ผลการประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563
สำนัก
1
2
3

สำนักอำนวยกำร
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์
สำนักพัฒนำ
รวม

จำนวนกำรควบคุมภำยในที่ไม่เพียงพอ
3
1
1
5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้ หน่วยงาน
การ
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ประเมิ
นผล
ดาเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ ความเสี่ยง
การควบคุ
ม
ที่มีอยู่
ยังมีอยู่
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ภายใน
สานักอานวยการ 3 กิจกรรม
1. สร้ำงภำพลักษณ์องค์กรด้วยกำร กำรประชำ
1) มีแผนกำรประชำสัมพันธ์ ไม่เพียงพอ 1) กำรนำเสนอข่ำวสำรยัง
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก
สัมพันธ์และ
ประจำปี
ล่ำช้ำ และไม่ครอบคลุมทุก
กำรสร้ำงกำร 2) มีกำรนำเสนอข่ำวสำรและ
กิจกรรม/โครงกำร/
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชำ
รับรู้ให้แก่
กิจกรรมผ่ำน website
กลุม่ เป้ำหมำย
สัมพันธ์กิจกรรมกำรดำเนินงำนของ บุคคลภำยใน
สถำบัน สื่อออนไลน์
2) กำรนำเสนอข่ำวสำรทำง
สถำบันวิจัยและพัฒนำพืน้ ที่สงู
และภำยนอก
social media และสื่อ
ช่องทำงต่ำงๆ ยังไม่เป็น
(องค์กำรมหำชน) และสร้ำงกำรรับรู้ สถำบันยังมี
สำธำรณะอื่นๆ (วิทยุ
ระบบ
ให้แก่บุคคลทั้งภำยในและภำยนอก ควำมล่ำช้ำ
โทรทัศน์ สิง่ พิมพ์) ใน
3) ช่องทำงกำรสื่อสำรในกำร
สถำบันได้อย่ำงรวดเร็ว และทั่วถึง
และไม่
โอกำสที่เหมำะสม
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ใน
ครอบคลุม
3) มีสื่อเพื่อใช้ในกำร
ปัจจุบนั ที่มียังไม่
กลุ่มเป้ำหมำย
ประชำสัมพันธ์สถำบัน
หลำกหลำยในวงกว้ำง
อำทิ กำรจัดนิทรรศกำร
อำทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ
กิจกรรม fam trip แผ่น
และสื่อส่วนกลำง (เผยแพร่
พับ วีดีทัศน์ วำรสำร
ข่ำวสำรครอบคลุมทั่ว
ประเทศ)

แบบ ปค.5
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ

1) จัดทำแผนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก
(งำนสำคัญเชิงนโยบำย/ยุทธศำสตร์/
กลยุทธ์ของสถำบัน) ร่วมกับทุกสำนัก

30 พฤศจิกำยน 2562
ประชำสัมพันธ์ สอ.
และทุกสำนัก

2) หำรือร่วมกับผู้บริหำรและผู้ที่เกีย่ วข้อง
เพื่อกำหนดแนวทำงและขอบเขตกำร
ประชำสัมพันธ์เชิงรุกผ่ำนสื่อที่
หลำกหลำย

31 ธันวำคม 2562
ประชำสัมพันธ์ สอ.

3) บูรณำกำรงำนประชำสัมพันธ์ร่วมกันทั่ว
ทั้งสถำบัน

31 มกรำคม 2563
ประชำสัมพันธ์
และทุกสำนัก

4) พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรนำเสนอ
งำนต่อสำธำรณะ

31 สิงหำคม 2563
สำนักอำนวยกำร

5) ยกระดับ Website สถำบัน เพือ่ ใช้เป็น
ช่องทำงกำรสื่อสำร และสร้ำงกำรรับรู้
ให้แก่บุคคลทั้งภำยใน/ภำยนอกสถำบัน
ได้อย่ำงรวดเร็วและทัว่ ถึง

31 สิงหำคม 2563
ประชำสัมพันธ์ สอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ ความเสี่ยง
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ
1. กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงบำงส่วน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กำรดำเนินกำร ยังล่ำช้ำ
จัดซื้อจัดจ้ำง ถูกต้อง รวดเร็ว คุ้มค่ำ เนื่องจำกปัจจัย
ทันต่อควำมต้องกำรใช้งำน ภำยใน
ที่ควบคุมไม่ได้
ระยะเวลำที่กำหนด และเป็นไปตำม โดยเฉพำะ
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ควำมสำเร็จ
พ.ศ. 2560
ของกำรเสนอ
รำคำของผู้ขำย
ซึ่งส่งผล
กระทบต่อ
กิจกรรมกำร
ดำเนินกำรใน
พื้นที่
2. กำรตรวจรับ
พัสดุล่ำช้ำ
เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่ที่เป็น
คณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุ
ส่วนใหญ่มี
ภำรกิจต้องไป
ปฏิบัติงำนใน

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
1) มีคู่มือกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
2) มี Flow chart ขั้นตอน
กำรปฏิบัติ
3) มีกำรอบรมเกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
4) มีกำรชี้แจงวิธีกำร และ
แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงให้กับเจ้ำหน้ำที่ในกำร
ประชุมประจำเดือนสำนัก
ต่ำงๆ
5) มีกำรจัดทำ FAQ คำถำมคำตอบ ติดบอร์ด
ประชำสัมพันธ์และ
เผยแพร่ในระบบ
สำรสนเทศ
6) ให้คำปรึกษำ แนะนำ
เจ้ำหน้ำที่ที่มีข้อสงสัย
ขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
7) มีกำรจัดทำช่องทำงกำรรับ
ใบเสนอรำคำจำกร้ำนค้ำ
ได้แก่ Lineสถำบัน Line

การ
ความเสี่ยงที่
ประเมินผล
การควบคุม
ยังมีอยู่
ภายใน
ไม่เพียงพอ 1) กำรแจ้งควำมประสงค์
จัดซื้อหลำยฉบับใช้วิธีกำร
รวมวัสดุหลำยประเภทใน
เรื่องเดียวกัน (วัสดุ
กำรเกษตร ,สำนักงำน,
ก่อสร้ำง) ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลำในกำรรอใบ
เสนอรำคำจำกร้ำนค้ำ ซึ่ง
อำจไม่ขำยวัสดุที่สถำบัน
ต้องกำรทุกประเภท ทำให้
ต้องใช้เวลำรอกำรเสนอ
รำคำจนกว่ำจะครบจึงจะ
ดำเนินกำรจัดซื้อได้
2) ร้ำนค้ำที่เปิดเครดิตกับ
สถำบันเพื่อนำมำเทียบกำร
เสนอรำคำกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงมีน้อย
3) ร้ำนค้ำที่เปิดเครดิตกับ
สถำบันส่งใบเสนอรำคำช้ำ
ทำให้กำรจัดทำเอกสำรขอ
อนุมัติล่ำช้ำ

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน
1) ชี้แจงกระบวนกำรหรือขั้นตอนในกำร
ดำเนินงำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำใจใน
ทิศทำงเดียวกัน
2) จัดทำแนวปฏิบัติกำรเทียบรำคำกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง โดยใช้กำรเทียบรำคำครั้ง
หลังสุดจำกระบบ Win speed กับ
เทียบรำคำจำกร้ำนค้ำ 1 ร้ำนโดยเสนอ
ผู้บริหำรสถำบันพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ
31 ธันวำคม 2562
กลุ่มงำนพัสดุ
31 ธันวำคม 2562
กลุ่มงำนพัสดุ

3) ร่วมประชุมชี้แจงทุกสำนัก เพื่อขอควำม 30 พฤศจิกำยน 2562
ร่วมมือผู้แจ้งควำมประสงค์ให้จัดซื้อ
กลุ่มงำนพัสดุ
แยกชนิดหรือประเภทวัสดุในกำรแจ้ง
ควำมประสงค์ให้จัดซื้อแต่ละครั้ง เช่น
วัสดุเกษตร วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุ
สำนักงำน วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เป็นต้น
4) กำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พัสดุ พร้อมจัดทำปฏิทินกำรดำเนินงำน
รำยปี

31 ธันวำคม 2562
กลุ่มงำนพัสดุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

พื้นที่ ทำให้ไม่
เจ้ำหน้ำที่พสั ดุ Email
สำมำรถดำเนิน และFax
กิจกรรมตรวจรับ
ตำมกำหนด
ระยะเวลำ ส่งผล
ถึงควำมควำม
ล่ำช้ำในกำรเบิก
จ่ำยเงิน
3. กำรบริหำรพัสดุ (ครุภัณฑ์)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บัญชีหรือ
ทะเบียนคุมพัสดุแยกเป็นชนิด และ
แสดงรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พ.ศ. 2560

รำยกำร
1) มีทะเบียนคุมครุภัณฑ์
ไม่เพียงพอ
ครุภัณฑ์ไม่ตรง
กลำงของสถำบัน และ
กับทะเบียนคุม
ทะเบียนคุมแยกแต่ละ
สำนัก
2) มีกำรตรวจสอบครุภัณฑ์
ประจำปี
3) มีคู่มือกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
(เรื่อง กำรบริหำรพัสดุ)
4) มีใบเบิกครุภัณฑ์ และใบ
ยืมครุภัณฑ์ตำมแบบที่
ระเบียบกระทรวงกำรคลัง
กำหนด

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ

4.1) สำรวจควำมต้องกำรพัสดุตลอดทั้ง
ปีงบประมำณ และวำงแผนกำร
สั่งซื้อ
4.2) ทำข้อตกลงกับบริษทั คู่ค้ำ/ ทำ
สัญญำให้ส่งพัสดุ ตำมช่วงเวลำที่
กำหนด เช่น จัดส่งรำยไตรมำส
4.3) กำหนดผู้รับผิดชอบกำรรวมสัง่ ซือ้
4.4) มอบหมำยหัวหน้ำกลุ่มงำนพัสดุ
เป็นผู้กำกับดูแล
เจ้ำหน้ำที่ที่ครอบครอง
1) จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรบริหำรพัสดุ
ครุภัณฑ์บำงส่วนยังไม่เข้ำใจ
ให้กับเจ้ำหน้ำที่สถำบัน หรือผู้ทไี่ ด้รับ
ขั้นตอนกำรบริหำรพัสดุ
มอบหมำยให้ควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์
(ครุภัณฑ์) เช่น กำรเก็บรักษำ
กำรส่งคืนกรณีครุภัณฑ์ชำรุด 2) นำเทคโนโลยีสำรสนเทศ/ โปรแกรม
กำรเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครอง สำเร็จรูป ช่วยในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรยืมครุภัณฑ์ เป็นต้น
พัสดุครุภัณฑ์
3) มอบหมำยหัวหน้ำกลุ่มงำนพัสดุเป็นผู้
กำกับดูแล และมอบหมำยให้มีผู้
ประสำนงำนพัสดุประจำลุ่มน้ำ

31 มีนำคม 2563
กลุ่มงำนพัสดุ
31 มีนำคม 2563
กลุ่มงำนบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์
และกลุ่มงำนพัสดุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้ หน่วยงาน
การ
การควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่
การปรับปรุง
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ประเมิ
นผล
ดาเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ ความเสี่ยง
การควบคุ
ม
ที่มีอยู่
ยังมีอยู่
การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ภายใน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1 กิจกรรม
1. กำรดูแลควำมปลอดภัยของ
มำตรกำรควำม 1) มีกำรกำหนดมำตรกำร/ ไม่เพียงพอ 1) ไม่มีกำรกำหนดมำตรกำร/ 1) กำหนดมำตรกำร/แนวทำงในกำรดูแล
ผู้รับบริกำร
ปลอดภัยที่
แนวทำงในกำรดูแลควำม
แนวทำงในกำรดูแลควำม
ควำมปลอดภัยสำหรับป้องกันอันตรำย
อุทยำนหลวงรำช ปลอดภัยจำกจรำจรและ
ปลอดภัยสำหรับป้องกัน
จำกบ่อน้ำ สระน้ำ ต้นไม้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับบริกำรมี
พฤกษ์มีให้แก่
กำรเข้ำออกพื้นที่อุทยำนฯ
อันตรำยจำกบ่อน้ำ สระน้ำ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้บริกำร
ผู้รับบริกำรยังไม่ 2) มีจัดทำประกันอุบัติเหตุ
ต้นไม้
2) กำหนดมำตรกำร/แนวทำงในกำรดูแล
เพียงพอ
สำหรับผู้ใช้บริกำร
2) ไม่มีกำรกำหนดมำตรกำร/
ควำมปลอดภัยสำหรับป้องกันอันตรำย
3) มีหน่วยปฐมพยำบำลกรณี
แนวทำงในกำรดูแลควำม
จำกสนำมเด็กเล่น สนำมกีฬำและ
เกิดอุบัติเหตุ
ปลอดภัยสำหรับป้องกัน
อุปกรณ์กีฬำ
4) มีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่
อันตรำยจำกสนำมเด็กเล่น
ให้มีทักษะในกำรปฐม
สนำมกีฬำและอุปกรณ์
พยำบำลผู้ใช้บริกำร
กีฬำ
สานักพัฒนา 1 กิจกรรม
1. กำรจัดทำแผนชุมชน

กระบวนกำร
จัดทำแผน
ชุมชนยังไม่
ครบถ้วน
สมบูรณ์

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ
30 กันยำยน 2563
อุทยำนหลวง
รำชพฤกษ์

1) จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำ
ไม่เพียงพอ 1) แผนชุมชนที่มีอยู่คุณภำพ 1) จัดฝึกอบรม ศึกษำดูงำน เจ้ำหน้ำที่และ 30 พฤศจิกำยน 2562
แผนชุมชน ในพื้นที่
ไม่เสมอกัน
ผู้นำชุมชนเรื่องกำระบวนกำรจัดทำแผน
สำนักพัฒนำ
โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูง
2) แผนชุมชนไม่ได้กำร
ชุมชนที่มีประสิทธิภำพ อย่ำงต่อเนื่อง
แบบโครงกำรหลวง
ยอมรับเท่ำเทียมกันทุก
2) จัดเวทีทบทวนแผนชุมชน
พื้นที่
2) ถอดบทเรียนกำรกระบวนกำรกำรจัดทำ 30 เมษำยน 2563
3) จัดทำร่ำงแผนชุมชน
3) กำรทำแผนชุมชนไม่
แผนชุมชนให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์
สำนักพัฒนำ,
4) จัดเวทีประชำคมแผน
กระจำย
และเป็นทีย่ อมรับของชุมชนและองค์กร
วิจัย,อำนวยกำร
ชุมชน
ภำยนอก
และยุทธศำสตร์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
5) ประชุมคณะกรรมกำร
ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผน
ชุมชนไปใช้ประโยชน์ด้ำน
กำรพัฒนำ
6) อบรมคณะกรรมกำร
ชุมชนเรื่องกำรวิเครำะห์
และเขียนโครงกำรด้ำน
กำรพัฒนำ
7) สนับสนุนกิจกรรมตำม
แผนชุมชนทีช่ ุมชน
ดำเนินกำรเอง
8) จัดประชุมชี้แจงเจ้ำหน้ำที่
เรื่องกำรจัดทำแผนชุมชน
โดยกระบวนกำรมีส่วน
ร่วม
9) นำข้อมูลจำกแผนชุมชนไป
กำหนดแนวทำงในกำร
จัดทำแผนกลยุทธ์กำร
พัฒนำ

การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน
3) จัดทำกลยุทธ์แผนชุมชนเพื่อเป็นกรอบ
กำรดำเนินงำนในระยะต่อไป
4) สร้ำงชุมชนต้นแบบกำรพัฒนำด้วยแผน
ชุมชนอย่ำงมีคุณภำพ

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ
30 กันยำยน 2563
สำนักพัฒนำ,วิจัย
และยุทธศำสตร์
30 กันยำยน 2563
สำนักพัฒนำ

ทะเบียนความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563
1. กิจกรรม: การผลักดันการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
สาเหตุ/
ความเสี่ยง
การผลักดันการนา
สถาบันได้
ผลงานวิจัยไปใช้
ดาเนินงานในการ
ประโยชน์อย่าง
นาผลงานวิจัยไปใช้
กว้างขวาง
ประโยชน์ตามแผน
แต่กลไกการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการ ขับเคลื่อนยังไม่
นาผลงานวิจัยไปใช้
ชัดเจน
ประโยชน์ในการพัฒนา
อาชีพ อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนบนพืน้ ที่สงู
เหตุการณ์

ผลกระทบ
การนา
ผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ยงั
อยู่ในวงจากัด

คะแนน
โอกาส
เกิด

4

คะแนน
ผล
กระทบ

4

คะแนน
ความ
เสี่ยง

16

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้
มีการพัฒนา
1)
กระบวนการนา
ผลงาน วิจัยไปใช้
ประโยชน์ให้มี
ประสิทธิภาพและ 2)
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายเพิ่ม
3)
มากขึ้น

กาหนดเสร็จ/
ความเสี่ยงที่
หน่วยงานที่รับ
คงเหลือ
ผิดชอบ
ทบทวนกระบวนการนา
การนาผลงาน 30 พฤศจิกายน 2562
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่
วิจัยไปใช้
สานักวิจัยและพัฒนา
ดาเนินการในปัจจุบัน
ประโยชน์ยังไม่
ครอบคลุมทุก
กาหนดนโยบาย ขั้นตอน
พื้นที่เป้าหมาย 31 มกราคม 2563
บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ในปีงบประมาณ
ผู้บริหาร
2563
จัดทาแผนการนาผลงานวิจัยไป
31 มีนาคม 2563
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
สานักวิจัย สานัก
สานักวิจัย สานักพัฒนา และ
พัฒนา และอุทยานฯ
อุทยานฯ

การดาเนินการ

4) ดาเนินการนาผลการวิจัยไป
ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายตาม
แผน

31 กรกฎาคม 2563
สานักวิจัย สานัก
พัฒนา และอุทยานฯ

5) ประเมินผลและสรุปกระบวน
การนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์แบบมีส่วนร่วม

31 สิงหาคม 2563
สานักวิจัย สานัก
พัฒนา และอุทยานฯ

2. กิจกรรม: การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้
วัตถุประสงค์: เพื่อให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นศูนย์เรียนรู้
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
คะแนน คะแนน คะแนน
สาเหตุ/
ความเสี่ยงที่
โอกาส
ผล
ความ
ผลกระทบ
ความเสี่ยง
ยอมรับได้
เกิด
กระทบ เสี่ยง
การพัฒนาอุทยาน
หลักสูตรการเรียนรู้ อุทยานหลวง
5
3
15 อุทยานหลวงราช 1)
หลวงราชพฤกษ์ให้
พื้นที่การเรียนรู้ และ ราชพฤกษ์ไม่ได้
พฤกษ์มีหลักสูตร
เป็นศูนย์เรียนรู้
บุคลากร/วิทยากร เป็นศูนย์เรียนรู้
การเรียนรู้ พื้นที่
ของอุทยานหลวง
การเรียนรู้ และ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้
ราชพฤกษ์ยังไม่
บุคลากร/วิทยากร
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพียงพอและ
ที่เป็นมาตรฐาน
เป็นศูนย์เรียนรู้
เหมาะสมต่อการเป็น
ศูนย์เรียนรู้

เหตุการณ์

กาหนดเสร็จ/
ความเสี่ยงที่
หน่วยงานที่รับ
คงเหลือ
ผิดชอบ
พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้มี อุทยานหลวง
31 สิงหาคม 2563
ความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้ ราชพฤกษ์ไม่ได้
อุทยานหลวง
1.1) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้ เป็นศูนย์เรียนรู้ที่
ราชพฤกษ์
เชื่อมโยงกับองค์ความรู้
มีมาตรฐานภาย
โครงการหลวงและองค์
ในปีงบประมาณ
ความรู้จากงานวิจัย
2563
1.2) พัฒนาพืน้ ที่การเรียนรู้ให้เป็น
มาตรฐาน
1.3) พัฒนาบุคลากร/วิทยากรให้มี
ความรู้ที่เหมาะสม

การดาเนินการ

2) เพิ่มสัดส่วนของผู้ทไี่ ด้รับการเผย
แพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ผา่ น
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้มากขึ้น

3. กิจกรรม: การบริหารจัดการฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์: เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง มีระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ง่ายต่อการตรวจสอบ สืบค้น และนามาวิเคราะห์วางแผนในการดาเนินงานได้ทันท่วงที ถูกต้อง แม่นยา และชัดเจน
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหตุการณ์
การบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์ เพื่อให้
การจัดเก็บข้อมูลเป็น
มาตรฐาน มีความถูก
ต้อง มีระบบการจัดการ
ข้อมูลที่เหมาะสม
สามารถนาข้อมูลมาใช้
ในการดาเนิน งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อ
การตรวจสอบ สืบค้น
และนามาวิเคราะห์
วางแผนในการดาเนิน
งานได้ทนั ท่วงที ถูกต้อง
แม่นยา และชัดเจน

สาเหตุ/
ความเสี่ยง
1) ระบบฐานข้อมูลเชิง
เทคนิค เช่น ฐาน
ข้อมูลเชิงพื้นที่ยังไม่
รองรับ/ไม่พร้อม
สาหรับการทางาน
ในยุคดิจิตอล
2) ขาดระบบฐานข้อมูล
เชิงเทคนิคที่สาคัญ
3) รูปแบบการจัดเก็บ
ข้อมูลไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

ผลกระทบ
ขาดการ
เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเชิง
เทคนิคที่สาคัญ
ส่งผลให้ไม่
สามารถนา
ข้อมูลมาใช้ใน
การวิเคราะห์
วางแผนการ
ดาเนินงานให้
ทันท่วงที
ถูกต้อง แม่นยา
และชัดเจน

คะแนน
โอกาส
เกิด

4

คะแนน
ผล
กระทบ

4

คะแนน
ความ
เสี่ยง

16

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้
1) มีการพัฒนา
ระบบการจัด
เก็บฐาน ข้อมูล
กลาง และระบบ
ที่สาคัญต่อการ
ดาเนินงาน
อย่างน้อย 1
ระบบ
2) ข้อมูลพื้นฐานมี
การจัดเก็บเป็น
รูปแบบเดียวกัน

การดาเนินการ
1) สารวจความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูล (Survey โดยใช้
แบบสอบถาม)
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) ร่วมกันกับ
เจ้าหน้าที่
3) ยกกรณีศึกษาของการนาข้อมูล
ไปใช้ (Case study) เพื่อทราบ
ความต้องการ
4) พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลกลาง
และระบบที่สาคัญ 1 ระบบ ได้แก่
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ
โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
4.1) จัดหาอุปกรณ์ Hardware
และ software ที่ใช้ใน
การพัฒนาระบบ
4.2) รวบรวมและนาเข้าข้อมูล

กาหนดเสร็จ/
ความเสี่ยงที่
หน่วยงานที่รับ
คงเหลือ
ผิดชอบ
การพัฒนาระบบ 30 กันยายน 2563
ฐานข้อมูลเชิง
สานักยุทธศาสตร์
เทคนิคที่สาคัญ
และแผน
ต้องมีการพัฒนา
ต่อเนื่องตาม
ลาดับความ
สาคัญ และต้อง
ตอบสนองต่อ
เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป

เหตุการณ์

สาเหตุ/
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

คะแนน
โอกาส
เกิด

คะแนน
ผล
กระทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

การดาเนินการ

ความเสี่ยงที่
คงเหลือ

4.3) พัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สนับสนุนการ
จัดเก็บข้อมูล
4.4) Visualize ระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ
4.5) จัดอบรมการใช้งาน

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ

4. กิจกรรม: การบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลาง Drive T
วัตถุประสงค์: เพื่อให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลางมีพื้นที่รองรับอย่างเพียงพอต่อการจัดเก็บข้อมูล และลดความซ้าซ้อนของข้อมูล
ประเภทของความเสี่ยง: ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คะแนน คะแนน คะแนน ความเสี่ยงที่
สาเหตุ/
โอกาส
ผล
ความ
ผลกระทบ
การดาเนินการ
ความเสี่ยง
ยอมรับได้
เกิด กระทบ เสี่ยง
การบริหารจัดการพื้นที่ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลาง พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
5
3
15 มีพื้นที่สาหรับ 1) แต่ละสานักบริหารจัดการ
จัดเก็บข้อมูลกลาง
Drive T ไม่พียงพอต่อ
กลางมีการจัดเก็บ
จัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ตาม
ความต้องการใช้งานที่มี ข้อมูลที่ซ้าซ้อน ไม่เป็น
เพื่อใช้ในการ
งานสาคัญ ลดความซ้าซ้อน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้พื้นที่ จานวนของไฟล์ข้อมูลที่ หมวดหมู่ ส่งผลให้
ปฏิบัติงานอย่าง ของข้อมูลภายในสานัก และ
จัดเก็บข้อมูลกลาง
มากขึ้นในทุกปี และการ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
เหมาะสมใน
คัดแยกข้อมูลที่ไม่สาคัญ/
มีพื้นที่รองรับอย่าง
จัดเก็บข้อมูลไม่เป็น
กลางไม่เพียงพอต่อ
ระยะต่อไป
ข้อมูลส่วนตัว ไปจัดเก็บยัง
เพียงพอต่อการจัดเก็บ
หมวดหมู่ รวมถึงมีความ การใช้งาน
พื้นที่อ่นื เช่น Drive อื่น/
ข้อมูล และลดความ
ซ้าซ้อนของข้อมูล
1) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
ซ้าซ้อนของข้อมูล
Drive T ไม่เพียงพอ
2) ทุกสานักบริหารจัดการ
ข้อมูลกลางร่วมกัน และลด

เหตุการณ์

กาหนดเสร็จ/
ความเสี่ยงที่ หน่
วยงานที่รับ
คงเหลือ
ผิดชอบ
พื้นที่จัดเก็บ
31 สิงหาคม
ข้อมูล Drive T
2563
ไม่เพียงพอต่อ
สานัก
การจัดเก็บข้อมูล ยุทธศาสตร์
ในอนาคต และ
และแผน
ไม่ตอบสนองต่อ และทุกสานัก
เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป

เหตุการณ์

สาเหตุ/
ความเสี่ยง

ผลกระทบ
ส่งผลให้ไม่สามารถ
บันทึกข้อมูลเพิ่มได้
2) การจัดเก็บข้อมูลใน
Drive T ไม่เป็น
หมวดหมู่ ส่งผลให้
การสืบค้นข้อมูลและ
การนาข้อมูลไปใช้
เกิดความผิดพลาด/
ไม่ถูกต้อง
3) มีการจัดเก็บข้อมูลที่
ซ้าซ้อนทั้งภายใน
และระหว่างสานัก
ส่งผลให้ Drive T มี
พื้นที่ไม่เพียงพอ

คะแนน คะแนน คะแนน
โอกาส
ผล
ความ
เกิด กระทบ เสี่ยง

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

การดาเนินการ
ความซ้าซ้อนของข้อมูล
ระหว่างสานัก
3) พิจารณาข้อมูลที่จัดเก็บใน
Drive T ควบคู่กับข้อมูลที่
สามารถทดแทนได้ด้วย
ระบบงานต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น
e-document/ERP/HRM
4) มีการกาหนดระยะเวลาการ
จัดเก็บข้อมูลใน Drive T
เช่น เก็บข้อมูลเฉพาะ 5 ปี
ย้อนหลัง
5) ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ไฟล์ข้อมูล/การลดขนาด
ไฟล์ข้อมูล และชี้แจงการ
บริหารจัดการ Drive T ใน
ระยะต่อไป เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอย่าง
ต่อเนื่อง
6) จัดหาพื้นทีส่ าหรับการ
จัดเก็บข้อมูลที่มีการกาหนด
โควต้าใช้งานตามความ
เหมาะสม

ความเสี่ยงที่
คงเหลือ

กาหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ

