แผนการควบคุมภายใน (เฉพาะกิจกรรมที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
(ประเมินการดาเนินงานปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นแผนปรับปรุงปีงบประมาณ 2562)
1
2
3
4
5
6
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
การควบคุม
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน
ที่มีอยู่
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1 กิจกรรม
กิจกรรม การพัฒนาสินค้าและ
มีแผนการจัดหารายได้จาก
บริการ
แหล่งต่างๆ ประกอบด้วย
การผลิตและจาหน่ายสินค้า
วัตถุประสงค์ พัฒนาสินค้าและ
การเช่าพื้นที่ การให้บริการ
บริการให้มีความหลากหลาย
จักรยาน การให้บริการ
สามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการ ห้องพัก การบริการวิชาการ
แต่ละกลุ่มได้ และทาให้อุทยานฯ มี
รายได้จากการจาหน่ายสินค้าและ
บริการเพิม่ ขึ้น

สานัก
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
สานักวิจัย
สานักพัฒนา
สานักอานวยการ
สานักยุทธศาสตร์และแผน
หน่วยตรวจสอบภายใน
รวม

จานวน
1
2
1
2
1
1
8

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

การมีแผนการจัดหารายได้จากแหล่ง
ต่างๆ ประกอบด้วยการผลิตและ
จาหน่ายสินค้า การเช่าพื้นที่ การ
ให้บริการจักรยาน การให้บริการห้องพัก
การบริการวิชา การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว มีผลดีต่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกและสินค้าที่จาหน่ายภายใน
อุทยานฯ ยังไม่มคี วามหลากหลาย

เนื่องจากของที่ระลึกและสินค้าที่
จาหน่ายในร้านค้าอุทยานฯ ไม่มีความ
หลากหลาย ทาให้ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการที่มีหลากหลายกลุ่มได้
ส่งผลให้รายได้จากการจาหน่ายสินค้า
ต่ากว่าเป้าหมาย

พัฒนาสินค้าและบริการ ให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มต่างๆ เพื่อให้มีรายได้จาก
จาหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่าปีละ
1 ล้านบาท

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

31 ส.ค. 2562 ติดตามความ
- หัวหน้ากลุ่ม คืบหน้าของ
พัฒนาธุรกิจและ การเนินการ
หารายได้
รายไตรมาส
- รองผู้อานวย
การที่กากับดูแล
กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
และหารายได้ และ
กลุ่มกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์
1

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม

การควบคุม
ที่มีอยู่

สานักวิจัย 2 กิจกรรม
กิจกรรม การกาหนดเกณฑ์การนา 1) มีการกาหนดเกณฑ์และ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
คัดเลือกการนาผลงาน
วิจัยไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเกณฑ์การ
จาแนกตามกลุ่มผู้นา
คัดเลือกและผลงานวิจัยสามารถ
ไปใช้ประโยชน์ (User)
นาไปใช้ประโยชน์และสามารถ 2) ประชุมร่วมกับสานัก
แก้ปัญหาได้ทันและตรงกับความ
พัฒนาเพื่อปรับปรุงเกณฑ์
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมงาน การวิเคราะห์และ มีการประชุมร่วมกับสานัก
กลั่นกรองปัญหาหรือความต้องการ พัฒนาเพื่อกาหนดโจทย์วิจยั
ร่วมกันเพื่อนามากาหนดโจทย์วิจยั ร่วมกัน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้องค์ความรู้
ที่จาเป็นครอบคลุมทุกปัญหา และ
ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้
ประโยชน์และสามารถแก้ปัญหาได้
ทันและตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานตามปกติ โดย
ผู้บริหารและผู้อานวยการสานักกากับ
ดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามในระดับทีห่ นึ่ง
อย่างไรก็ตามจาเป็นต้องมีการกาหนด
เกณฑ์และคัดเลือกการนาผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์จาแนกตามกลุม่ ผู้นาไปใช้
ประโยชน์ (User) และมีการประชุม
ร่วมกับสานักพัฒนาเพื่อปรับปรุงเกณฑ์
เพื่อให้สามารถรองรับการดาเนินงานใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่สอดคล้อง
กับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดย
กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและ
ผู้อานวยการสานักกากับดูแลให้มกี าร
ปฏิบัติตามในระดับที่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม
จาเป็นต้องมีการประชุมร่วมกับสานัก
พัฒนาเพื่อกาหนดโจทย์วิจยั ร่วมกัน
เพื่อให้สามารถรองรับการดาเนินงานใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เนื่องจาก ยังไม่มีการทดสอบเกณฑ์การ
คัดเลือกการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ทาให้ ยังไม่สามารถนาเกณฑ์ไปใช้ได้
ส่งผลให้ การนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ไม่ทัน/ ไม่ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ทดสอบและปรับปรุงเกณฑ์การ 30 มิ.ย. 2562
คัดเลือกการนาผลงานวิจัยไปใช้ - สานักวิจัย
ประโยชน์ ร่วมกับ สานักพัฒนา - สานักพัฒนา
เกษตรกร และมูลนิธิโครงการ
หลวง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

เนื่องจาก การวิเคราะห์และกลั่นกรอง
ปัญหาเพื่อนามากาหนดงานวิจัยและ
พัฒนายังไม่เหมาะสม ทาให้ องค์
ความรู้ที่จาเป็นยังไม่ครอบคลุมทุก
ปัญหา ส่งผลให้ การนาผลงานวิจยั ไป
ใช้ประโยชน์ไม่ทัน/ ไม่ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

สานักวิจัยและสานักพัฒนา
กาหนดแผน/ปฏิทินการ
ดาเนินงานร่วมกัน (ระยะสั้น)
ในการวิเคราะห์และกลั่นกรอง
ปัญหาเพื่อนามากาหนด
ประเด็นหรือแผนงานวิจัยและ
พัฒนาของสถาบัน รวมทั้ง
ทบทวนแผนแม่บทงานวิจัย
(ระยะยาว)

หมายเหตุ

ติดตามความ
คืบหน้าของ
การเนินการ
รายไตรมาส

31 มี.ค. 2562 ติดตามความ
- สานักวิจัย
คืบหน้าของ
- สานักพัฒนา การเนินการ
รายไตรมาส

2

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
การควบคุม
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน
ที่มีอยู่
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักพัฒนา 1 กิจกรรม
กิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ 1) มีแผนกลยุทธ์รายพื้นที่
และติดตามให้คาแนะนาเกษตรกร กาหนดปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกร 2) มีแผนการถ่ายทอดองค์
ได้รับองค์ความรู้ที่ตรงตามความ
ความรู้ประกอบ
ต้องการอย่างทั่วถึง และทัน
3) มีการถ่ายทอดความรูด้ ้วย
เหตุการณ์
กิจกรรมการอบรม ศึกษา
ดูงาน และกิจกรรมต่างๆ
เช่น งานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี

สานักอานวยการ 2 กิจกรรม
กิจกรรม การกากับการปฏิบตั ิงาน 1) มีระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ
ตามระเบียบ ข้อบังคับกฎหมายที่
การปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องของสถาบัน
2) มีระบบสารสนเทศ
3) มีการสร้างความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ
ขั้นตอนของระเบียบ
ปฏิบัติงานของสานักอานวยการ 4) มีการบูรณาการขั้นตอนการ
และการสนับสนุนงานของสถาบัน ปฏิบัติงานระหว่างสานัก
ด้านต่างๆ เป็นไปตามแผน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนกลยุทธ์ แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทาให้เกษตรกรได้รับองค์
ความรู้ตรงตามความต้องการ แต่ยังไม่
ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา

เนื่องจากเกษตรกรมีจานวนมากขึ้น 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 31 มี.ค. 2562
รวมทั้งเจ้าหน้าที่มภี ารกิจทีเ่ พิ่มมากขึ้น มาช่วยในการถ่ายทอดองค์ สานักพัฒนา
จึงมีผลทาให้การถ่ายทอดองค์ความรู้
ความรู้ และการติดตามให้
ด้วยกระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงไม่ คาแนะนา ได้สร้างกลุ่ม
ทั่วถึงและทันเหตุการณ์
Line เชื่อมโยงระหว่าง
เกษตรกรผู้นากับนักวิชาการ
รายสาขา และรายกลุ่มพื้นที่
โครงการ
2. การตั้งกลุ่ม Facebook เป็น
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้ระหว่างเกษตรกร
และนักวิชาการ
3. อบรมพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
ผู้นาชุมชนและเกษตรกร

ติดตามความ
คืบหน้าของ
การเนินการ
รายไตรมาส

การมีระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน มีระบบสารสนเทศ การ
สร้างระบบความเข้าใจในระเบียบ และ
การบูรณาการระหว่างสานักถึงขั้นตอน
ของระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์

เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางส่วนขาด
1. ถอดบทเรียนการปฏิบัติ
31 มี.ค. 2562
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
งานจากห้วงเวลาที่ผ่านมาว่า สานักอานวยการ
และข้อปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิงาน
สิ่งใดเป็นเหตุของความล่าช้า
รวมถึงยังมีความซ้าซ้อนของ
เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการทางาน ทาให้การปฏิบัติ
(ทุกกลุ่มงาน)
งานของสานักอานวยการเกิดความ 2. จัดทาผังการปฏิบัติงานของแต่
คลาดเคลื่อนและล่าช้า ส่งผลให้ การ ละส่วนงานในสานัก
ปฏิบัติงานของสานักอานวยการในการ อานวยการ และแจ้งให้สานัก

ติดตามความ
คืบหน้าของ
การเนินการ
รายไตรมาส

3

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
สามารถบรรลุ เป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์
ของสถาบัน

กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของ
สถาบันมีสมรรถนะสาหรับการ
ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน ทาให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
สถาบันที่ตั้งไว้

การควบคุม
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สนับสนุนงานของสถาบันด้านต่างๆ ไม่ ต่างๆ ทราบ
เป็นไปตามแผนเป้าหมาย ภารกิจและ 3. จัดอบรมเรื่องระเบียบ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน
ข้อบังคับ ระบบสารสนเทศ ที่
เกี่ยวข้อง/ปรับปรุงใหม่ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ เพื่อให้
เท่าทันเทคโนโลยี และใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม
1) มีการทบทวนและแผนการ 1) แผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
พัฒนาบุคลากรให้สอด
ไม่สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
คล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย 2) เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ของสถาบันอย่างสม่าเสมอ ทั่วถึงและต่อเนื่อง
2) จัดให้มีการจัดทาฐานข้อมูล 3) การพัฒนาบุคลากรไม่เกิด
ประวัติข้อมูลบุคลากร และ ประสิทธิภาพ
ประวัติการได้รับการ
ฝึกอบรมในหน่วยงานให้
ทันสมัยอยู่เสมอ
3) กาหนดเป้าหมาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานให้ชัดเจน
4) จัดให้มีระบบการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียน

เนื่องจากแผนการพัฒนาบุคลากรไม่ 1. จัดประชุมหารือแนวทาง การ 30 พ.ย. 2561
สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทางานที่สอดคล้องกับ
สานักอานวยการ
ยุทธศาสตร์ ของสถาบัน ที่มีการ
วิสยั ทัศน์ และแผนพัฒนา
เปลี่ยนแปลง รวมถึงเจ้าหน้าที่ไม่ได้
สถาบัน
รับการพัฒนาสมรรถนะในการ
2. จัดทาฐานข้อมูลรายชื่อ
ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง ทาให้บุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและ
ของสถาบันทุกระดับได้รบั การพัฒนา
ภายนอกสถาบัน ในแต่ละ
ความรู้ ทักษะตามสมรรถนะยังไม่
สาขาที่จะสามารถช่วยพัฒนา
ครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลให้ บุคลากร
บุคลากร
ของสถาบันขาดสมรรถนะสาหรับการ 3. ทบทวนแผนการพัฒนา
ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการ
บุคลากรให้ครอบคลุมถึง
ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เจ้าหน้าที่โครงการ และ
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน ทาให้ไม่
เกษตรกรผู้นา
บรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบันที่ตงั้ ไว้

ติดตามความ
คืบหน้าของ
การเนินการ
รายไตรมาส

4

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม

การควบคุม
ที่มีอยู่

บุคลากรในหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน
5) จัดให้มีระบบการวัดหรือ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
สานักยุทธศาสตร์และแผน 1 กิจกรรม
กิจกรรม การกาหนดตัวชี้วัดและ 1) ประชุมชี้แจงรายละเอียด
เกณฑ์การวัดผล
ตัวชี้วัด วิธีวัดผลและจัดทา
แผนรายไตรมาส
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลการ
2) ติดตามผลการดาเนินงาน
ดาเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดตามกรอบระยะ
และวัตถุประสงค์การดาเนินงาน
เวลา (รายเดือน/รายไตร
ของสถาบัน
มาส)
3) ติดตามปัญหาและอุปสรรค
ของการดาเนินงานในพื้นที่
ดาเนินงาน
4) จัดทารายงานผลเสนอในที่
ประชุมประจาเดือนสถาบัน
ซึ่งมีการกากับและติดตาม
ผลการดาเนินงานโดย
ผู้อานวยการสถาบัน
5) จัดทารายงานผลเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหารและ
คณะกรรมการสถาบัน
6) รายงานผลไปยังหน่วยงาน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

ประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด วิธี
วัดผลและจัดทาแผนรายไตรมาส
ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัด
ตามกรอบระยะเวลา ติดตามปัญหาและ
อุปสรรคของการดาเนินงานในพื้นที่
ดาเนินงาน รวมถึงการจัดทารายงานผล
ในที่ประชุมและหน่วยงานต่างๆ มีผลดี
ต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์

เนื่องจากในกระบวนการกาหนด
ตัวชี้วัด มีแหล่งที่มาของค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดไม่ชัดเจน/ ไม่มีการนา
ข้อมูลผลการดาเนินงานในอดีตมาใช้
ในการกาหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
รวมถึงการกาหนดเกณฑ์การวัดผล
ไม่ได้กาหนดพร้อมกับการกาหนด
ตัวชี้วัด ทาให้ผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย
และหลักเกณฑ์การประเมินผล
ส่งผลให้การรายงานผลขาดความ
น่าเชื่อถือ และส่งผลต่อการกาหนดค่า
เป้าหมายในปีต่อๆไป

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
31 ส.ค. 2562
กาหนดกรอบตัวชี้วัด ตาม
สานักยุทธศาสตร์
เป้าหมายแผนวิจัยและพัฒนา และแผน
ของสถาบัน
2. จัดทาคู่มือการจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. จัดทาคู่มือแนวทางการวัดผล
การดาเนินงาน
4. จัดฝึกอบรมวิธีการเขียนคาขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี รวมไปถึงการ
กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
วัดผลให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายแผนวิจัยและพัฒนา
ของสถาบัน

หมายเหตุ

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

การควบคุม
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ต่างๆที่เกี่ยวข้องรายเดือน/
รายไตรมาส/ รายปี ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 กิจกรรม
กิจกรรม การปฏิบัติงานตาม
1) มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 1) การเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ 1)
แผนการตรวจสอบ
การตรวจสอบภายใน และ
และประกาศที่เกี่ยว
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อง มีผลต่อการควบคุมและติดตามใน
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบการ
รวมถึงประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง
ระดับหนึ่ง
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
2) มีแนวทาง/คู่มือ การ
2) การมีแนวทาง/คูม่ ือ การปฏิบตั ิ
กฎระเบียบที่กาหนด และ
ปฏิบัติงานตรวจสอบของ
งานตรวจสอบของหน่วยตรวจ
วิเคราะห์ประเด็นจากข้อตรวจพบ หน่วยตรวจสอบภายใน
สอบภายใน มีผลดีต่อการควบคุมและ
ครอบคลุม/ครบถ้วน รวมถึงการ 3) มีการจัดทาแผนการ
ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ 2)
ปฏิบัติงานตรวจสอบแผนและ
ตรวจสอบประจาปี (Audit ต่อการบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
รายงานผล ให้เป็นไปตาม
Plan) และแผนการ
3) การมีการจัดทาแผนการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบประจาปีที่
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ประจาปี (Audit Plan) และแผนการ
กาหนด ให้มีความถูกต้องและ
(Action Plan)
ปฏิบัติงานตรวจสอบ (Action Plan) มี
ทันเวลา
4) มีการกากับ ควบคุม จาก
ผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับ
ผู้บังคับบัญชา
หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผล 3)
สาเร็จตามวัตถุประสงค์

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง กฎ
1. เข้าร่วมอบรมตามแผนพัฒนา 31 ส.ค. 2562 ติดตามความ
ระเบียบ เช่น พ.ร.บ. วินัยการเงินการ บุคลากรของสถาบัน หรือเข้า หน่วยตรวจสอบ คืบหน้าของ
คลัง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ทาให้
ร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงาน ภายใน
การเนินการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความรู้ ภายนอก และการศึกษาด้วย
รายไตรมาส
ทักษะ ความสามารถ ยังไม่เพียงพอ ตนเอง รวมถึงระบบการสอน
ส่งผลให้การตรวจสอบไม่ครอบคลุม/ งาน/ถ่ายทอดงาน
ครบถ้วน ตามที่กฎระเบียบที่กาหนด 2. จัดให้มีระบบการสอนงาน
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมี
และฝึกฝนทักษะ ในด้านการ
ประสบการณ์น้อย ทาให้เจ้าหน้าที่
การตรวจสอบจนถึงสรุป
ตรวจสอบภายในมีความรู้ ทักษะ
ประเด็นข้อตรวจพบให้
ความสามารถ ยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้ ครอบคลุม/ครบถ้วน
การวิเคราะห์ข้อตรวจพบไม่ตรง
3. จัดให้มีการปฏิบัติงานล่วง
ประเด็นและไม่ครบถ้วน
เวลา หรือจัดให้มีการจ้าง out
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมี
source ช่วยในการปฏิบัติงาน
ประสบการณ์น้อย ทาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเพิ่ม
ตรวจสอบภายในมีความรู้ ทักษะ 4. จัดลาดับความสาคัญของงาน
ความสามารถ ยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้ ที่ต้องตรวจสอบ เพื่อให้การ
การปฏิบัติงานตรวจสอบล่าช้าทา
ตรวจสอบเป็นไปตามแผนการ
ให้ผลการปฏิบัติงานและผลการ
ตรวจสอบประจาปีที่กาหนด
ตรวจสอบประจาปี ไม่เป็นไปตาม
ให้มีความถูกต้องและทันเวลา
แผนการตรวจสอบที่กาหนด
6

แผนบริหารความเสี่ยง งบประมาณ 2562
1
2
3
4
5

ประเภทของความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ด้านการดาเนินงาน (Operational Risk)
ด้านการเงิน (Financial Risk)
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

จานวน
1
1
1
3

1. กิจกรรม: การพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะที่เหมาะสมสาหรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
และสนับสนุนให้สถาบันมีผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามทีต่ ั้งไว้
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์
กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
บุคลากรมีทักษะที่เป็นประโยชน์ เนื่องจากบุคลากรมีทักษะที่เป็นประโยชน์และ
1. ถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่สาคัญและจาเป็น
31 ส.ค. 2562
และเหมาะสมสาหรับการ
เหมาะสมสาหรับการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาด้าน
ต่อการปฏิบตั ิงาน เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนา
กลุ่มงานบริหาร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร ปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาด้าน งานวิจัยและพัฒนาฉบับใหม่ของสถาบันไม่เพียงพอ
ด้านงานวิจัยและพัฒนาฉบับใหม่ของสถาบัน ทรัพยากรมนุษย์
ของสถาบันมีสมรรถนะที่
งานวิจัยและพัฒนาฉบับใหม่ของ อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด และผล 2. วิเคราะห์และประเมินองค์ความรูท้ ี่มีอยู่ใน
และผู้อานวยการ
เหมาะสมสาหรับการปฏิบัติงาน สถาบันไม่เพียงพอ
การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ปัจจุบันของบุคลากรแต่ละสานัก และประเมิน ทุกสานัก
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงฉบับใหม่
องค์ความรู้ที่บุคลากรจาเป็นต้องได้รับการ
แผนพัฒนาด้านงานวิจัยและ
ของสถาบัน
พัฒนา เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาด้านงานวิจัย
พัฒนาพื้นที่สูง และสนับสนุนให้
และพัฒนาฉบับใหม่ของสถาบัน
สถาบันมีผลการปฏิบตั ิงาน
3. จัดทาแผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้
ให้สอดรับกับแผนพัฒนาด้านงานวิจัยและ
พัฒนาฉบับใหม่ของสถาบัน
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

หมายเหตุ
ติดตามความ
คืบหน้าของ
การเนินการ
รายไตรมาส
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2. กิจกรรม: การทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันให้ทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สอดคล้องกับภารกิจและไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลัก ซึ่งใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ตลอดจนปรับปรุงให้มีความทันสมัย
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance Risk)
ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์
กิจกรรม การทบทวน กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันให้
ทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจของ
สถาบัน

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

เนื่องจากสถาบันมีภารกิจงานที่ 1) ระเบียบ ข้อบังคับใช้บังคับมานาน ควรมีการ
1. วิเคราะห์ รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เพิ่มขึ้น โดยกฎ ระเบียบ
ทบทวนความเหมาะสม
ล้าสมัยหรือถูกยกเลิก โดยผลของกฎหมาย
ข้อบังคับ ซึ่งบางตัวล้าสมัย ใช้ 2) มีการประกาศใช้กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ หลักเพื่อเสนอขอความเห็นชอบในการ
บังคับมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ทาให้ ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐ เช่น พระราชบัญญัติ
ปรับปรุง แก้ไข ต่อคณะอนุกรรมการด้าน
ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
กฎหมาย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กฎ ระเบียบ งานของสถาบัน ส่งผลให้การนา ๒๕๖๐ รวมทั้งพระราชบัญญัติวินยั การเงินการคลัง 2. ยกร่างระเบียบข้อบังคับ เสนอ
ข้อบังคับ สอดคล้องกับภารกิจและ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไปใช้ใน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเหตุให้ กฎ ระเบียบ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลัก ซึง่ การปฏิบัติงานไม่บรรลุ
ข้อบังคับบางตัว ถูกยกเลิกโดยผลแห่งกฎหมาย
3. รวบรวมและประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ
ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุก วัตถุประสงค์
ดังกล่าว ผลที่ตามมาคือ การปฏิบตั ิงานเกิดความ
ข้อบังคับ ที่บุคลากรของสถาบันควรทราบ
แห่ง ตลอดจนปรับปรุงให้มีความ
สับสน ไม่ชัดเจน
และถือปฏิบตั ิ
ทันสมัย

กาหนดเสร็จ/
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
31 ส.ค. 2562 ติดตามความ
กลุ่มงานนิติการ คืบหน้าของ
สานักอานวยการ การเนินการ
รายไตรมาส
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3. กิจกรรม: การบริหารจัดการฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์: เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง มีระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ง่ายต่อการตรวจสอบ สืบค้น และนามาวิเคราะห์วางแผนในการดาเนินงานได้ทันท่วงที ถูกต้อง ชัดเจนและแม่นยา
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์
กิจกรรม การบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นมาตรฐาน มีความถูก
ต้อง มีระบบการจัดการข้อมูลที่
เหมาะสม สามารถนาข้อมูลมา
ใช้ในการดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ง่ายต่อการ
ตรวจสอบ สืบค้น และนามา
วิเคราะห์วางแผนในการ
ดาเนินงานได้ทันท่วงที ถูกต้อง
ชัดเจนและแม่นยา

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

1) ระบบฐานข้อมูลยังไม่รองรับ/ เนื่องจาก
1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้าน IT เพื่อ
ไม่พร้อม สาหรับการทางาน
- ระบบฐานข้อมูลยังไม่รองรับ/ไม่พร้อม สาหรับการ
วิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูล และระบบต่างๆ
ในยุคดิจิตอล
ของสถาบันที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ทางานในยุคดิจิตอล
2) ขาดระบบฐานข้อมูลกลางใน - ขาดระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลที่
2. จัดหมวดหมู่ของฐานข้อมูล และระบบต่างๆ
การจัดเก็บข้อมูลทีส่ าคัญ
ของสถาบันที่มีอยู่ในปัจจุบัน
สาคัญ ส่งผลต่อการเข้าถึงและใช้งานข้อมูล
ส่งผลต่อการเข้าถึงและใช้งาน
3. วางแผนการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
รู
ป
แบบการจั
ด
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
ไม่
เ
ป็
น
มาตรฐานเดี
ย
วกั
น
ข้อมูล
ฐานข้อมูลกลาง และระบบที่สาคัญต่อการ
พื
น
้
ที
จ
่
ด
ั
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
แบบเดิ
ม
ในระบบ
Intranet
มี
3) รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลไม่
ดาเนินงาน
พื
น
้
ที
ไ
่
ม่
เ
พี
ย
งพอต่
อ
การใช้
ง
าน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4) พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบเดิมใน
ระบบที่สาคัญ เช่น
ท
าให้
ข
าดการเชื
อ
่
มโยงฐานข้
อ
มู
ล
ที
ส
่
าคั
ญ
ส่
ง
ผลให้
ไ
ม่
ระบบ Intranet มีพื้นที่ไม่
- ระบบการตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่าย
สามารถน
าข้
อ
มู
ล
มาใช้
ใ
นการวิ
เ
คราะห์
ว
างแผนการ
เพียงพอต่อการใช้งาน
งบประมาณ
ดาเนินงานให้ทันท่วงที ถูกต้อง ชัดเจนและแม่นยา
- ระบบกระบวนการพัสดุ
- ระบบการตลาด
- ระบบรวบรวมองค์ความรู้ KM
- ระบบการจัดทาฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่การ
วางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง
ฯลฯ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
31 ส.ค. 2562
สานักยุทธศาสตร์
และแผน

หมายเหตุ
ติดตามความ
คืบหน้าของ
การเนินการ
รายไตรมาส
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