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*************************************************************************************** 

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล 
ส านักบริหารงานกลาง 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
มกราคม ๒๕๕9 



สรุปผลการด าเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 1) 

ความเสี่ยง 
ประเภทความ

เสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 
ก่อนมกีารจัดการ 

ระดับความเสี่ยง 
หลังมีการจัดการ 

หมายเหตุ 

1. ผลการด าเนินงานในภาพรวมยงัไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์หลักขององค์กร S สูงมาก 
(20) 

สูงมาก 
(15) 

มีโครงการครบทุกยุทธศาสตร์แต่โครงการมีจ านวน
ไม่มากพอท่ีจะผลักดันให้เกิดผลงานของ สพค. ที่
ชัดเจน 

2. EBIDA ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย S สูงมาก 
(15) 

ปานกลาง 
(3) 

EBIDA ในไตรมาสที่ 1 เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. อุบัติเหตุและอันตรายจากการให้บริการนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ 
    ไนท์ซาฟารี 

O สูง 
(12) 

สูง 
(12) 

มีการเกดิอุบัติเหตุจากการใหบ้ริการนักท่องเที่ยว 

4. เจ้าหน้าที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไดร้ับอุบัติเหตุจากการปฏิบตัิงาน O สูง 
(12) 

สูง 
(12) 

มีเจ้าหน้าทีไ่ด้รบัอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

5. การขาดแคลนน  าของเชียงใหมไ่นท์ซาฟารีในช่วงฤดูแล้ง O สูง 
(12) 

สูง 
(9) 

ยังไม่ประสบปญัหาการขาดแคลนน  า 

6. รายได้จากการด าเนินงานของศูนย์ประชุมฯไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย S สูง 
(12) 

สูง 
(12) 

รายได้เฉลี่ยต่อไตรมาสต่ ากว่าเป้าหมาย 

7. สุขอนามยัของผู้ใช้บริการรา้นอาหารและเครื่องดื่มของเชียงใหม ่
    ไนท์ซาฟาร ี

O สูง 
(10) 

สูง 
(10) 

นักท่องเที่ยวเกิดอาการอาหารเปน็พิษ 

8. สัตว์ป่วยและตายแบบผิดปกตจิากอุบัติเหตุ โรคระบาด และ 
    ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน 

O สูง 
(10) 

สูงมาก 
(15) 

มีสัตว์ป่วยและสัตวต์ายจากอุบัตเิหต ุ

9. ภัยธรรมชาติ จากอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัยของเชียงใหมไ่นท์ซาฟารี O สูง 
(10) 

สูง 
(10) 

ไม่เกดิภัยธรรมชาติในเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

10. ความปลอดภัยของผู้มาใช้บรกิารศูนย์ประชุมฯ O สูง 
(9) 

ปานกลาง 
(6) 

ไม่มีของหายและอุบัตเิหตุจากผู้ใช้บริการ 

11. จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์ประชุมฯ ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย O สูง 
(9) 

ปานกลาง 
(6) 

จ านวนครั งเฉลีย่ต่อไตรมาสเป็นไปตามเป้าหมาย 

12. สัตว์หลุดจากส่วนแสดง,คอกกักสัตว ์ O สูง 
(5) 

สูงมาก 
(15) 

มีสัตว์หลุดส่วนแสดงและคอกกักสตัว์ 

13. อุบัตเิหตุจากการใช้ยานพาหนะนอกสถานท่ี O ปานกลาง 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่เกดิอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะนอกสถานท่ี 

14. ความไม่เสถยีรภาพของระบบ IT O ปานกลาง 
(3) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่มีปญัหาดา้นระบบ IT 

หมายเหตุ : S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)         O = ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) 



๑. ผลการด าเนิน
งานในภาพรวมยงั
ไม่เป็นไปตามแผน
กลยทุธ์หลักของ
องค์กร

ด้านกลยทุธ์
(Strategic 

Risk)

ส านักบริหาร
งานกลาง/

ส านัก
พ ฒนาธรุกิจ
และโครงการ

พิเศษ

4 5 20 สูงมาก 12 เดือน มาตรการปดิความเสี่ยง
1) ทบทวนกลยทุธข์ององค์กร 
ก าหนดแผนงาน/โครงการที่
ตอบสนองกลยทุธพ์งิคนคร 
2) ศึกษาภาระกิจที่ซ้อนทับกับ
หน่วยงานอื่นให้ชัดเจน
 

1) สพค. ได้เสนอโครงการและ
ได้รับอนมุติังบประมาณป ี
2559 ตามกรอบยุทธศาสตร์ ณ
 31 ธ.ค. 58 จ านวน 172.02
 ล้านบาท ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วงเงิน 99.99 
ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 วงเงิน 53.19 
ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 วงเงิน 6.00  
ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 วงเงิน 3.39 
ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 วงเงิน 3.38 
ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 วงเงิน 6.07 
ล้านบาท
2) การศึกษาภาระกจิที่ทับซ้อน
 อยูร่ะหว่างการรวบรวมข้อมลู

3 5 15 สูงมาก 3 เดือน

2. EBIDA ของ
เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

ด้านกลยทุธ์
(Strategic 

Risk)

สนง. 
เชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี

3 5 15 สูงมาก 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
1) เพิ่มรายได้จากการด าเนนิ
งานทุกกจิกรรม
 2) ลดรายจ่าย/ประหยัด
ค่าใช้จ่ายที่ไมจ่ าเปน็
ขอ้มลูพ้ืนฐาน
1)  EBIDA ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2558 คือ 7.3792 ล้านบาท
2) เปา้หมาย EBIDA ป ีพ.ศ. 
2559 คือ 8.1172 ล้านบาท

1) EBITDA ของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี ณ 31 ธ.ค. 58 เท่ากับ
 8.6450 ล้านบาท
2) เป้าหมาย EBITDA ของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เท่ากับ 8.1172 ล้านบาท

3 1 3 ปานกลาง 3 เดือน

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

รายงานผลการบริหารความเสีย่งของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ในปีงประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเด็นความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการติดตามความเสีย่ง
ระดับความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดับความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

1



ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเด็นความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการติดตามความเสีย่ง
ระดับความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดับความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

3 มาตรการปิดความเสีย่ง
1) มีการแนะน านักท่องเที่ยว
กอ่นเขา้ชม
2) จดัระบบให้สัตว์อยู่ห่างจาก
นักท่องเที่ยวหรือมีตัวกั้น
ระหว่างนักท่องเที่ยวกบัสัตว์
3) กั้นสัตว์ที่มีอนัตรายเพื่อ
ไม่ให้นักท่องเที่ยวเขา้ใกล้
4) กกักวางที่ปล่อยอสิระเขา้
เกบ็ในคอกกกัเพื่อลดจ านวน 
และควบคุมการผสมพันธุ์ 
5) การป้องกนัอบุัติเหตุจาก
การนัง่รถชมสัตว์
6) จดัอบรมขบัขี่รถเชิงป้องกนั
อบุัติเหตุและการดูแลรักษารถ
ลากพ่วงอยา่งถกูวิธีปีละคร้ัง
7) จดัหาพยาบาลมาประจ าจดุ
ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
8) จดัหารถพยาบาล
9) จดัอบรมการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นปีละสองคร้ัง

1) มีการแนะน านักท่องเที่ยว
กอ่นเขา้ชม ดังนี้
   - แนะน าวิธีการให้อาหาร
ส าหรับสัตว์ที่อาจเกดิอนัตราย
แกน่ักท่องเที่ยวในขณะนัง่รถ
   - มีการติดป้ายแนะน าวิธี
การปฏิบัติตน ระหว่างการนัง่
รถชมสัตว์ไว้ในสถานีขึ้นรถ 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวอา่น
ระหว่างรอขึ้นรถชมสัตว์
   - มีการติดป้ายเตือนบนรถ
ชมสัตว์ทั้งพ่วงหน้าและพ่วง
หลัง
2) จดัระบบให้สัตว์อยู่ห่าง
จากนักท่องเที่ยว หรือมีตัวกั้น
ระหว่างนักท่องเที่ยวกบัสัตว์ 
ดังนี้
   - มีการเพิ่มเหล็กกั้นบนรถ
ลาก เพื่อจดัระบบให้สัตว์อยู่
ห่างจากนักท่องเที่ยวในระหว่าง
การนัง่รถชมสัตว์
3) เนือ่งจากยงัไม่สามารถกั้น
สัตว์จ าพวกม้าลาย ซ่ึงเป็น
สัตว์ที่สามารถกอ่ให้เกดิ
อนัตรายในระหว่างนัง่รถชม
สัตว์ได้ ดังนัน้ทางเจา้หน้าที่ได้
มีการเพิ่มความถี่ในการแจง้
เตือน และ แนะน าวิธีการให้

3. อุบัตเิหตแุละ
อันตรายจากการ
ให้บริการ
นักท่องเทีย่วของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

สนง.เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

4 12 สูง 12 เดือน 4 3 12 สูง 3 เดือน
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเด็นความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการติดตามความเสีย่ง
ระดับความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดับความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ
 2558)
1) ช่วง 12 เดือน เกดิ
อบุัติเหตุจากการให้บริการ
นักท่องเที่ยวจ านวน 4 คร้ัง
: อบุัติเหตุที่เกดิจากสัตว์ 3 
คร้ัง            
: อบุัติเหตุทั่วไป เช่น กรง รถ
ลาก 1 คร้ัง
2) ตลอดปีงบประมาณ 
2558 มีการตัดเขากวาง
ปล่อยอสิระที่มีโอกาสเส่ียงท า
ร้ายนักท่องเที่ยวไปจ านวน 
25 ตัว

อาหารที่ถกูวิธีและปลอดภัย
แกน่ักท่องเที่ยวในระหว่างการ
นัง่รถชมสัตว์ และระยะที่ผ่าน
มามีการเปล่ียนระบบการซ้ือ
สินค้าเป็นแบบบัตรเติมเงิน ท า
ให้นักท่องเที่ยวซ้ืออาหาร
น้อยลง 
ท าให้สัตว์ไม่เขา้ใกล้รถลาก 
จงึลดการเกดิอบุัติเหตุจากสัตว์
ได้ในกรณีหนึง่ และมีการ
ระงับกจิกรรมโชว์สัตว์ที่เส่ียง
ต่อการเกดิอนัตรายเอาไว้กอ่น
 พร้อมระดมความคิดหรือหา
วิธีการจดัการเพิ่มความ
ให้มากขึ้น
4) ด าเนินการกกักวางที่ปล่อย
อสิระบางส่วนที่มีโอกาสเส่ียง
ท าร้ายนักท่องเที่ยวเขา้ในคอก
กกัเพื่อลดจ านวนและควบคุม
การผสมพันธุ์ และด าเนินการ
ตัดเขากวางตัวผู้ที่แหลมคม 
เพื่อลดอนัตรายที่อาจเกดิจาก
สัตว์ได้
5) มีการป้องกนัอบุัติเหตุจาก
การนัง่รถชมสัตว์ ดังนี้
    - มีคู่มือตรวจเช็ครถกอ่น
และหลังการใช้งานทุกคร้ัง
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเด็นความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการติดตามความเสีย่ง
ระดับความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดับความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

  - มีเจา้หน้าที่รับผิดชอบใน
การตรวจเช็ครถอยา่งชัดเจน 
และ มีคู่มือป้องกนัอบุัติเหตุ
และจดัการเมือ่เกดิอบุัติเหตุ
6) มีการจดัอบรมขบัขี่รถเชิง
ป้องกนัอบุัติเหตุและการดูแล
รักษารถลากพ่วงอยา่งถกูวิธี 
เมือ่วันที่ 4 สิงหาคม 2558
7) ด าเนินการจดัหาพยาบาล
ประจ าจดุที่เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เวลาท าการ 
16.00-22.00 น. และ
จดัหาวิทยส่ืุอสารชุดใหม่ เพื่อ
ใช้ในการส่ือสาร ประสานงาน
 พร้อมชุดปฐมพยาบาล เพื่อ
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

 ทั้งนีผู้้ปฏิบัติงานสามารถท า
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นได้
8) มีการประสานงานกบั
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
เพื่อมารับนักท่องเที่ยวกรณี
เกดิเหตุฉกุเฉนิ และยกระดับ
มาตรฐานอปุกรณ์ที่ใช้
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้มี
มาตรฐานมากขึ้น
9) มีการจดัอบรมปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นให้แก่
วิทยากร และคนขบัรถลาก
เมือ่วันที่ 4 สิงหาคม 2558
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเด็นความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการติดตามความเสีย่ง
ระดับความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดับความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
 1) มีนักท่องเที่ยวได้รับ
บาดเจบ็จากการให้บริการ
จ านวน 3 คร้ัง
 2) ไม่มีนักท่องเที่ยวป่วย
กะทันหันระหว่างการนัง่รถชม
สัตว์
 3) ช่วงเดือน ต.ค. 58 - ธ.ค.
 58  มีอบุัติเหตุที่เกดิจากสัตว์
 2 คร้ัง ได้แก ่
    - เกดิเหตุช้างต่ืนตกใจ
ขณะท าการโชว์เดินพาเหรด
สัตว์ ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับ
บาดเจบ็ 
    - เกดิเหตุกวางปล่อยอสิระ
ใช้เขาเกี่ยวนักท่องเที่ยว
บาดเจบ็เล็กน้อย จ านวน 1 
ราย    

4) ท าการตัดเขากวางปล่อย
อสิระที่มีโอกาสเส่ียงท าร้าย
นักท่องเที่ยวได้จ านวน 8 ตัว
5) มีการกกักวางปล่อยอสิระ
เขา้ในคอกกกัได้เป็นจ านวน
มากกว่า 30 ตัว
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเด็นความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการติดตามความเสีย่ง
ระดับความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดับความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

4. เจ้าหน้าทีข่อง
เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีไดร้ับ
อุบัตเิหตจุากการ
ปฏิบัตงิาน

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

สนง.เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

4 3 12 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
1) มีการแจกคู่มือการ
ปฏิบัติงานส าหรับเจา้หน้าที่
บริหารสวัสดิภาพสัตว์ และจดั
อบรมการปฏิบัติงานให้แก่
เจา้หน้าที่ใหม่
2) ก าหนดมาตรการการ
ท างานในคอกสัตว์ดุร้ายต้อง
เขา้พร้อมกนัอยา่งน้อย 2 คน
ขึ้นไป เพื่อช่วยเหลือกนัใน
กรณีเกดิเหตุฉกุเฉนิ  
3) การใช้อปุกรณ์เคร่ืองกล
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ มี
การตรวจเช็คความพร้อมกอ่น
การใช้งาน และมีผู้ดูแล
รับผิดชอบในอปุกรณ์แต่ละชิ้น
 หากมีการช ารุดให้ท าการแจง้
ซ่อมแซมทันที

1) มีการจดัอบรมเจา้หน้าที่
เป็นประจ าทุกปี โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 ฝ่าย
บริหารจดัการสัตว์ได้จดัการ
อบรมไปเมือ่วันที่ 24-25 
ธันวาคม 2558 
2) ยงัคงมีการเขา้ปฏิบัติงาน
ในคอกสัตว์ดุร้ายเพียงล าพังอยู่
 คาดว่าเนือ่งมาจากความเคย
ชิน และในบางวันมีผู้มา
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอจงึต้อง
แบ่งคนไปท าความสะอาด
คอกกกัให้เสร็จในตอนเช้า
3) การใช้อปุกรณ์เคร่ืองมือ
ต่างๆมีการตรวจเช็คสภาพอยู่
เสมอโดยผู้รับผิดชอบที่ได้
ก าหนดไว้ และมีการแจง้ซ่อม
เมือ่ช ารุด 

4 3 12 สูง 3 เดือน

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
1) ช่วงเดือน ต.ค 58 - ธ.ค. 
58 มีเจา้หน้าที่ได้รับบาดเจบ็
จากการถกูสัตว์ท าร้าย  
จ านวน 2 คน 
   - ถกูลีเมอร์กดัมือขณะเขา้
ไปจา่ยอาหารตามปกติ จ านวน
 1 คน
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเด็นความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการติดตามความเสีย่ง
ระดับความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดับความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

   - ถกูหมูป่ากดัมือขณะจบั
บังคับเพื่อท าการขนยา้ย 
จ านวน 1 คน
2) ช่วงเดือน ต.ค 58 - ธ.ค. 
58 ไม่มีเจา้หน้าที่ได้รับ
บาดเจบ็จากอบุัติเหตุในการ
ท างาน

3 เดือน5. การขาดแคลน
น้ าของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีในช่วง
ฤดแูล้ง

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

สนง.เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

4 3 12 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
1) ส ารองน้ าใช้ส าหรับให้สัตว์
บริโภคโดยจดัให้มีผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจเช็คระดับน้ าให้
เต็มถงัพร้อมใช้ตลอดเวลา
2) ตรวจเช็ควัสดุ อปุกรณ์ ที่
ใช้ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ระบบท่อน้ า ระบบส่งน้ า ให้
พร้อมใช้ในการซ่อมบ ารุง 
3) ตรวจสอบระบบน้ า 
ตรวจเช็ควัสดุ อปุกรณ์ ที่ใช้
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ระบบท่อน้ า หากพบจดุใดมี
การร่ัวซึมของท่อน้ า ต้องรีบ
ท าการซ่อมแซมโดยเร็ว 
4) ส ารวจถงัเกบ็น้ าที่มีทั้งหมด
ในพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยว,
โซนแสดงสัตว์และแหล่งน้ า
ส ารอง และแหล่งเกบ็กกัน้ า
ภายนอก สชน.ส าหรับกรณี
ฉกุเฉนิที่น้ าในแหล่งเกบ็น้ า
ของสชน. ไม่เหลือให้ใช้เพียงพอ

๑) มีการส ารองน้ าใช้ส าหรับ
ให้สัตว์เพื่อบริโภคสม่ าเสมอ
2) มีการตรวจเช็ควัสดุ 
อปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาระบบท่อน้ า
ทุกวัน และมีผู้รับผิดชอบใน
การตรวจเช็ค
3) มีการตรวจสอบระบบน้ า 
หากมีระบบน้ าจดุใดช ารุด จะ
ท าการซ่อมแซมทันที
4) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ส ารวจถงัเกบ็น้ าที่มีทั้งหมด 
ทั้งพื้นที่ที่ให้บริการ
นักท่องเที่ยว โซนแสดงสัตว์
และแหล่งน้ าส ารอง รวมถงึ
แหล่งเกบ็กกัน้ าภายนอก
5) มีการลดการใช้น้ าบางจดุ 
ได้แก ่การล้างท าความสะอาด
คอกสัตว์ที่แต่เดิมใช้สายยาง
ฉดีน้ าเป็นหลัก ให้มาเป็นการ
ใช้ไม้กวาดท าความสะอาดส่ิง
สกปรกชิ้นใหญ่ๆกอ่น แล้วจงึ

3 3 9 สูง
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเด็นความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการติดตามความเสีย่ง
ระดับความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดับความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

(โดยทางฝ่ายจกส.ได้ท าการ
ประสานกับคุณคะแนน สุภา 
ซ่ึงมีบ่อเก็บน้ าในที่ดินเพื่อใช้ใน
การเกษตร อ.สันก าแพง เพื่อ
ขอสูบน้ าจากบ่อหากเกิด
กรณีฉุกเฉิน)
5) ลดการใช้น้ าอยา่งฟุ่มเฟอืย
และไม่จ าเป็นในจุดและ
กิจกรรมที่สามารถลดได้
6) ส ารวจและขุดลอกขยะหน้า
ท่อน้ าที่มาจากห้วยแม่เหียะ
หลวงให้น้ าสามารถไหลเข้าท่อ
ส่งน้ าเข้าพื้นที่เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีได้โดยสะดวก เพื่อให้
พร้อมในกรณีที่มีฝนตกและมี
น้ าสะสม
7) ร่วมประชุมกับสมาคมผู้ใช้
น้ าแม่แตงและกรมชลประทาน
ในเร่ืองแผนการสูบน้ าเข้าพื้นที่
โครงการอยา่งใกล้ชิด เพื่อให้มี

ใช้น้ าฉดีล้างท าความสะอาด
6) ท าการขดุลอกขยะหน้าท่อ
น้ าที่มาจากห้วยแม่เหียะหลวง
หลังส้ินฤดูฝน อยา่งน้อยปีละ 
1 คร้ัง
7) มีการเขา้ร่วมประชุมกบั
ผู้ใช้น้ าแม่แตงและกรม
ชลประทานในเร่ืองแผนการ
สูบน้ าเขา้พื้นที่โครงการอยา่ง
ใกล้ชิดทุกคร้ัง

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
 - ช่วงเดือน ต.ค 58 - ธ.ค. 
58 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี ยงัไม่ประสบปัญหาน้ า
ขาดแคลน ยงัคงสามารถ
บริหารจดัการการใช้น้ า
ส าหรับกจิกรรมต่างๆได้
ตามปกติ

โอกาสสูบน้ าจากคลอง
ชลประทานตามรอบเวรและ
จากการประสานงานในกรณี
พเิศษเร่งด่วนมาเก็บส ารองไวใ้ช้
ในสระ Swan Lake ภายใน
พื้นที่ส านักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีอยา่งสม่ าเสมอและ
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเด็นความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการติดตามความเสีย่ง
ระดับความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดับความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

เฝ้าระวัง และรับทราบขอ้มูล
เกี่ยวกบัการประปาส่วน
ภูมิภาคอยา่งสม่ าเสมอเพื่อ
แกป้ัญหากรณีน้ าประปาขาด
แคลนในบางเวลาหรือบางวัน

6 รายไดจ้ากการ
ด าเนินงานของศูนย์
ประชุมฯ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

ด้านกลยทุธ์
(Strategic 

Risk)

ศูนยป์ระชุมฯ 3 4 12 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
 1) จดัท าแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์
 2) จดักจิกรรม/Event ให้
สอดรับเทศกาลส าคัญต่างๆ
 3) มีการจดัท าโปรโมท หรือ 
Package เพื่อเป็นทางเลือก
ในการเขา้ใช้บริการ
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ
 2558)
 - รายได้จาการด าเนินงาน
ของศูนยป์ระชุม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คือ 20 ล้านบาท
 - เป้าหมายรายได้ของศูนย์
ประชุมฯ คือ 28 ล้านบาท

 1) มีแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์รระยะส้ันใน
การเขา้แนะน า และ เสนอ
ขายศูนยป์คระชุมฯ ใน
หน่วยงานราชการทั้ง
ส่วนกลางและภายในจงัหวัด
เชียงใหม่
 2) มีการจดัท าโปรโมชั่นหรือ
 Package เพื่อเป็นทางเลือก
ในการเขา้มาใช้บริการแบบ
ครบวงจร ประกอบด้วย 
ราคาพื้นที่ พร้อมอาหาร เป็น
ต้น

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
 - ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 58 - 
ธ.ค. 58) มีรายได้จาการ
ด าเนินงานของศูนยป์ระชุม 
จ านวน ๓,๙๐๓,๓๑๑ บาท

3 4 12 สูง 3 เดือน
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเด็นความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการติดตามความเสีย่ง
ระดับความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดับความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

7. สุขอนามัยของ
ผู้ใช้บริการ
ร้านอาหารและ
เครื่องดืม่ของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

สนง.เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

2 5 10 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
1) มีการจดัการและจดัท า
หลักเกณฑ์ในการควบคุม
มาตรฐาน ขอ้ก าหนดคุณภาพ
ในการให้บริการของร้านค้า
ต่างๆ ที่เขา้มาให้บริการ 
outsource ด้านอาหาร ต้อง
ได้มาตราฐานอาหารปลอดภัย
รับรองจากหน่วยงาน
สาธารณูปโภค รวมถงึมีการ

1) มีการจดัท าหลักเกณฑ์ใน
การควบคุมมาตรฐานคุณภาพ
ร้านค้า Outsource ทางด้าน
อาหารให้มีความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเกา่
ต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา โดยมี
การควบคุมวิธีการและ
มาตรฐานของอาหารต้ังแต่ 
การใช้ภาชนะในการจ าหน่าย
อาหารให้เป็นรูปแบบการ

2 5 10 สูง 3 เดือน

สุขอนามัยและความสะอาด
ของพื้นที่ภายในเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี 
2) หมัน่ควบคุมดูแลและ
บ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานของ
หน่วยงาน โดยใช้หลัก 5 ส. 
ให้มีความเขม้งวดมากขึ้นและ
ให้ถกูต้องตามหลักมาตราฐาน
ของสาธารณสุข
3) จดัอบรมเกี่ยวกบั
มาตรฐานการท าอาหารและ
แนวทางการจดัเล้ียงโดย
หน่วยงานอนามัย,สาธารณสุข

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ปงีบประมาณ
 2558)
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ไม่ได้มีการบันทึกสถิติด้าน
สุขอนามัยของนักท่องเที่ยวไว้

ความสะอาดของ้ร้านค้าต่างๆ 
ให้เป็นไปในทางเดียวกนั เพื่อ
สุขอนามัยและความสะอาด
ของอาหารภายในพื้นที่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
2) มีการควบคุมดูแลเขม้งวด
มากขึ้นในเร่ืองของ
สาธารณูปโภค ระบบน้ า 
ระบบไฟ พื้นฐานในพื้นที่
ให้บริการเกี่ยวกบัอาหาร 
ร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน
สาธารณสุข

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
 - นักท่องเที่ยวเกดิอาการ
อาหารเป็นพิษ 1 คร้ัง ช่วง
เดือนพฤศจกิายน 2558   
(ท้องเสียจากการรับประทาน
อาหาร ขา้วมันไก ่จากการ
ให้บริการของ Outsource )
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเด็นความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการติดตามความเสีย่ง
ระดับความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดับความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

จากผลตรวจของหน่วยงาน
สาธารณสุข สาเหตุมาจาก 
ขา้วมันไก ่อาจมีการท าอาหาร
ไว้นานกว่าจะได้จดัเล้ียงและ
เลือดไกค่งสุกไม่ทั่ว ดังนัน้ 
หน่วยงานสาธารณสุขจะมี
ขอ้เสนอแนะและแนะน าให้
หลีกเล่ียงเมนู ขา้วมันไกแ่ละ
เลือดไก่

8. สัตวป์่วยและ
ตายแบบผิดปกต ิ
จากอุบัตเิหต ุโรค
ระบาด และความ
ผิดพลาดของ
ผู้ปฏิบัตงิาน

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

สนง.เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

2 5 10 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
 - การบาดเจ็บและตายจาก
อุบัตเิหตุ
1) เพิ่มทักษะของเจา้หน้าที่
ให้มีความรู้ในการจดัการที่
เหมาะสม
2) จดัที่อยู่อาศัยให้สัตว์อยา่ง
เหมาะสมและปลอดภัย
 - การป่วยและตายจากโรค
ระบาด
1) ท าการจา่ยยาปฏิชีวนะ
และวิตามินเพื่อลดการป่วย
ในช่วงเปล่ียนฤดูกาล
2) ท าวัคซีนให้แกลู่กสัตว์เกดิ
ใหม่ และถา่ยพยาธิตาม
โปรแกรมสุขภาพประจ าปี
3) ลดการสัมผัสระหว่าง
นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภาย
นอกกบัสัตว์ โดยเฉพาะกลุ่ม
สัตว์ที่ไวต่อโรค เช่น ลูกสัตว์ 
สัตว์ป่วย สัตว์กกัโรค

 - การบาดเจ็บและตายจาก
อุบัตเิหตุ
1) มีการจดัอบรมเจา้หน้าที่
ฝ่ายบริหารจดัการสัตว์ที่เขา้
ท างานใหม่ในปีงบประมาณ 
2558 และเจา้หน้าที่ระดับ
หัวหน้างานทุกคน เมือ่วันที่ 
24-25 ธันวาคม 2558 
2) มีการทยอยปรับปรุงคอก
กกัและส่วนแสดงของสัตว์ใน
หลายๆจดุ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมและปลอดภัยมาก
ขึ้นตามสภาพการเล้ียงและ
ส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียนไป
 - การป่วยและตายจากโรค
ระบาด
1) มีการจา่ยยาปฏิชีวนะและ
วิตามินให้แกสั่ตว์ตาม
โปรแกรมสุขภาพที่วางไว้
2) มีการท าวัคซีนและถา่ย
พยาธิให้แกก่ลุ่มสัตว์กนิเนือ้

3 5 15 สูงมาก 3 เดือน
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเด็นความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการติดตามความเสีย่ง
ระดับความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดับความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

4) มีมาตรการกกัโรคสัตว์ที่
รับเขา้ใหม่ เป็นเวลาอยา่งน้อย
 30 วัน กอ่นยา้ยเขา้ไปรวม
ฝูงกบัสัตว์เดิมที่มีจดัแสดง
5) ท าหมันแมวจรจดัที่อยู่ใน
พื้นที่สชน. ตรวจโรคติดต่อ 
และท าวัคซีนป้องกนัโรค กอ่น
ผลักดันออกจากพื้นที่สชน.
โดยหาผู้ใจบุญมาอปุการะ

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ
 2558)
- การบาดเจบ็และตายจาก
อบุัติเหตุ
   - บาดเจบ็ 81 ตัว
   - ตาย 5 ตัว 
- การป่วยและตายจากโรค
ระบาด
   - ป่วย 9 ตัว
   - ตาย 5 ตัว

ครบถว้นทุกตัวตามโปรแกรม
สุขภาพ แต่ในส่วนของสัตว์
กบีที่เล้ียงปล่อยพื้นที่กว้าง ไม่
สามารถท าวัคซีนและถา่ย
พยาธิได้ทุกตัว จงึใช้วิธีการ
กระตุ้นภูมิคุ้มกนัและถา่ย
พยาธิระดับฝูงแทน
3) มีการจ ากดัพื้นที่ส าหรับ
สัตว์ที่ออ่นแอและสัตว์ป่วย
ไม่ให้นักท่องเที่ยว และผู้ไม่
เกี่ยวขอ้งเขา้มาสัมผัสได้
4) สัตว์ที่รับเขา้ใหม่มีการกกั
โรคโดยสัตวแพทย ์และตรวจ
สุขภาพกอ่นน าเขา้รวมฝูงตาม
กฏเกณฑ์ที่ได้ต้ังไว้ แต่ยงัคงมี
สัตว์บางกลุ่มที่มีการน าเขา้มา
โดยไม่ได้ผ่านการตรวจโรค
จากสัตวแพทย ์เช่น สัตว์ที่ใช้
แสดงโชว์สัตว์เชื่อง และสัตว์
ปีกบริเวณจดุม้า
แคระ เป็นต้น
5) มีการท าหมันแมวจรจดัได้
จ านวน 5 ตัว และมีผู้มารับไป
เล้ียงดูแล้ว

 สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
- การป่วยและตายจาก
อุบัตเิหตุ
1) ได้ด าเนินการแยกสัตว์เพศผู้
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเด็นความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการติดตามความเสีย่ง
ระดับความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดับความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

วัยรุ่นออกจากตัวจา่ฝูง เพื่อ
ลดการต่อสู้กนั
2) พบว่ามีป่วยจากอบุัติเหตุ 
จ านวน 8 ตัว
3) พบว่ามีสัตว์ตายจาก
อบุัติเหตุ จ านวน 1 ตัว
 - การป่วยและตายจากโรค
ระบาด
1) ไม่พบว่ามีการระบาดของ
โรคติดต่อที่ส าคัญในสัตว์ชนิด
ใดๆในไตรมาสนี้
2) จ านวนแมวจรจดัที่เดิน
เพ่นพ่านในเขตกรงเล้ียงสัตว์ 
และโรงพยาบาลสัตว์ลด
น้อยลง แต่ยงัคงพบแมวจรจดั
ในส่วนของลานน้ าพุเนือ่งจาก
ยงัมีเจา้หน้าที่ให้อาหารแมวอยู่

9. ภัยธรรมชาต ิ
จากอัคคีภัย อุทกภัย
 และวาตภัยของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

สนง.เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

2 5 10 สูง 12 เดือน มาตรการปดิความเสี่ยง 
 - ภัยจากอัคคีภัยและไฟปา่
๑) ติดตามเฝ้าระวงัจากการแจ้ง
เตือนของหน่วยงานต่าง
๒) จัดก าลัง รปภ.เวรยาม 
ตรวจตราเฝ้าระวงัตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง
๓) ตรวจสอบระบบไฟฟา้/
อิเล็กทรอนิกส์และพื้นที่อยา่ง
สม่ าเสมอ
๔) ก าจัดวชัพชื ใบไม้ใบหญ้า
แห้ง เชื้อเพลิงที่มีความเส่ียง

 ๑) มีการเฝ้าระวังและ
ป้องกนัการเกดิอคัคีภัยตาม
มาตรการที่วางไว้
 ๒) มีการจดัท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานส าหรับเจา้หน้าที่
กรณีเกดิเหตุภัยพิบัติอคัคีภัย 
อทุกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย 
 3) มีการจดัอบรมและ
ซักซ้อมแผนการอพยพสัตว์ใน
กรณีเกดิเหตุอคัคีภัย
 4) จดัการอบรมในเดือน
ธันวาคม 2558 และได้ท า

2 5 10 สูง 3 เดือน
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเด็นความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการติดตามความเสีย่ง
ระดับความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดับความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ในการเกิด
๕) จัดท าแนวกันไฟป่ารอบ
พื้นที่ต่อเนื่อง
๖) จัดเตรียมรถบรรทุกน้ าและ
อุปกรณ์เคร่ืองมือในการเฝ้า
ระวงัเหตุ
๗) ซักซ้อมแผนป้องกันและ
อพยพ ปีละคร้ัง
๘) จัดอบรมเจ้าหน้าที่
๙) จัดท าประกันอัคคีภัย
 - ภัยจากพายุลมแรง/น  าท่วม
๑) ติดตามเฝ้าระวงัการแจ้ง
เตือนสภาพอากาศของหน่วย
งานต่างๆ
๒) ก าชับให้แต่ละงานหมั่น
ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย
การจัดเก็บทรัพสินที่รับผิดชอบ

การซ้อมแผนไปเมือ่วันที่ 6 
ม.ค. 59 ที่ผ่านมา
5) มีการจดัเตรียมอปุกรณ์
ส าหรับจบับังคับสัตว์ อปุกรณ์
ส าหรับใช้อพยพสัตว์ อปุกรณ์
ส าหรับควบคุมเหตุเมือ่เกดิภัย
พิบัติ ให้เตรียมพร้อมใช้งาน
เมือ่เกดิเหตุ

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
 - ไม่มีการเกดิภัยธรรมชาติใน
พื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เพื่อป้องกันการได้รับความ
เสียหายหายเกิดภัย
๓) ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ที่แห้งตาย 
เพื่อป้องกันการหักโค่น
 - ภัยจากดินถล่ม ดินสไลท์ 
ในฤดูฝน
๑) ส ารวจสภาพหน้าดินใน
บริเวณพื้นที่ลาดชันและมีความ
เส่ียงที่จะเกิดฤดูฝน
๒) จัดท าแนวกั้นดิน หรือเทพื้น
ปูนเพื่อป้องกันการพงัทลาย
หน้าดิน
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเด็นความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการติดตามความเสีย่ง
ระดับความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดับความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

๑0. ความปลอดภัย
ของผู้มาใช้บริการ
ศูนยป์ระชุมฯ

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

ศูนยป์ระชุมฯ 3 3 9 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
 1) มีการติดป้ายแจง้เตือนใน
จดุอนัตรายหรือห้ามเขา้
 2) มีการตรวจเช็ค อปุกรณ์ 
และก าหนดวิธีการใช้ติดตาม
จดุอปุกรณ์ต่างๆ เพื่อง่ายต่อ
การใช้ง่ายกรณีเกดิเหตุ
 3) มีการแลกบัตรเขา้ออก
อยา่สม่ าเสมอ
 4) มีการฝึกซ้อมแผนการ
อพยพ กรณีที่เกดิเหตุไฟไหม้ 
แผ่นดินไหว

 1) ด าเนินการจดัท าและติด
ป้ายแจง้เตือนในจดุอนัตราย
หรือห้ามเขา้
 2) ท าการตรวจเช็ค อปุกรณ์
 และติดป้ายก าหนดวิธีการใช้
ติดตามจดุอปุกรณ์ต่างๆ เพื่อ
ง่ายต่อการใช้ง่ายกรณีเกดิเหตุ
 3) มีการแลกบัตรเขา้ออก
อยา่สม่ าเสมอ
 4) ท าการติดป้ายเตือน
บริเวณที่มีความช ารุดเพื่อ
ป้องกนัมิให้มีการเขา้ไปใน
บริเวณที่มีความเส่ียงการเปิด
อบุัติเหตุ
 

2 3 6 ปานกลาง 3 เดือน

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ
 2558)
 - มีการแจง้ของหายจ านวน 
10 คร้ัง 
 - มีการเกดิอบุัติเหตุ คือ เดิน
ชนกระจก ตกบันได และล่ืนล้ม

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
 - ช่วงเดือน ต.ค. 58 - ธ.ค. 
58 ยงัไม่มีแจง้ของหายและ
อบุัติเหตุจากผู้เขา้ร่วมงาน
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเด็นความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการติดตามความเสีย่ง
ระดับความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดับความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

2 3 6 ปานกลาง 3 เดือน9 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
 1) เพิ่มรูปแบบการจดั Event
 ให้มีการมาใช้บริการศูนย์
ประชุมฯ เพิ่มขึ้น
 2) มีการจดัท าโปรโมชั่นหรือ
 Package เพื่อเป็นทางเลือก
ในการเขา้มาใช้บริการ

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ
 2558)
 - มีการเขา้ใช้บริการศูนย์
ประชุมฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 จ านวน 76 คร้ัง
 - เป้าหมายการเขา้ใช้บริการ
ศูนยป์ระชุมฯ ในปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2559 คือ 100 คร้ัง

 1) จดัประชุมผู้เกี่ยวขอ้งใน
ธุรกจิ MICE ใน จ.เชียงใหม่ 
เพื่อขอขอ้มูลจดัท าจดุ one 
stop service เพื่อรวบรวม
ขอ้มูลเกี่ยวกบั ราคา จ านวน
ที่พัก ผู๋ประกอบการรถเช่า  
ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
เพื่อน าเสนอประกอบการขาย
ให้แกผู้่สนใจมาเช่าพื้นที่ศูนย์
ประชุมฯ 
 2) มีการจดัท าโปรโมชั่นหรือ
 Package เพื่อเป็นทางเลือก
ในการเขา้มาใช้บริการแบบ
ครบวงจร ประกอบด้วย 
ราคาพื้นที่ พร้อมอาหาร เป็น
ต้น

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 58 - 
ธ.ค. 58) มีการเขา้ใช้บริการ
ศูนยป์ระชุมฯ จ านวน ๒๓ คร้ัง

๑1. จ านวน
ผู้ใช้บริการศูนย์
ประชุมฯ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย (ครั้ง)

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

ศูนยป์ระชุมฯ 3 3
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเด็นความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการติดตามความเสีย่ง
ระดับความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดับความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

12. สัตวห์ลุดจาก
ส่วนแสดง,
คอกกักสัตว์

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

สนง.เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

1 5 5 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
1) มีระบบ Preventive 
Maintenance กรงเล้ียงสัตว์
และส่วนแสดงสัตว์ตามคู่มือ
การปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่
บริหารสวัสดิภาพสัตว์
2) จดัอบรมและฝึกทบทวน
มาตรการป้องกนัเหตุสัตว์หลุด
 และแผนการจดัการกรณี

1) มีการตรวจความเรียบร้อย
คอกกกัและส่วนแสดงอยู่เป็น
ประจ าโดนเจา้หน้าที่ประจ า
คอก แต่ยงัไม่มีการจดบันทึก
หรือท าแบบฟอร์มที่เป็นระบบ
สามารถตรวจสอบยอ้นหลังได้
2.มีการจดัอบรมและฝึก
ทบทวนมาตรการป้องกนัเหตุ
สัตว์หลุด และแผนการ

3 5 15 สูงมาก 3 เดือน

สัตว์ดุร้ายหลุด
3) การปล่อยสัตว์ชนิดใหม่
เขา้สู่ส่วนแสดง หรือการเทียบ
สัตว์ใหม่เขา้ด้วยกนั ต้องแจง้
ให้สัตวแพทยท์ราบทุกคร้ัง
เพื่อจะได้เตรียมคนไว้พร้อมรับ
เหตุการณ์ฉกุเฉนิ

ข้อมูลพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ
 2558)
 - มีเหตุสัตว์หลุดที่ได้รับแจง้
จ านวน 9 คร้ัง 
เป็นสัตว์อนัตราย  จ านวน 3 
คร้ัง (เสือพูม่า 2 คร้ัง กระทิง
 1 คร้ัง) 
และสัตว์ไม่อนัตราย จ านวน 6
 คร้ัง (หมีขอ 1 คร้ัง นกแกว้
มาคอว์ 3 คร้ัง กวาง 2 คร้ัง)

จดัการกรณีสัตว์ดุร้ายหลุดไป
เมือ่วันที่ 8 ธ.ค. 58
3. การปล่อยสัตว์ใหม่เขา้หา
กนัส่วน มากแล้วถา้เป็นสัตว์
อนัตราย เช่น เสือ สิงโต หมี
เป็นต้น จะมีการแจง้สัตวแพทย์
ให้ทราบล่วงหน้ากอ่นปล่อย 
1-2 วัน  แต่สัตว์ชนิดอื่นๆที่มี
ความอนัตรายไม่มาก กไ็ม่มี
การแจง้ให้สัตวแพทยท์ราบ
 
สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
ช่วงเดือนต.ค. 58 - ธ.ค. 58 
มีเหตุสัตว์หลุดจ านวน 3 คร้ัง 
ได้แก่
 - เสือโคร่ง จ านวน 2 ตัว 
โซนพรีเดเตอร์พราวด์ เกดิ
จากความบกพร่องของ
เจา้หน้าที่
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเภท
ความเสีย่ง

เจ้าของ
ความเสีย่ง

ประเด็นความเสีย่ง มาตรการปิดความเสีย่ง ผลการติดตามความเสีย่ง
ระดับความเสีย่งก่อนมีการจัดการ ระดับความเสีย่งหลังมีการจัดการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
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ขนาด
ความเสีย่ง

ระดับ
ความเสีย่ง
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ด าเนินการ

ความ
เป็นไปได้

ความ
รุนแรง

ลืมปิดประตูกรงเสือในขณะ
เขา้ไปท างาน ปัจจบุันจบั
กลับมาได้แล้ว
 - ลิงวอก จ านวน 1 ตัว โซน
โรงพยาบาลเกดิจากลิง
สามารถใช้มือล้วงปลดกลอน
ประตูได้เอง ปัจจบุันจบั
กลับมาได้แล้ว
 - ละมัง่ จ านวน 1 ตัว โซน
โรงพยาบาลเกดิจากความ
บกพร่องของเจา้หน้าที่ไม่ยอม
ปิดประตูกรงในขณะเขา้ไป
ท างาน ปัจจบุันจบักลับมาได้   
 13. อุบัตเิหตจุาก

การใช้ยานพาหนะ
นอกสถานที่

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

สนง. 
เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี/ศูนย์
ประชุมฯ/

ส านัก
บริหารงาน

กลาง/
ส านักพ ฒนา
ธรุกิจและ

โครงการพิเศษ

4 1 4 ปานกลาง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
 - มคู่ีมอืใช้งานรถยนต์ และการ
ตรวจเช็ครถกอ่นและหลังการใช้
งาน
 - มสีมดุเบกิ,บนัทึกควบคุมการ
ใช้งาน และอนญุาตการใช้งาน
รถยนต์
 - จัดท าประกนัภยัรถยนต์
 - มเีจ้าหนา้ที่ที่รับผิดชอบและ
ตรวจสอบกอ่นและหลังการใช้
งานที่ชัดเจน และผู้ขับขีต้่องมี
ใบอนญุาตขับขีร่ถยนต์

ขอ้มลูพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ 
2558)
 - รถยนต์เกง๋ของเชียงใหมไ่นท์
ซาฟารีเกดิอบุติัเหตุจากการใช้

1) แจง้ให้ผู้ใช้รถศึกษาคู่มือใช้
งานรถยนต์ และการตรวจเช็ค
รถกอ่นและหลังการใช้งาน
โดยสม่ าเสมอ
2) มีการจดัสมุดควบคุมการ
เบิกจา่ยรถยนต์ และบันทึก
ชื่อผู้รับผิดชอบน ายานพาหนะ
 ไปใช้งานชัดเจนทุกคร้ัง
 3) มีการจดัท าประกนัภัย
รถยนต์
 4) มอบหมายเจา้หน้าที่ที่
รับผิดชอบและตรวจสอบกอ่น
และหลังการใช้งานที่ชัดเจน 
และผู้ขบัขี่ต้องมีใบอนุญาตขบั
ขี่รถยนต์

3 1 3 ปานกลาง 3 เดือน
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ภายนอก จ านวน 1 คร้ัง สาเหตุ
จากกิง่ไมต้กใส่กระจกรถ
 - รถเช่าของส านกับริหารงาน
กลางเกดิอบุติัเหตุจากการใช้
ภายนอก 1 คร้ัง
 - รถเช่าของศูนย์ประชุมฯ เกดิ
อบุติัเหตุการใช้ภายนอกแบบมี
คู่กรณี 6 คร้ัง และไมม่คู่ีกรณี 5
 คร้ัง
 - รถเช่าของ สพพ. เกดิ
อบุติัเหตุจากการใช้ภายนอก 1 
คร้ัง และส่งซ่อมท าสี 2 คร้ัง 

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
 - ช่วงเดือน ต.ค. 58 - ธ.ค. 
58 ยงัไม่มีอบุัติเหตุจากการ
ใช้ยานพาหนะของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ศูนย์
ประชุมฯ ส านักบริหารงาน
กลาง และส านักงานพัฒนา
ธุรกจิและโครงการพิเศษ

๑4. ความไม่มี
เสถียรภาพของ
ระบบ IT

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 

Risk)

สนง. 
เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี/ศูนย์
ประชุมฯ/

ส านัก
บริหารงาน

กลาง/
ส านักพ ฒนา
ธรุกิจและ

โครงการพิเศษ

1 3 3 ปานกลาง 12 เดือน มาตรการปิดความเสีย่ง
1) หาผู้ให้บริการ Internet 
ส ารองเพื่อให้มีการป้องกนั 
สัญาณใดสัญญาณหนึง่หลุด
2) จดัท าตารางการตรวจสอบ
อปุกรณ์ ทั้ง hardware และ 
Software
3) ให้เพิ่ม band width ของ
ศูนยป์ระชุมฯ
 

1) รวบรวมขอ้มูลในการน า
เสนอเร่ืองของการด าเนิน
การจดัท า link Internet 
ส ารอง ของศูนยป์ระชุมฯ โดย
เตรียมน าเสนอผู้บริหารเพื่อ
ขอความเห็นชอบในหลักการ
เพื่อด าเนินการต่อไป
2) ด าเนินการจา้งบริษัท A&A
 Neo Technology จ ากดั 
เพื่อท าการตรวจสอบอปุกรณ์
 Hardware และ Software 
ในระยะเวลา 10 เดือน โดย
แบ่งการตรวจสอบเป็น 3 คร้ัง

สรุปผลการบริหารความเสีย่ง
 - ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 58 - 
ธ.ค. 58) ยงัไม่มีปัญหา
ทางด้านระบบ IT

1 3 3 ปานกลาง 3 เดือน
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1. ผลการด าเนินงานในภาพรวมยังไม่เป็นไป
ตามแผนกลยุทธ์หลักขององค์กร

2. EBIDA ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมนิ

เกณฑ์การประเมนิความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ทวีี,ส่ือทกุแขนง,ออนไลน์
4 = หนังสือพมิพภ์ายในประเทศ
3 = โซเชียลวงกวา้ง
2 = โซเชียลวงแคบ
1 = เกิดการวจิารณ์

ประเดน็ความเสี่ยง
ประเภท

ความเสี่ยง

3. อุบัติเหตุและอันตรายจากการให้บริการ
นักท่องเทีย่วของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

โอกาส ผลกระทบ

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง EBITDA ในระดับคะแนนที่      
  1 (EBITDA ลดลง 10% จากป ี2558)
4 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง EBITDA ในระดับคะแนนที่      
  2 (EBITDA ลดลง 5% จากป ี2558)
3 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง EBITDA ในระดับคะแนนที่      
  3 (EBITDA เทา่กับป ี2558)
2 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง EBITDA ในระดับคะแนนที่      
  4 (EBITDA เพิ่มขึ้น 5% จากป ี2558)
1 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง EBITDA ในระดับคะแนนที่      
  5 (EBITDA เพิ่มขึ้น 10% จากป ี2558)

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = มีแนวโน้มวา่จะยุบเลิก/ปรับย้าย
4 = ถูกประเมินผลการด าเนินงานจากหน่วยงานภายนอก
3 = ไม่มีผลงานที่ส าเร็จของการด าเนินงานเปน็ที่ประจักษต่์อ
      หน่วยงานที่รับรายงาน
2 = ไม่บรรลุเปา้หมายตามตัวชี้วดัการจัดท างบประมาณ
      ประจ าปี
1 = ไม่เกิดผลกระทบ



เกณฑ์การประเมนิ
ประเดน็ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

โอกาส ผลกระทบ
O

O

S6. รายได้จากการด าเนินงานของศูนย์ประชุมฯ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/แผนทีก่ าหนด

5. การขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง

4. เจ้าหน้าทีข่องเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับ
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง รายได้ของศูนย์ประชุมฯ 
       ในระดับคะแนนที่ 1
4 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง รายได้ของศูนย์ประชุมฯ 
       ในระดับคะแนนที่ 2
3 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง รายได้ของศูนย์ประชุมฯ 
       ในระดับคะแนนที่ 3
2 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง รายได้ของศูนย์ประชุมฯ 
       ในระดับคะแนนที่ 4
1 = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดัเร่ือง รายได้ของศูนย์ประชุมฯ 
       ในระดับคะแนนที่ 5

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = เจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายแก่ชีวติ
4 = เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวยัวะ
3 = เจ้าหน้าที่ได้รับพกัรักษาตัวที่โรงพยาบาล
2 = เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ จึง
น าส่งโรงพยาบาล
1 = เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ไม่มีน้ าใช้ส าหรับการดูแลสัตว์
4 = มีผลกระทบทกุระบบ น้ าพดุนตรีหยุดแสดง 45 วนั, 
      น้ าประปาขาดช่วง 5- 10 วนั, น้ าส าหรับสัตวต้์อง
      ก าหนดวนัส่งจ่าย
3 = มีผลกระทบหลายส่วน น้ าพดุนตรีหยุดแสดง 1-30 วนั,
      น้ าประปาขาดช่วง 3-5 วนั
2 = มีผลกระทบบา้ง น้ าประปาขาดช่วง 1-2 วนั ส่วนอื่น 
      ไม่มีผลกระทบ
1 = ไม่ส่งผลกระทบใดๆ



เกณฑ์การประเมนิ
ประเดน็ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

โอกาส ผลกระทบ
O

O

O

O10. ความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ
ศูนย์ประชุมฯ

7. สุขอนามัยของผู้ใช้บริการร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

9. ภัยธรรมชาติ จากอัคคีภัย อุทกภัย และวาต
ภัย

8. สัตว์ป่วยและตายแบบผิดปกติ จากอุบัติเหตุ 
โรคระบาด และความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = เชียงใหม่ไนทซ์าฟารีปดิใหบ้ริการท าการต้ังแต่ 1 วนั
4 = เชียงใหม่ไนทซ์าฟารีปดิใหบ้ริการกิจกรรมทกุกิจกรรม /นักทอ่งเที่ยวและ
บคุคลภายนอกต้องออกจากพื้นที่
3 = เชียงใหม่ไนทซ์าฟารีปดิใหบ้ริการบางกิจกรรม
2 = เกิดผลกระทบ แต่ยังเปดิใหบ้ริการตามปกติ
1 = ไม่เกิดผลกระทบต่อการใหบ้ริการ

5 = ทวีี,ส่ือทกุแขนง,ออนไลน์
4 = หนังสือพมิพภ์ายในประเทศ
3 = โซเชียลวงกวา้ง
2 = โซเชียลวงแคบ
1 = เกิดการวจิารณ์

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = มูลค่าความเสียหาย มากกวา่ 1,000,000 บาท
4 = มูลค่าความเสียหาย 200,001 - 1,000,000 บาท
3 = มูลค่าความเสียหาย 50,001 - 200,000 บาท
2 = มูลค่าความเสียหาย 5,001-50,000 บาท 
1 = มูลค่าความเสียหาย น้อยกวา่ 5,000 บาท

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ผู้มาใช้บริการได้รับอันตรายแก่ชีวติ
4 = ผู้มาใช้บริการได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวยัวะ
3 = ผู้มาใช้บริการได้รับพกัรักษาตัวที่โรงพยาบาล
2 = ผู้มาใช้บริการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
จึงน าส่งโรงพยาบาล
1 = ผู้มาใช้บริการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้



เกณฑ์การประเมนิ
ประเดน็ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

โอกาส ผลกระทบ
O

O

O

 O

11. จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์ประชุมฯ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (คร้ัง)

14. ความไม่มีเสถียรภาพของระบบ IT

13. อุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะนอกสถานที่

12. สัตว์หลุดจากส่วนแสดง,คอกกักสัตว์

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ไม่สามารถใช้งานได้ 3 ชม.
4 = ไม่สามารถใช้งานได้ 2 ชม.
3 = ไม่สามารถใช้งานได้ 1 ชม.
2 = ไม่สามารถใช้งานได้ 30 นาที
1 = ไม่สามารถใช้งานได้ 15 นาที

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ทวีี,ส่ือทกุแขนง,ออนไลน์
4 = หนังสือพมิพภ์ายในประเทศ
3 = โซเชียลวงกวา้ง
2 = โซเชียลวงแคบ
1 = เกิดการวจิารณ์

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = มูลค่าความเสียหาย เกิน 100,000 บาท
4 =  มูลค่าความเสียหาย 50,001 - 70,000 บาท
3 =  มูลค่าความเสียหาย 30,001 - 50,000 บาท
2 =  มูลค่าความเสียหาย 10,001 - 30,000 บาท
1 =  มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน 10,000 บาท

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เปน็ไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่าจะเกิดขึ้น
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ส่งผลต่อการหารายได้ต่ ากวา่เปา้ 50%
4 = ส่งผลต่อการหารายได้ต่ ากวา่เปา้ 40%
3 = ส่งผลต่อการหารายได้ต่ ากวา่เปา้ 30%
2 = ส่งผลต่อการหารายได้ต่ ากวา่เปา้ 20%
1 = ส่งผลต่อการหารายได้ต่ ากวา่เปา้ 10%




