ปฏิบัติงาน ทัง้ ในระดับส่วนกลางและ
ระดับพื้นที่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้ หน่วยงาน
การ
กาหนดเสร็จ/
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่
การปรับปรุง
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ประเมิ
น
ผล
ความเสี่ยง
หน่วยงานที่รับ
ดาเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ
การควบคุม
ที่มีอยู่
ยังมีอยู่
การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ภายใน
ผิดชอบ
4. การบริหารจัดการการเดินทาง พนักงานขับรถยนต์ 1. จัดพนักงานขับรถยนต์สถาบัน/ ไม่เพียงพอ พนักงานขับรถยนต์ 1. จัดทาคู่มือเส้นทางการเดินทางพื้นที่ 31 ธันวาคม 2563
ในพื้นที่ดาเนินงานของสถาบัน สถาบันและรถยนต์จ้าง รถจ้างเหมาบริการที่มีความ
สถาบันและรถยนต์ ดาเนินงานของสถาบันจากข้อมูล
กลุม่ งานอาคาร
เหมาบริการขาดความ
ชานาญและทราบเส้นทางใน
จ้างเหมาบริการไม่
ประสบการณ์การเดินทางของ
สถานที่
ชานาญและไม่รู้จัก
พื้นทีป่ ฏิบัติงานของสถาบัน
รู้จัก พื้นที่ดาเนิน
พนักงานขับรถยนต์สถาบัน เพื่อ
สานักอานวยการ
เส้นทางไปพื้นที่
2. ในกรณีที่ปริมาณการเดินทางมี
งานของสถาบัน
แจกจ่ายให้พนักงานขับรถที่เดินทางไป
ดาเนินงานของสถาบัน
จานวนมาก จนรถจ้างเหมา
ยังพื้นทีเ่ ป็นครั้งแรก รวมทั้งรถยนต์
ทาให้เกิดความล้าช้าใน บริการที่พนักงานขับรถยนต์ที่มี
จ้างเหมาบริการใช้เป็นคู่มือเบื้องต้นใน
การเดินทางและความ
ความชานาญในพื้นที่นนั้ ๆ
การเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่
เสี่ยงด้านความ
หมดแล้ว จาเป็นต้องหารถจ้าง
ดาเนินงานของสถาบัน
ปลอดภัยในการ
เหมาบริการที่ไม่มีความชานาญ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
และไม่รู้เส้นทาง จะดาเนินการ
ในพื้นที่ของสถาบัน
จัดให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทราบ
เส้นทางก่อน
สานักพัฒนา ๑ กิจกรรม
1. การปฏิบัติงานพัฒนาเพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง

การปฏิบัติงานและ
1.1 จัดทาแผนการพัฒนาราย
ให้บริการแก่ประชาชน
หมู่บ้านรายปี
บางส่วนไม่ทั่วถึง
1.2 การพัฒนาเกษตรกรผู้นาเพื่อ
เนื่องจากจานวนกลุ่ม
ร่วมขับเคลือ่ นการพัฒนา
บ้าน เกษตรกร ปริมาณ 1.3 การบูรณาการการปฏิบัติงาน
และคุณภาพของงาน
กับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ
เพิ่มขึ้นมาก

ไม่เพียงพอ การปฏิบัติงานและ 1. ถอดบทเรียนและปรับกระบวนการ
ให้บริการแก่
ทางานทีส่ าคัญให้มีประสิทธิภาพมาก
ประชาชน บางส่วน ขึ้น โดยนาเทคโนโลยีดจิ ิทัลมาช่วย
ไม่ทั่วถึง เนื่องจาก 2. ทบทวนปริมาณงานและความ
จานวนกลุ่มบ้าน
เหมาะสมของบุคคลากร และปรับให้
เกษตรกร ปริมาณ
เหมาะสม
และคุณภาพของ 3. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตาม
งานเพิ่มขึ้นมาก
แผนพัฒนาบุคคลากร
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