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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  ณ วันที่ 30 กันยายน  2553 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดานของ

งานที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรุงการควบคุม กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

งานประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิ

     

-เพื่อใหการดําเนินงาน

โครงการมีลักษณะบูรณาการ

มีหลายหนวยงานปฏิบัติ

รวมกัน  

-โ ค ร ง ก า ร ข น า ด ใ ห ญ ที่ มี ก า ร

ดําเนินงานแบบบูรณาการนมีบาง

หนวยงานจัดทําโครงการลาชาทําให

แผนงานและการเสนอขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณของทั้งโครงการ

ลาชาไปดวย 

สิ้นงวด

งบประมาณ 

2553 

 

ประสานแผนการปฏิบัติงานและเรงรัด

การจัดทําโครงการใหมีความรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น 

กันยายน 2553/

กปก., กปน., 

 กปอ.,กปต., 

กผง. 

 

งานงบประมาณโครงการ

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิ

      

-เพื่อควบคุมระยะเวลาในการ

พิจารณาวิเคราะหโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ของเจาหนาที่สํานักงาน 

- ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน

เนื่องจากบางโครงการฯ ที่ใชเวลาใน

การวิเคราะหโครงการเกินระยะเวลาที่

กําหนด 

สิ้นงวด

งบประมาณ 

2553 

 

-เรงรัดติดตามผลโดย กผง. และแจงให

ผูบังคับบัญชาทราบเพื่อกํากับดูแลอยาง

ใกลชิด 

กันยายน 2553/

กผง. 

 

แบบ ปอ.3 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  ณ วันที่ 30 กันยายน  2553 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดานของ

งานที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรุงการควบคุม กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

กปร.  

  -ความ เสี่ ย งด านการ ดํ า เ นินงาน 

เนื่องจากบางโครงการเปนโครงการ

บูรณาการตองใหมีความพรอมของ

แผนงาน/กิจกรรมยอยครบถวนกอนจึง

จะนําเสนอได 

 

 

สิ้นงวด

งบประมาณ 

2553 

 

-จัดทํารายงานผลโดย กผง. ใหผูบริหาร

ทราบอยางสม่ําเสมอ  

กันยายน 2553/

กผง. 

 

งานจัดทําตัวชี้วัดโครงการ 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิ

     

-การจัดทําตัวชี้วัดโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

-เจาหนาที่ที่เปนผูเก็บขอมูลยังขาด

ความรูความเขาใจในการเก็บขอมูล 

สิ้นงวด

งบประมาณ 

2553 

 

-เ พิ่ ม ก ร ะ บ วนก า ร ติ ด ต า มผ ลก า ร

ดําเนินการของคณะทํางานฯ โดยใกลชิด 

เพื่อสรางความเขาใจใหกับเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบทั้งจะชวยลดความเสี่ยง และ

จุดออนของการควบคุมการ ดํา เ นิน

โครงการ 

กันยายน 2553/

กตผ. 

 

แบบ ปอ.3 



 3  

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  ณ วันที่ 30 กันยายน  2553 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดานของ

งานที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรุงการควบคุม กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 

งานขยายผลแนว

พระราชดําร ิ

     

-โครงการศูนยการเรียนรูตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-ความพรอมและความสมัครใจของ

เจาของผลงานที่จะตั้ งศูนย เรียนรู 

รวมถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่

จะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตหลังการตั้งเปน

ศูนย 

 

 

สิ้นงวด

งบประมาณ 

2553 

 

จัดทําขอมูลรายละเอียด ผลกระทบชี้แจง

ความเขาใจใหผูชนะเลิศที่สมัครใจเขา

รวมไดรับทราบและเตรียมความพรอม

ดานตาง ๆ  

มีนาคม 2553/ 

กศพ. 

 

 -เจาหนาที่ที่ดําเนินงานมีภารกิจหลาย

อยางทําใหการดําเนินงานอาจไม

เปนไปตามแผน 

 

 

 

 

สิ้นงวด

งบประมาณ 

2553 

 

-บริหาร จัดการ เจ าหน าที่ ใหทํ า งาน

หมุนเวียนทดแทนกันได 

มีนาคม 2553/ 

กศพ. 

 

แบบ ปอ.3 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  ณ วันที่ 30 กันยายน  2553 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดานของ

งานที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรุงการควบคุม กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

งานเผยแพร

ประชาสัมพันธ 

     

-การดําเนินงาน

ประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อให

งานประชาสัมพันธเกิดผล

สัมฤทธิ์มากขึน้  

-บุคลากรในองคกรขาดทักษะความรู

ดานงานประชาสัมพันธทั้งภายในกลุม

งานและบุ ลากรที่ จ ะ เข า ร วมงาน

ประชาสัมพันธ ทําใหการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธมีความลาชา ขาดองค

ความรูที่จะชวยในการประชาสัมพันธ

รูปแบบตาง ๆ  

 

สิ้นงวด

งบประมาณ 

2553 

 

-สงเสริมบุคลากรโดยการฝกอบรมให

ความรูทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจริง ซึ่งจะ

ทําใหงานประชาสัมพันธเกิดสัมฤทธิผล 

องคกรเปนที่ รู จัก องคความรูจากงาน

โครงการฯ จะไดสามารถขยายผลไปสู

สาธารณชนไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น 

กันยายน 2553/ 

กปส. 

 

งานสารสนเทศ      

- พัฒนาระบบฐานขอมูล 

(Database) 

- เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาดความ

ระมัดระวังในการบันทึกขอมูล 

สิ้นงวด

งบประมาณ 

2553 

 

- กําหนดบุคคลและคณะทํางานในการ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และ

ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาใหสามารถใช

งายขึ้น 

กันยายน 2553/ 

ศสท. 

 

งานงบประมาณสํานักงาน      

แบบ ปอ.3 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  ณ วันที่ 30 กันยายน  2553 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดานของ

งานที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรุงการควบคุม กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

- เพื่อบริหารงบประมาณให

เปนไปตามแผนงาน/

โครงการที่กําหนดไว 

สามารถควบคุมคาใชจายเงิน

ใหเกิดประสิทธิภาพและ

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบที่กําหนดไว 

 

 

- เกิความผิดพลาดในงานเอกสารที่

เกี่ยวของทําใหเกิดความลาชาในการ

ดําเนินงาน 

สิ้นงวด

งบประมาณ 

2553 

 

- กําหนดแนวทางปฏิบัติงานดานการเงิน

เปนลายลักษณ อักษร  ที่ ค รอบคลุม

กระบวนการปฏิบัติงาน 

กันยายน 2553/ 

กบง. 

 

งานบริหารทรัพยากร

บุคคล 

     

- เพื่อกําหนดนโยบาย ดาน

การบริหารงานบุคคลที่

ชัดเจน สนับสนุนยุทธศาสตร 

ภารกิจองคกรและสงเสริม

ระบบบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี 

-เจาหนาที่ขาดความรูและความเขาใจ

เ กี่ยว กับระ เบียบการบ ริหารงาน

ข า ร า ช ก า ร  ฉ บั บ ใ ห ม ที่ มี ก า ร

เปลี่ยนแปลง 

สิ้นงวด

งบประมาณ 

2553 

 

- ติดตามขาวสารอยางใกลชิด การเขา

รวมประชุมกับสํานักงาน  ก .พ .  และ 

ก.พ.ร. โดยเฉพาะในระดับผูบริหาร 

กันยายน 2553/ 

กบค. 

 

แบบ ปอ.3 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  ณ วันที่ 30 กันยายน  2553 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดานของ

งานที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรุงการควบคุม กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 

 

- เพื่อใหการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของ

สํานักงาน กปร. เปนไปตาม

หลักคุณธรรม โปรงใส สาม

รถตรวจสอบได 

-ระบบสารสนเทศขอมูลประวัติบุคคล

อยูในระหวางการพัฒนา 

สิ้นงวด

งบประมาณ 

2553 

 

-ประสานกับ ศสท. ในการนําขอมูลเขาสู

ระบบ งายตอการตรวจสอบ การปรับปรุง

และพัฒนาระบบขอมูล 

กันยายน 2553/ 

กบค., ศสท. 

 

งานพัฒนาระบบริหาร      

- เพื่อพัฒนาระบบการจัดทาํ

ตัวชี้วัดของสํานักงาน และ

การรายงานผลที่ถูกตอง 

ทันเวลา 

-ผูที่ เ กี่ยวของมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับตัวชี้วัดไมเทากัน  

สิ้นงวด

งบประมาณ 

2553 

 

-ประสานชี้ แจ งผู ที่ รั บผิ ดชอบอย า ง

ตอเนื่อง 

กันยายน 2553/ 

กพบ. 

 

 

 …………………………………………  

 (นายเฉลิมเกียรติ  แสนวเิศษ) 

 เลขาธิการ กปร. 

 วันที่...................................................... 

แบบ ปอ.3 


