แบบ ปย. 2

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ไตรมำสที่ 3
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕9
กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
การควบคุมที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1. การบริหารจัดการสัตว์ 1. จัดทำแผนกำรป้องกันสัตว์
วัตถุประสงค์
ป่วยหรือตำยตำมฤดูกำลต่ำงๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร 2. จัดทำแผนกำรป้องกันสัตว์
ดูแลสัตว์
ตำยจำกอุบัติเหตุในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ

การประเมินผลการควบคุม

1. มีกำรทำตำมแผนกำร
ป้องกันสัตว์ป่วยได้ตรงตำมที่
วำงไว้มำกกว่ำ 70%
2. มีสัตว์ตำยจำกอุบัติเหตุ 1
ตั ว คื อ กวำงดำวตกลงไปใน
คูน้ำหน้ำคอกเสือและถูกเสื อ
กัด เป็นเหตุสุดวิสัย
3. มีสัตว์บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ
จำนวน 1 ตัว คือ ม้ำ ถูกเศษ
ไม้ทิ่มตำ

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1. สัต วแพทย์ที่ปฏิบัติงำน
ดูแลรักษำสัตว์มีจำนวนเพีย ง
๒ คน ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ปริ ม ำณสั ต ว์ ที่ มี ม ำก ท ำให้
สัด ส่ ว นสั ต วแพทย์ กับสั ต ว์ ไ ม่
สมดุ ล กั น แต่ ทั้ ง นี้ ก็ ไ ด้ มี ก ำร
ดำเนินตำมมำตรฐำนป้องกัน
ทำงชีวภำพ Biosecurity ทุกโซน
2. อุบัติเหตุบำงอย่ำงเกิดจำก
พฤติกรรมของสัตว์ที่ไม่สำมำรถ
คำดเดำหรือหำแนวทำงป้องกัน
ได้ล่วงหน้ำ
2. การสร้างมาตรฐาน
1. ให้คณะกรรมกำรตรวจรับ 1. ได้ แ จ้ ง ให้คณะกรรมกำรฯ - ไม่มี
อาหารสัตว์
อำหำรสัตว์มำทำหน้ำที่ของ
มำปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ต รวจอำหำร
วัตถุประสงค์
ตนเองตำมคำสั่งเพื่อให้มีผลต่อ สั ต ว์ เ ป็ น ประจ ำทุ ก วั น แล้ ว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร ตัวชี้วัดรำยบุคคล
และคณะกรรมกำรฯรับทรำบ
เลี้ยงสัตว์และมำตรฐำน
2. ให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำม ปฏิบัติตำมคำสั่ง
อำหำรสัตว์
คิ ด เห็ น ระหว่ ำ งผู้ ส่ ง อำหำร 2. มี ก ำรแลกเปลี่ ย นควำม

การปรับปรุงการควบคุม

1. เปิดสรรหำสัตวแพทย์และ
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรสวั ส ดิ ภ ำพ
สัตว์ ให้ได้ค รบตำมโครงสร้ำ ง
ตำแหน่งที่มี โดยเฉพำะในจุด
ที่กำลังคนไม่เพียงพอ
2. นำสำเหตุของกำรเกิด
อุบัติเหตุในแต่ละครั้งมำ
พิจำรณำ หำกเป็นสิ่งที่มโี อกำส
เกิดซ้ำได้อีกจะได้กำหนด
มำตรกำรและแนวทำงป้องกัน
ปัจจุบนั มีมำตรกำรป้องกันทำง
ชีวภำพBiosecurity
- ไม่มี

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙
งำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์
สชน

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙
งำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์
สชน.

1

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

สัต ว์ กับ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ส ำนั กงำน
เชี ย งใ หม่ ไ นท์ ซำฟ ำรี ใ ห้
สอดคล้องกัน
3. หำกพบอำหำรสั ตว์ มี ปั ญหำ
ให้ แจ้ งให้ ทรำบเพื่ อหำแนวทำง
ในกำรแก้ไขระหว่ำงผู้ส่งและ
ผู้รับร่วมกัน
4. จั ด ท ำแบบฟอร์ ม บั น ทึ ก
กำรกินอำหำรแต่ละชนิดสัตว์
โดยระบุ ช นิ ด และปริ ม ำณ
อำหำร ที่ได้รับ/ตัว/วัน ส่งให้
งำนโภชนำกำรทุ ก เดื อนเพื่ อ
นำเสนอเป็นรำยงำนต่อไป
5. จั ดท ำแบบบันทึ กพฤติ กรรม
สั ต ว์ เ นื่ อ งจำกสั ต ว์ ที่ เ ป็ น สั ด
จะมี ค วำมต้ อ งกำรอำหำรที่
ลดลงทำให้อำหำรเหลือทิ้งเกิด
กำรสูญเสียอำหำรสัตว์จัดแยก
ประเภทสั ต ว์ ให้ถู กต้ องตำม
หลั ก โภชนำกำรและอำหำร
ในธรรมชำติ เพื่ อ ลดกำร
สูญเสียทั้งอำหำรและสัตว์ลง
6. ตั้งกรรมกำรตรวจคุณภำพ
อำหำรสัตว์ทุกวัน

คิ ด เห็ น ระหว่ ำ งผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน
และผู้ ส่ ง อำหำรสั ต ว์ อ ยู่ อ ย่ ำ ง
สม่ำเสมอแล้ว
3. มี กำรแก้ ไ ขปั ญ หำที่ พ บใน
กำรตรวจคุณภำพอำหำรสั ต ว์
แก่ผู้ส่งอำหำรประเภทผักผลไม้
และได้รับกำรแก้ไขภำยในเวลำ
ที่กำหนดแล้ว
4. มี ก ำรจั ด ท ำแบบฟอร์ ม
บัน ทึกกำรกิน อำหำรสัต ว์จ ำก
ผู้ปฏิบัติงำนแล้ว
5. มีกำรจัดทำแบบฟอร์มบันทึก
พฤติกรรมสัตว์ เพื่อสังเกตกำร
กินอำหำรจำกผู้ปฏิบัติงำนแล้ว
6.ในคณะกรรมกำรฯ ประกอบ
ด้วย เจ้ำหน้ำทีง่ ำนโภชนำกำร
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรสวัสดิภำพ
สัตว์ และสัตวแพทย์ ทำให้เกิด
ควำมคล่องตัวในกำรตรวจรับ
อำหำรสัตว์มำกขึ้น
7. รำยงำนต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ
ลำดับถัดไป

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

2

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
3. การเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้กำร
จัดเก็บรักษำอุปกรณ์เป็นไป
อย่ำงเรียบร้อย

การควบคุมที่มีอยู่

๑. มี ก ำรเช็ ค จ ำนวนกำรใช้
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ข องแต่ ล ะจุ ด
ว่ ำ มี ก ำรใช้ ง ำนเท่ ำ ไร่ และมี
รำยงำนกำรใช้วัสดุเป็นประจำ
ทุกเดือน
๒. มีกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย
วั ส ดุ สิ้ น เปลื อ งที่ ช ำรุด / แตก
เช่น เข่งพลำสติก จอบ ครำด
ถำดอำหำร เป็ น ต้ น ให้ น ำ
ชิ้ น ส่ ว นซำกที่ เ หลื อ มำแลก
ก่อนเบิกวัสดุชิ้นใหม่ใช้งำน
๓. กำหนด ระเบียบ ในกำร
เบิกจ่ำยพัสดุอย่ำงชัดเจน
4. การเบิกจ่ายนามัน
1. มีกำรบันทึกเลขไมล์ วันที่
ยานพาหนะของฝ่ายบริหาร เวลำและสถำนที่ไปปฏิบัติงำน
จัดการสัตว์
เมื่อใช้ยำนพำหนะ ทุกครั้ง
วัตถุประสงค์
2. แต่ละจุดควรมีกำรรำยงำน
เพื่อควบคุมกำรใช้น้ำมันอย่ำง กำรใช้น้ำมันกับเกี่ยวกับเครื่อง
ประหยัดและมีประสิทธิภำพ ยนต์ต่ำงๆ เช่น ยำนพำหนะ
เครื่องตัดหญ้ำ และเครื่องพ่น
ยำเป็นประจำทุกเดือน

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

1. มีกำรตรวจเช็คจำนวนกำร 1. ผู้ปฏิบัติงำนไม่เบิกวัสดุ
ใช้วัสดุเป็นประจำทุกเดือน
ตำมวันและเวลำที่ กำหนด
2. ผู้ปฏิบัติงำนนำซำกวัสดุที่
ชำรุดมำคืน

1. กำชับและเน้นย้ำให้
ผู้ปฏิบัตงิ ำนเบิกวัสดุให้เป็นไป
ตำมเวลำที่กำหนด

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙
งำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์
สชน.

1. มีกำรบันทึกข้อมูลกำรใช้
ยำนพำหนะ
2. ผู้ปฏิบัติงำน ส่งข้อมูล
รำยงำนเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย
น้ำมันต่อผู้อำนวยกำรฝ่ำย

- ไม่มี

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙
งำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์
สชน.

- ไม่มี

3

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
5. การทาบัญชีเบิกจ่าย
อาหารสัตว์ เช่น อาหาร
สาเร็จรูป หญ้าแห้ง ฟางแห้ง
ให้ถูกต้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
เบิกจ่ำยอำหำรสัตว์

การควบคุมที่มีอยู่

1. ให้ผู้ปฏิบัติงำนกรอก
แบบฟอร์มกำรเบิกจ่ำยอำหำร
สัตว์วันต่อวัน ณ งำน
โภชนำกำรโดยให้หัวหน้ำจุด
เลี้ยงสัตว์ของตนรับทรำบทุก
ครั้ง
2. มีกำรเจ้ำหน้ำที่เลี้ยงสัตว์
บันทึกปริมำณอำหำรแต่ละ
ประเภท ที่ให้สัตว์ชนิดต่ำงๆ
ว่ำสัตว์แต่ละคอกได้รับปริมำณ
อำหำรจำนวนเท่ำไหร่/ตัว/วัน
3. มีสมุดจดบันทึกปริมำณ
กำรจ่ำยอำหำรสัตว์ ที่สำมำรถ
ตรวจสอบได้ เพื่อข้อมูลส่งงำน
โภชนำกำรต่อไป
6. ด้านการรักษาสัตว์
1. จัดวันหยุดนำยสัตวแพทย์
วัตถุประสงค์
ให้ มี ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนอย่ ำ งอย่ ำ ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร น้อยวันละ 1 คน
รักษำสัตว์
2. มีกำรจัดเวรรับเหตุฉุกเฉิน
นอกเวลำปฏิบัติงำน
3. ให้เร่งสรรหำนำยสัตวแพทย์
ให้เหมำะตำมโครงสร้ ำ งของ
ตำแหน่งภำระหน้ำที่
4. ผู้ปฏิบัติงำนมำปฏิบัติงำน

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

1. มีกำรกรอกข้อมูลกำร
- ไม่มี
เบิกจ่ำยทุกวันในสมุดบันทึกที่
งำนโภชนำกำรกำหนด
2. มีกำรกรอกข้อมูลตำม
แบบฟอร์มกำรเบิกจ่ำยอำหำร
ทุกวันตำมทีง่ ำนโภชนำกำร
กำหนดไว้
3. เจ้ำหน้ำที่ในจุดเลี้ยงสัตว์มี
สมุดบันทึกกำรรับและเบิก
อำหำรสัตว์
4. มีกำรจดบันทึกปริมำณกำร
ใช้อำหำรจำก ผู้ปฏิบัติงำนแล้ว
5. มีกำรจัดทำรำยงำนนำเสนอ
ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ

- ไม่มี

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙
งำนโภชนำกำร
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์
สชน.

1. มีนำยสัตวแพทย์อย่ำงน้อย
1 คน อยู่ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
รั ก ษำและรั บ เคสสั ต ว์ ป่ ว ย
ทุกวัน
2. มีกำรปรับตำรำงจัดเวรรับ
เหตุฉุกเฉินนอกเวลำ 17.0024.00 น. (เฉพำะเหตุฉุกเฉิน
เท่ำนั้น)
3. ยังไม่มีกำรสรรหำสัตวแพทย์

1. ปั จจุบัน มีกำรอนุ มัติ ให้ท ำ
กำรเปิดสรรหำสัตวแพทย์แล้ว
จ ำนวน 2 ต ำแหน่ ง แต่ ยั ง
ไม่ได้ทำกำรเปิดสรรหำ
2. มีกำรปรับเวลำกำรทำงำน
ของ สั ต วแ พ ท ย์ ที่ เ ป็ น เว ร
กลำงคืนให้เข้ำงำน 10.00 น.
และเลิกงำน 20.00 น. โดย
ไม่ได้ขอเบิกค่ำล่วงเวลำ

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙
งำนสัตวแพทย์สัตว์
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์
สชน.

1. สัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงำน
รักษำสัตว์มีจำนวนไม่เหมำะสม
ต่อภำระงำนที่มี
2. มีภำระงำนอื่นๆ ทีส่ ัตวแพทย์
ต้องดูแลนอกเหนือกำรตรวจ
รักษำสัตว์ เช่น กำรดูแลและทำ
ควำมสะอำดคอกสัตว์ป่วยใน
วันหยุดประจำสัปดำห์ของ
สัตวบำล กำรทำเอกสำรจัดซื้อ
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

นอกเวลำกำรปฏิบัติงำน
5. เคสสัตว์ป่วยที่ต้องมีกำร
เฝ้ำฟื้นสลบ เปลี่ยนขวด
น้ำเกลือ หรือให้ยำ ในช่วง
เวลำนอกเหนือเวลำงำนปกติ
ได้จัดให้สัตวแพทย์เวรประจำ
วันเป็นผู้เฝ้ำดูแลในคืนนั้น
หรือ จนกว่ำงำนจะเสร็จ
7. ด้านการรับจองการ
1. ประสำนงำนกับบริษัททัวร์
ให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ ชี้แจงรำยละเอียด และระเบียบ
ซาฟารี
กำรของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
วัตถุประสงค์
เป็นลำยลักษณ์อักษรให้ชัดเจน
1. เพื่อให้กำรบริหำรกำร
2. หลังยืนยันกำรจองให้กำร
รับจองกิจกรรมภำยใน
ปรับปรุงกำรควบคุมลูกค้ำ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีเป็นไป ชำระเงินมัดจำค่ำสถำนที่ 50%
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำม
เข้ำใจในระเบียบของเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี
1. ให้ ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ ชื่ อ เมื อ ง
8. การวิเคราะห์ข้อมูล
นักท่องเที่ยวในเชิงสถิติเพื่อ และประเทศที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ใช้ประกอบในการวางแผน ต่ ำ ง ชำ ติ ขอ งป ร ะ เ ทศ นั้ น ๆ
เข้ำมำใช้บริกำรบ่อยๆ
การตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

ให้มีจำนวนเหมำะสมตำม
โครงสร้ำงงำน
4. มี เ คสฉุ ก เฉิ น นอกเวลำ
ทำงำน จำนวน 3 ครั้ง มีสัตว
แพทย์ เ ข้ ำ มำปฏิ บั ติ ง ำนหลั ง
ได้รับแจ้งทุกครั้ง

เวชภัณฑ์ยำ กำรจัดทำเอกสำร
และคู่มือกำรทำงำน ISO และ
ภำรกิจอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้
กำรดูแลรักษำสัตว์เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยตำมมำตรกำรที่
กำหนดไว้

3. มีกำรทำ checklist กำร
ตรวจสุขภำพสัตว์ที่ออกแสดง
โชว์ และท ำกำรตรวจตำม
checklist ทุกวันก่อนกำรโชว์
หรือหลังเสร็จสิ้นกำรโชว์รอบ
แรก

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

- บริษัททัวร์รับทรำบ
- ไม่มี
รำยละเอียดและระเบียบของ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
- หลังจำกมีกำรยืนยันกำรจอง
จำกลูกค้ำ ลูกค้ำได้ทำกำร
ชำระเงินมัดจำค่ำสถำนที่
50% ตำมที่แจ้ง

- ไม่มี

30 ก.ย. 2559
งำนบริหำรกำรขำย
และรับจอง
ฝ่ำยขำยและวิจัยกำรตลำด
สชน.

1. ตรวจสอบข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ - ไม่มี
เกี่ ย วกั บ ชื่ อ ประเทศ เมื อ งที่ มี
นั ก ท่ อ งเ ที่ ย วม ำ ใช้ บ ริ กำ ร
เกี่ ย วกั บ สั ด ส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่ำงชำติที่เดินทำงมำท่องเที่ยว

- ไม่มี

30 ก.ย. 2559
งำนแผนและวิจัยกำรตลำด
ฝ่ำยขำยและวิจัยกำรตลำด
สชน.
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีข้อมูลเพื่อใช้ใน
กำรวำงแผนกำรตลำดที่
เหมำะสมและเกิดประสิทธิผล
2. เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง
สำหรับกำรนำไปใช้ประโยชน์
9. การจัดระบบการจราจร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรจรำจรในพื้นที่และ
รอง รับกำรใช้บริกำร มีควำม
สะดวกปลอดภัย

การควบคุมที่มีอยู่

1. จัดวำงระบบกำรจรำจรให้
เป็นระเบียบ
2.กำหนดและจัดทำเครื่องหมำย
จรำจรให้ชัดเจน
3. จัดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยประจำจุดเพื่อคอย
แนะนำและให้ข้อมูลเส้นทำง
แก่นักท่องเที่ยว
10. การดูแลรักษาความ 1. สำรวจตรวจตรำ เครื่อง
สะอาด
สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ อย่ำงน้อย
วัตถุประสงค์
อำทิตย์ละ 1 ครั้ง
เพื่อให้กำรให้บริกำรและดูแล 2. หำกตรวจพบ ให้รีบ
รักษำควำมสะอำด สร้ำง
ดำเนินกำรแจ้งซ่อมบำรุง
ควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ว่ ำ เป็ น ไปใน
ทิ ศ ทำงเดี ย วกั น หรื อ ไม่ เช่ น
ตรวจสอบคนเข้ำเมือง และกำร
ท่ำอำกำศยำน ว่ำนักท่องเที่ยว
ประเทศไหนมีสัดส่วนมำกที่สุด
เช่ น สำธำรณรั ฐประชำชนจี น
เ ก ำ ห ลี ญี่ ปุ่ น อั ง ก ฤ ษ
ตำมลำดับ

1. สภำวกำรณ์ปกติกำรจรำจร - ไม่มี
เป็นไปอย่ำงรำบรื่น
2. สำมำรถควบคุมระบบกำร
จรำจรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

- ไม่มี

๑. มีพนักงำนดูแลรักษำควำม
สะอำด คอยเช็ดทำควำม
สะอำดพืน้ ให้แห้งหลังจำก
ฝนตก
2. กำรนำผ้ำหรือพรมเช็ดเท้ำ
ไปวำงตำมจุดให้บริกำรต่ำงๆ
สำมำรถลดปัญหำสิง่ สกปรก
โคลนได้ในระดับหนึ่ง

1. ขัดล้ำงพื้นลำนกลำงแจ้ง
30 ก.ย. 2559
ลำนน้ำพุดนตรี ทำงเดินในโซน
กลุ่มงำนบริหำรรักษำ
จำกัวร์เทรลเพื่อกำจัดตะไคร่นำ้ ควำมปลอดภัย ควำมสะอำด
2. ให้พนักงำนทำควำมสะอำด
และจรำจร
คอยเช็ดทำควำมสะอำดพืน้
ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรและ
อำคำรและทำงเดินภำยใน
ซ่อมบำรุง สชน.
บริเวณตัวอำคำรอย่ำง
สม่ำเสมอ

๑. สภำพอำกำศในช่วงนี้มฝี น
ตกชุก ทำให้ยังคงเป็น
อุปสรรคในกำรดูแลรักษำ
ควำมสะอำด
2. บริเวณพื้นที่ ที่เป็นลำน
กลำงแจ้ง เช่น ลำนน้ำพุดนตรี
ทำงเดินภำยในส่วนแสดงโซน
จำร์กัวเทรล มีตะไคร่นำเกำะ
้

30 ก.ย. 2559
กลุ่มงำนบริหำรรักษำ
ควำมปลอดภัย ควำมสะอำด
และจรำจร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรและ
ซ่อมบำรุง สชน.
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กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

11. การดูแลรักษาความ
ปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรบริกำรสร้ำงควำม
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
และพื้นทีโ่ ดยรอบ
ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

1. จัดให้ รปภ.ออกตรวจตรำ
โดยรอบพื้นที่เพื่อป้องกันกำร
เกิดเหตุไฟป่ำ
2. จัดผู้ปฏิบัติงำนเข้ำเวรเฝ้ำ
ระวังตลอดช่วงฤดูแล้ง
3. จัดหำอุปกรณ์ป้องกันและ
เฝ้ำระงับเหตุไฟป่ำ

1. กำรเฝ้ำระวังและติดตำม
สำมำรถป้องกันกำรเกิดเหตุ
หรือลุกลำมของไฟป่ำได้ และ
ทำให้โอกำสเกิดเหตุไฟป่ำใน
เขตพื้นที่เป็น 0
2. ปัจจุบนั เข้ำสู่ฤดูฝน สภำพดิน
ป่ำไม้และอำกำศชุ่มชื้นทำให้
ไม่มีควำมเสียงในกำรเกิดไฟป่ำ

12. กระบวนการซ่อม
บารุง สารวจปรับปรุง
อาคารสถานที่ และงาน
บริการด้านช่าง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรซ่อมบำรุงเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
มีควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำน

1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียง
พอและพร้อมสำหรับกำร
ปฏิบัติงำน
2.ติดตำมกำรดำเนินงำนให้แล้ว
เสร็จตำมระยะเวลำ
3.วำงแผนก ำลังคนให้เ พียงพอ
กับงำนที่มี

1. มีวัสดุอุปกรณ์สำรอง
เพียงพอและพร้อมสำหรับกำร
ปฏิบัติงำน
2. มีกำรกำหนดระยะเวลำ และ
ประเภทที่ให้บริกำร
3. วำงแผนบุคคลำกรและบูรณำ
กำรช่ำง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

แลดูไม่สะอำดและเป็นสำเหตุ
ให้พื้นผิวมีควำมลืน่ ซึ่งอำจทำ
ให้เกิดอุบัติเหตุแก่
นักท่องเที่ยวได้
3. นักท่องเที่ยวได้แสดงควำม
คิดเห็นว่ำยังไม่พงึ พอใจกับ
กำรดูแลรักษำควำมสะอำด
- ไม่มี

3. ให้พนักงำนทำควำมสะอำด
คอยเดินตรวจเช็คและดูแลทำ
ควำมสะอำดบ่อยมำกขึ้น

1. วัสดุอุปกรณ์ทสี่ ำรองไม่ตรง
ต่อกำรแจ้งซ่อม จึงทำให้เกิด
ปัญหำในกระบวนกำรซ่อมบำรุง
2. ปริมำณงำนแจ้งซ่อม และ
กำรสำรวจบำรุงรักษำมีมำกขึ้น
ทำให้ต้องมีกำรบริหำร
บุคคลำกรให้มีประสิทธิภำพ

1. เตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มำ
30 ก.ย. 2559
สำรองใช้ ให้พ ร้ อมส ำหรั บกำร กลุ่มงำนโยธำและซ่อมบำรุง
ปฏิบัติงำน และวิเครำะห์ปัญหำ
ฝ่ำยปฏิบัติกำรและ
2. วำงแผนงำนให้เหมำะสมกับ
ซ่อมบำรุง สชน.
กำลังคนของฝ่ำยงำน
3. ท ำกำรเตรี ย มพร้ อ มในกำร
ปฏิบัติงำนเสมอ

- ไม่มี

30 ก.ย. 2559
กลุ่มงำนบริหำรรักษำ
ควำมปลอดภัย ควำมสะอำด
และจรำจร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรและ
ซ่อมบำรุง สชน.
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กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
13. การดูแลภูมิทัศน์ใน
พืนที่ส่วนบริการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
มีภูมิทัศน์ที่สวยงำม
14. การให้บริการรถนั่ง
ชมสัตว์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดควำม
ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว
ขณะนั่งรถ
ชมสัตว์
2. เพื่อสร้ำงมำตรฐำนด้ำน
กำรให้บริกำรของเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี
15. การดูแลความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการบ้านพักและ
งานประชุม,จัดเลียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดควำม
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ขณะเดินทำง เข้ำที่พัก
2. เพื่อสร้ำงควำมประทับใจ
ให้กับนักท่องเที่ยว

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

๑. จัดเก็บสัตว์จำพวกกวำงที่
ปล่อยอิสระเพื่อลดจำนวนลง
๒. เปลี่ยนชนิดพันธุ์ไม้ทนี่ ำมำ
ปลูกใหม่โดยเลือกชนิดทีส่ ัตว์
ไม่กิน

1. ทำกำรแจ้งให้จัดกำรสัตว์
รับเรื่องแล้ว
2. ได้ลดจำนวนพันธุไ์ ม้ที่สัตว์
กินบริเวณที่ปล่อยสัตว์อิสระ
และบริเวณส่วนบริกำร

1. ยังไม่สำมำรถจำกัดจำนวน 1. ลดจำนวนสัตว์จำพวกกวำง
ของสัตว์ที่ปล่อยอิสระได้ตำม ที่ปล่อยอิสระ เพื่อลดควำม
แผนที่วำงไว้
เสียหำยของพันธุ์ไม้บริเวณ
พื้นที่ส่วนบริกำร

๑. ติดตั้งชุดวิทยุสื่อสำร
ประจำรถ เพื่อใช้ในกำร
สื่อสำร ประสำนงำน เพื่อ
ควำมรวดเร็วในกำร
ดำเนินงำน

๑. มีกำรติดตั้งวิทยุสื่อสำรบน
รถชมสัตว์บนรถรุ่นใหม่

1. มีกำรติดตั้งวิทยุสื่อสำร
ประจำทีบ่ นรถชมสัตว์เฉพำะ
รุ่นใหม่ (ระบบวอแดง) เท่ำนัน้
แต่ยังคงขำดกำรติดตั้งอุปกรณ์
ในรุ่นแรกแต่เจ้ำหน้ำที่ประจำ
รถมีวิทยุสื่อสำรประจำตัวทุก
คนทำให้ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ลดลง

1. เพิ่มกำรติดตั้งวิทยุสื่อสำร
ประจำรถรุ่นแรกหรือให้
พนักงำนขับรถและวิทยำกร
พกพำวิทยุสื่อสำรประจำตัว
เพื่อให้สะดวกต่อกำร
ประสำนงำนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

๑. ปรับเปลี่ยนทำงเดินเป็น
ทรำยล้ำงเพิ่อกันลื่น,ทำควำม
สะอำดโดยกำรกวำดและล้ำง
พื้น

1. ทำงเดินสะอำด ไม่มีเศษ
ใบไม้กิ่งไม้และตะไคร้น้ำ

- ไม่มี

- ไม่มี

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

30 ก.ย. 2559
กลุ่มงำนภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ำยปฏิบัติกำรและ
ซ่อมบำรุง สชน.
30 ก.ย. 2559
งำนอำนวยควำมสะดวก
ฝ่ำยบริกำร สชน.

30 ก.ย. 2559
งำนบ้ำนพักจัดเลี้ยง
และกิจกรรม
ฝ่ำยบริกำร สชน.
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
16. การจัดทารายงาน
ยอดขายสินค้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดควำมแม่นยำ
ในข้อมูลมำกขึ้น
2. เพื่อให้เกิดกำรครอบคลุม
กำรบริกำรทั้งหมดอย่ำงเป็น
ระบบ

17. การบริหารจัดการ
ร้านค้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดรำยได้ที่เพิ่มขึน้
2. เพื่อตอบสนองควำมพึง
พอใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มำ
ใช้บริกำร
3. เพื่อให้ระบบงำนด้ำนกำร
จัดกำรร้ำนค้ำมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1. เพิ่มเครื่องแฮนด์เฮลให้
ทั่วถึงและครอบคลุมทุกจุด
จำหน่ำย พร้อมเครื่องแฮนด์
เฮลสำรอง กรณีเครื่องแฮนด์
เฮลชำรุด หรือค้ำง เป็นต้น
2. จัดเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ
สแตนบำยเพื่อพร้อมเข้ำมำ
แก้ไขปัญหำหำกหน้ำงำนมี
ปัญหำในช่วงเวลำบริกำร
3. พัฒนำระบบ POS ในกำร
แสดงยอดจำหน่ำยให้สำมำรถ
ดูรำยงำนกำรขำยในภำพรวม
ได้ชัดเจนมำกกว่ำนี้

1. ปัจจุบันมีกำรแก้ไขปัญหำ - ไม่มี
เบื้องต้นโดยแจ้งงำน ไอที ได้มี
กำรจัดเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ
สแตนบำยในกำรแก้ปัญหำ
หน้ำงำนในช่วงเวลำบริกำร
เรียบร้อย

- ไม่มี

30 ก.ย. 2559
งำนกำรค้ำภำยใน
ฝ่ำยบริกำร สชน.

- ปรับจุดบริกำรเติมเงิน Top
Up ให้สำมำรถครอบคลุมกำร
ให้บริกำรทั้งหมด โดยจุดแรก
ควรเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้ำ
ภัตตำคำรร้ำนอำหำรยีรำฟ
ภำยในอำคำรควรมี กำรปรับ
จุดเติมเงินให้ครอบคลุมกำร
บริกำรใหม่ รวมถึงควรจัดตั้งตู้
เติมเงิน Top Up ตรงทำงออก
ในอำคำรใกล้บริเวณร้ำนสินค้ำ

1. ปัจจุบันมีกำรแก้ไขปัญหำ
เบื้องต้นโดยแจ้งงำน ไอที ได้มี
กำรจัดเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ
สแตนบำยในกำรแก้ปัญหำ
หน้ำงำนในช่วงเวลำบริกำร
เรียบร้อย
2. มีกำรประสำนงำนและแจ้ง
ปัญหำดังกล่ำวให้ผู้บังคับ
บัญชำทรำบและประสำนงำน
ไอที อยู่ในช่วงดำเนินกำร

1. มีกำรเสนอของบประมำณ
จัดซื้อเครื่องแฮนด์เฮลเพิ่มเติม
เพื่ อให้ค รอบคลุ ม กำรบริกำร
ทุกจุดจำหน่ำยในงบประมำณ
๒๕๖๐
2. มีกำรประสำนไปทำงบริษัท
ที่ดูแลระบบ เพื่อให้ช่วยแก้ไข
ปรับปรุงให้ระบบดีขึ้น และ
หำกมีปัญหำเกี่ยวกับเครื่องมือ
บริษัทพร้อมส่งเครื่องสำรองให้

30 ก.ย. 2559
งำนกำรค้ำภำยใน
ฝ่ำยบริกำร สชน.

1. เครื่องแฮนด์เฮลยังมีจำนวน
ไม่ครอบคุมทุกจุดบริกำร
เนื่องจำกกำรจัดซื้อเครื่องแฮนด์
เฮลเป็นครุภัณฑ์ต้องมีกำรเสนอ
ของงบประมำณล่วงหน้ำ ใน
ปัจจุบันได้เสนอของงบประมำณ
ในกำรจัดซื้อเพิ่มเติมใน
งบประมำณปี พ.ศ. ๒๕๖๐
2. ยังไม่สำมำรถต้อนรับควำม
พอใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้

หมาย
เหตุ
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ของที่ระลึกเพื่ออำนวยควำม
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวในกำร
ซื้อสินค้ำก่อนกลับให้มำกขึ้น

18. การจาหน่ายอาหาร
ป้อนสัตว์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดรำยได้ที่มำกขึ้น
2. เพื่อควบคุมค่ำใช้จ่ำย
ที่เพิ่มขึ้น

1. ต้องมีกำรกำหนดนโยบำย
ให้ชัดเจน เมื่อมีกำรจำหน่ำย
อำหำรสัตว์นอกเหนือจำกจุด
ขำยและไม่ใช้ระบบกำรจ่ำยเงิน
ตำมนโยบำยขององค์กร
2. ให้มีกำรจัดอบรมเรื่อง
ภำษำให้แก่พนักงำนขำย

1. มีกำรจัดผู้ควบคุมงำนตรวจ
สอบประจำวัน ในกำรดูแล
ควำมเรียบร้อยเกี่ยวกับกำร
บริกำรต่ำงๆ
- หำกมีกรณีต้องเปิดจุด
จำหน่ำยเพิ่มเร่งด่วนต้องมี
กำรขออนุมัติพื้นที่บริกำร

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

ครอบคลุมผลกระทบคือยอด
จำหน่ำยสินค้ำลดลง

พร้อมใช้งำนแทนเครื่องที่มี
ปัญหำ
3. มีกำรเสนอและแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบถึงปัญหำ
เกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบ
จำหน่ำยสินค้ำผ่ำนบัตรเติม
เงินและบัตรเข้ำชมเพื่อดำเนิน
กำรแก้ไขประสำนงำนกับงำน
สำรสนเทศเพื่อปรับเปลี่ยน
และติดตั้งจุดบริกำร Top up
เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนจุด
ที่ตั้งเดิม เพื่อให้สำมำรถ
ครอบคลุม กำรให้ บริกำร
ทั้งหมดเพื่อให้สำมำรถตอบ
โจทย์ควำมพอใจให้แก่
นักท่องเที่ยวได้ครอบคลุมและ
มียอดจำหน่ำยให้สูงขึ้น
- ไม่มี

- ไม่มี

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

30 ก.ย.2559
งำนกำรค้ำภำยใน
ฝ่ำยบริกำร สชน.
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

ทุกครั้ง
- มีกำรอบรมและทดสอบ
ภำษำอังกฤษและภำษำจีน
ให้แก่พนักงำนเพิ่มขึ้น
เพื่อสื่อสำรกับนักท่องเที่ยว
19. การให้บริการลูกค้า
1. เพิ่มจำนวนเจ้ำหน้ำที่
1. เจ้ำหน้ำที่จำหน่ำยบัตรเข้ำ - ไม่มี
ในการจาหน่ายบัตรเข้าชม จำหน่ำยบัตรเข้ำชม
ชมมีเพียงพอสำหรับกำiให้
วัตถุประสงค์
2. หำมำตรกำรรองรับในกรณี บริกำรนักท่องเที่ยวเฉพำะช่วง
1. เพื่ออำนวยควำมสะดวก ไฟฟ้ำดับ เพื่อให้สำมำรถ
Low Seasons
และควำมพึงพอใจแก่
ใช้โปรแกรมจำหน่ำยบัตรได้ 2. จำหน่ำยบัตรให้นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
อย่ำงต่อเนื่อง
โดยใช้บัตรฉีกในกรณีไฟฟ้ำดับ
2. กำรสรุปยอดจำหน่ำย
บัตรถูกต้อง เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน
สำนักบริหำรงำนกลำง
20. การควบคุมด้านการ
1. จัดทำแผนแม่บท IT ของ 1. กำรควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ 1. ข้อมูลสำคัญ ที่ใช้ในกำร
บริหารจัดการระบบ
สพค.
แต่ ยั ง ไม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ประกอบเพื่อจัดทำแผนแม่บท
วัตถุประสงค์
ของกำรด ำเนิ นงำนเนื่องจำก IT อำจได้ไม่ครบถ้วน
เพื่อให้มีทิศทำงในกำรพัฒนำ
ต้ อ ง ใ ช้ ระ ย ะ เว ลำ ใ น ก ำ ร
ระบบ IT ที่ตอบสนองภำรกิจ
ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และ
องค์กร
ระยะเวลำในกำรจัดทำ

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ได้แก่ภำษำอังกฤษและ
ภำษำจีนเพื่อที่จะใช้สื่อสำรกับ
นักท่องเที่ยวได้ถูกต้อง
และเข้ำใจมำกขึ้น

- ไม่มี

30 ก.ย.59
งำนบริหำรบัตรเข้ำชม
ฝ่ำยบริกำร สชน.

1. ให้ผู้รับผิดชอบรวมกับที่
ปรึกษำวำงขอบเขตงำนในกำร
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ให้ ชั ด เจนเพื่ อ
กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว น
สมบู ร ณ์ และเร่ ง ด ำเนิ น กำร
จั ด ท ำแผนแม่ บ ท IT ของ
สพค. ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด

30 ก.ย. 2559
งำนเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ
สำนักบริหำรงำนกลำง

11

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
21. การจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีเพิ่มเติมระหว่างปี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำน
ได้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร
ภำยในปีงบประมำณ
22. การใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
จ่ำยงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผน

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

1. กำหนดรูปแบบกำร
นำเสนอขออนุมัติงบประมำณ
ให้ละเอียดและชัดเจนมำกขึ้น
2. กำหนดมำตรกำรและ
ระยะเวลำในกำรเสนอขอ
อนุมัติงบประมำณ

1. กำรเสนอขออนุมัติ
งบประมำณต่อคณะกรรมกำรฯ
เสนอผ่ำนอนุกรรมกำรทุกครั้ง
และมีรำยละเอียดชัดเจนมำก
ขึ้น
2. รำยกำรที่เสนอขออนุมัติงบ
เพิ่มเป็นรำยกำรที่มีควำมพร้อม
สำมำรถดำเนินกำรได้ทันที
3. ได้เสนอให้หน่วยงำนต่ำงๆ
เร่งรัดของงบประมำณเพิ่มเติม
ในไตรมำสที่ 2 ในกำรประชุม
ติดตำมงำนของ สพค.
1. มีกำรขออนุมัติงบประมำณ
เพิ่มเติมและได้ใช้วิธีกำรปรับ
แผนกำรใช้จำ่ ยเงิน โดยใช้จำก
เงินงบประมำณที่เหลือจ่ำย
และไม่มีควำมจำเป็นต้องใช้ใน
ปัจจุบนั
2. ติดตำมยอดขอใช้
งบประมำณ กำรก่อหนี้ผูกพัน
และกำรเบิกจ่ำยของ
งบประมำณทุกประเภท
3. กำรเสนอขออนุมัติ
งบประมำณมีรำยละเอียด

1. รำยกำรที่ขออนุมัติ
งบประมำณเพิ่มเติมให้
พิจำรณำใช้วธิ ีกำรปรับ
แผนกำรใช้จำ่ ยเงินเป็นลำดับ
แรก หำกไม่เพียงพอให้ขอใช้
เงินสะสมหรือรำยได้แทน
2. ปรับรูปแบบกำรจัดทำ
ข้อมูลผลกำรใช้จ่ำยงบ
ประมำณ ประเภทค่ำใช้จำ่ ย
ดำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย
โครงกำร เพื่อติดตำมกำร
ดำเนินงำนได้ชัดเจนเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

1. ยังคงมีหน่วยงำนเสนอขอ 1. มีกำรกำหนดระยะเวลำ
30 ก.ย. 2559
อนุมัติงบประมำณเพิ่มเติมทุก สิ้นสุดของกำรขออนุมัติ
งำนยุทธศำสตร์ งบประมำณ
เดือน
งบประมำณเพิ่มเติมในระดับ
และประเมินผล
นโยบำย
สำนักบริหำรงำนกลำง
2. รำยกำรที่ไม่สำมำรถดำเนิน
กำรได้ทันในปี 2559 ให้เสนอ
ขอใช้งบประมำณในปี 2560

- ไม่มี

- ไม่มี

30 ก.ย. 2559
งำนยุทธศำสตร์ งบประมำณ
และประเมินผล
สำนักบริหำรงำนกลำง
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

การปรับปรุงการควบคุม

1. กำรรับ-ส่งเอกสำรสำหรับ
กำรบันทึกบัญชีในแต่ละวันไม่
ครบถ้วน จึงทำให้กำรบันทึก
ข้อมูลทำงบัญชีมีผลต่ำง
เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ข้อมูลที่
นำมำใช้ไม่ถูกต้อง
2. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมชำนำญ

1. กำรจัดทำงบกำรเงินผ่ำน
ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำร
คลัง แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์
อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำผังบัญชี
ให้ เ ป็ น ไปตำมผั ง บั ญ ชี ข อง
กรมบั ญ ชี ก ลำง (ด ำเนิ น กำร
แล้วเสร็จ)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

3. จัดส่งข้อมูลผลเบิกจ่ำยให้
แต่ละหน่วยงำนทรำบเพื่อ
เร่งรัด กำรดำเนินงำนเบิกจ่ำย
งบประมำณ

23. การบันทึกบัญชีและ
จัดทารายงานการเงิน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กำรบันทึกบัญชี
ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตำม
หลักกำรและนโยบำยบัญชี
สำหรับหน่วยงำนภำครัฐ

ชัดเจนและเมื่อได้รบั อนุมัติงบ
เพิ่มเติมสำมำรถดำเนินกำรได้
ทันที
4. รำยกำรที่ได้รับอนุมัติ
งบประมำณเพิ่มเติม สำมำรถ
ดำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันแล้ว
เสร็จภำยในปีงบประมำณ
5. ผลเบิกจ่ำย ณ 30 มิ.ย. 59
จำนวน 231,943,430.48
บำท คิดเป็น 51.96% ของ
งบประมำณทีไ่ ด้ และก่อหนี้
ผูกพัน จำนวน
286,008,374.03 บำท คิด
เป็น 64.07% (แผน =
81.35% , ผล = 51.96%)
6. ในไตรมำสที่ 3 มีกำรปรับ
แผนจำนวน 3 ครั้ง
1. ให้มีกำรจัดฝึกอบรม
1. กำรบักทึกบัญชีถูกต้อง
จำนวน 3 หลักสูตรได้แก่
ครบถ้วน และทันเวลำ เป็นไป
1.1 หลักสูตรกำรจัดทำ
ตำมหลักกำรบัญชีและ
รำยงำนกำรเงินรวมภำครัฐ
ระเบียบข้อบังคับของ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงำน
1.2 หลักสูตรกำรเสริมสร้ำง 2. กำรจัดทำรำยงำนทำงกำร
สมรรถนะ ด้ำนกำรเงินกำร
เงินเพื่อเสนอต่อหน่วยงำนที่

ความเสี่ยงที่มีอยู่

30 ก.ย. ๒๕๕๙
งำนบัญชี
สำนักบริหำรงำนกลำง
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
และระเบียบข้อบังคับของ
สำนักงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล พร้อมทั้ง
รำยงำนผลทันตำม
ระยะเวลำที่กำหนด
2. เพื่อพัฒนำระบบโปรแกรม
กำรบันทึกบัญชี ให้มีควำม
สมบูรณ์มำกยิ่งขึน้ และมี
ควำมถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่
ยอมรับของผู้บริหำร

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

คลังภำครัฐ
1.2.1 ภำคควำมรู้
เกี่ยวกับบัญชีกำรเงินและ
บัญชีบริหำรภำครัฐ
- มำตรฐำนกำรจัดทำ
บัญชีสำหรับหน่วยงำนภำครัฐ
- ระบบบัญชีเกณฑ์คง
ค้ำงสำหรับหน่วยงำนภำครัฐ
- กำรบริหำรสินทรัพย์
1.2.2 ภำคควำมรู้
เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเงิน
กำรคลังภำครัฐแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
- ระบบบริหำรกำรเงิน
กำรคลังภำครัฐแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ให้กับ
เจ้ำหน้ำทีบ่ ัญชีทที่ ำกำรบันทึก
บัญชีของหน่วยงำนภำครัฐให้
มีควำมรู้ควำมชำนำญมำก
ยิ่งขึ้น
1.3 หลักสูตรควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรจัดทำต้นทุนกำรบริหำร
สำหรับหน่วยงำนภำครัฐ โดย
เชิญบุคคลำกรจำกสำนัก

เกี่ยวข้อง และผู้บริหำรได้
อย่ำงถูกต้อง ทันเวลำ และมี
ประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำร เช่นรำยงำนสรุป
รำยได้แต่ละเดือน รำยงำน
เกี่ยวกับต้นทุนกำรบริหำรของ
ทั้งศูนย์ประชุมฯ และไนซ์
ซำฟำรี

ในกำรตรวจสอบเอกสำรก่อน
กำรบันทึกบัญชี จึงทำให้กำร
บันทึกบัญชีคลำดเคลื่อนบ่อยๆ
3. งำนบัญชี ขำดบุคลำกรที่มี
ควำมชำนำญเข้ำมำตรวจทำน
ควำมถูกต้องในกำรบันทึกบัญชี
4. เจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบัติกำรมี
กำรเปลี่ยนคนบ่อย (โดยเฉพำะ
พนักงำนจ้ำงเหมำ) ทำให้ขำด
ควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำ
และต้องใช้เวลำในกำรเรียนรู้
งำน

2.
ในกำรรั บ -ส่ งเอกสำร
ประจ ำวั น ในแต่ ล ะวั น ให้ ท ำ
ทะเบียนคุมกำรรับ-ส่งรำยงำน
ทำงกำรเงิ น และบั ญ ชี ทุ ก
รำยกำร
3. กำชับให้เจ้ำหน้ำที่
รับผิดชอบตรวจสอบเอกสำร
ให้ถี่ถ้วนรอบคอบมำกยิ่งขึ้น
และมีหัวหน้ำงำนบัญชีมำช่วย
สอบทำน และตรวจสอบกำร
บันทึกบัญชีทุกรำยกำรให้มี
ควำมถูกต้องตำมหลักกำร
บัญชี และระเบียบข้อบังคับ
ของ สพค.
.

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

มำตรฐำนด้ำนกำรบัญชีภำครัฐ
มำช่วยอบรม
2. มีกำรสอนงำนและฝึก
ปฏิบัติงำนในระบบกำรดำเนิน
กำรจริง
3. ประสำนงำนไปยังบริษัท
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้
ทรำบเกี่ยวกับกำรขัดข้อง
ระบบโปรแกรมบัญชี เพื่อจะ
ได้แก้ไขและปรับปรุงระบบ
บัญชีให้สมบูรณ์
24. การดาเนินงานตาม
1. ให้มีกำรกำหนดระยะเวลำ
แผนจัดซือจัดจ้าง
ในกำรทำงำนของผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
ในแต่ละขั้นตอนไม่เกิน 3 วัน
เพื่อให้งำนจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว ทำกำร โดยให้ถือปฏิบัติอย่ำง
เสร็จและเป็นไปตำมกำหนด เคร่งครัด
ระยะเวลำตำมแผนกำร
2. เร่งรัดหน่วยงำนเจ้ำของ
จัดซื้อจัดจ้ำงและแผนกำร งบประมำณดำเนินกำรจัดซื้อ
เบิกจ่ำยเงิน
จัดจ้ำง

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1. มีกำรออกหนังสือเวียนแจ้ง 1. ก่อหนี้ผูกพันยังล่ำช้ำกว่ำ
ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
แผน
ขั้นตอนของกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงทรำบและถือ
ปฏิบัติ
2. มีกำรดำเนินกำรเป็นไป
ตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงใน
ไตรมำสที่ 3
3. หน่วยงำนเจ้ำของงบ
ประมำณจัดทำเอกสำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ทำ
ให้กำรก่อหนี้ผูกพันล่ำช้ำ

การปรับปรุงการควบคุม

1. เร่งรัดกำรดำเนินงำนแต่ละ
ขั้นตอนอย่ำงต่อเนื่อง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

30 ก.ย. 2559
งำนพัสดุและอำคำรสถำนที่
สำนักบริหำรงำนกลำง
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
25. การออกข้อบังคับและ
ระเบียบของสานักงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สำนักงำนมีข้อบังคับ
และระเบียบสำหรับถือ
ปฏิบัติที่ครบ
ถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้อง
กับภำรกิจขององค์กร

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

1. เร่งรัดกำรออกข้อบังคับ
และระเบียบของสำนักงำนให้
ครบถ้วน เหมำะสมต่อกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
2. ดำเนินกำรปรับปรุง
ข้อบังคับและระเบียบของ
สำนักงำน โดยเปรียบเทียบ
กับองค์กำรมหำชน หรือ
หน่วยงำนรำชกำรอื่น

1. กำรดำเนินกำรปรับปรุงและ
แก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบ
ของ สพค. ที่พบปัญหำต่อกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อให้สอดคล้อง
และเหมำะสมโดยเปรียบเทียบ
กับหน่วยงำนอื่น

1. กำรออกข้อ บั ง คั บ ยั ง ขำด
ควำมถู ก ต้ อ งและเหมำะสม
เอื้ อ ต่ อ กำรปฏิ บั ติ งำนของ
เจ้ำหน้ำที่
2. เจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ำงส่ ว น ยั ง ไม่
เข้ ำ ใจถึ ง ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) จึงทำให้กำร
ป ฏิ บั ติ ง ำ น ยั ง มี ค ว ำ ม
คลำดเคลื่อนอยู่
3. กำรแก้ไขพระรำชกฤษฎีกำ
จั ด ตั้ ง ส ำนั ก งำนพั ฒ นำพง
ค น ค ร พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๖ ใ ห้
สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ
องค์ ก ำรมหำชน (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังไม่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกรัฐมนตรีที่กำกับ
ดูแล จึงยังไม่ได้รับกำรแก้ไข

1. ควรจั ด ให้ มี ก ำรประชุ ม
กลุ่ ม ย่ อ ยของส ำนั ก งำนเพื่ อ
สอบถำมปั ญ หำอุ ป สรรคใน
กำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมระเบี ย บ
ข้อบังคับ
2. อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรพิ จ ำรณำ
ด ำเนิ น กำรแก้ ไ ข ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ดังนี้
2.1 ข้อบังคับสำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) ว่ำด้วยกำรพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๕๗2.
2.2 ข้อบังคับสำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) ว่ำด้วยกำรพัฒนำ
และบริหำรงำนบุคคล พ.ศ.
๒๕๕๖
3. จะต้องรอกำรเห็นชอบ
แก้ไขพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง
สำนักงำนพัฒนำพงคนคร
พ.ศ. ๒๕๕๖ ก่อน จึงดำเนิน
กำรแก้ไขข้อบังคับ และ
ระเบียบของสพค. ได้

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

30 ก.ย. 2559
งำนกฎหมำย
สำนักบริหำรงำนกลำง
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
26. การสรรหาบุคคล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรดำเนินกำรสรรหำ
บุคลำกรเป็นไปตำมแผนกำร
จัดสรรหำบุคลำกร

การควบคุมที่มีอยู่
1. จัดทำข้อตกลงในกำรขอ
ควำมอนุเครำะห์จำกหน่วย
งำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.มีกำรเพิ่มช่องทำง
ประชำสัมพันธ์ช่องทำงอื่นๆ
เช่น เว็บไซต์หำงำนอื่นๆ
ที่ไม่ใช่เว็บไซต์พิงคนคร
3. ลดข้อจำกัดเงื่อนไข
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
4. ใช้กำรแนะนำ ชักชวนผูท้ ี่มี
ควำมสำมำรถและคุณสมบัติ
มำสมัครในตำแหน่งที่ต้องกำร

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1. ดำเนินกำรเพื่อสรรหำ
1. มีกรอบอัตรำว่ำงที่ยังมิได้
บุคลำกรตำมกรอบโครงสร้ำง สรรหำ
องค์กรที่ได้กำหนดไว้
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน
เว็บไซต์อื่น นอกเหนือจำก
เว็บไซต์ขององค์กร เช่น
เว็บไซต์หำงำน JOBNORTHERN
3. ดำเนินกำรเปิดรับสมัคร
เพิ่มเติม 19 อัตรำ รอบวันที่
28 มกรำคม 2559

การปรับปรุงการควบคุม

1. ยังคงสรรหำและประสำน
งำน ในหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้
เป็นไปตำมกรอบโครงสร้ำง
องค์กร
2. มีกำรคัดกรอง วุฒิ และ
ประสบกำรณ์ของ ผู้สมัคร
มำกขึ้นเพื่อให้ได้บุคลำกรที่มี
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
สูงและตรงสำยงำน
3. ดำเนินกำรวิเครำะห์เนื้อ
งำนและกรอบอัตรำกำลังเพื่อ
จัดทำแผนสรรหำบุคลำกรให้
ครอบคลุมทุกส่วน
4. ประชำสัมพันธ์ไปยังกลุ่ม
เป้ำหมำยมำกขึ้น
27. กำรควบคุมกำรใช้จ่ำย 1. ส่วนงำนย่อยมีกำรควบคุม 1. มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 1. ยังคงมีบำงรำยกำรมีกำรใช้ 1. ประสำนงำนและทำควำม
งบประมำณ
กำรใช้จำ่ ยงบประมำณตำมแผน เป็นไปตำมแผนทีไ่ ด้รับ
จ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำม เข้ำใจกับผู้รับผิดชอบในส่วน
วัตถุประสงค์
ที่ได้รบั
2. มีกำรแจ้งผลเบิกจ่ำย
แผน เช่น โครงกำรประชำงำนต่ำงๆ เพื่อควบคุมกำรใช้
เพื่ อเป็ น กำรควบคุ ม กำรใช้
งบประมำณในรำยกำรที่
สัมพันธ์เชิงบูรณำกำร,
จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำม
จ่ ำยเงิ นงบประมำณเป็ นไป
คงเหลือไม่เพียงพอสำหรับหัก โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ แผนอย่ำงเคร่งครัดต่อไป
ตำมแผนที่กำหนดไว้
งบประมำณให้หน่วยงำน
แหล่งท่องเที่ยวสะพำนขำวทำ 2. หน่วยงำนเสนอขออนุมัติ
ทรำบ
ชมภู เป็นต้น
งบประมำณเพิ่มเติมในรำยกำร
ที่มีงบประมำณคงเหลือไม่
เพียงพอ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

30 ก.ย. 2559
งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
สำนักบริหำรงำนกลำง

30 ก.ย. 2559
งำนกำรเงิน
สำนักบริหำรงำนกลำง
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
28. งานสารบรรณ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนงำน
สำรบรรณเป็ นไปด้ วยควำม
เรียบร้อยถูกต้องตำมระเบียบ

การควบคุมที่มีอยู่

1. ใช้ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ นำเอกสำรเข้ำ
ระบบทั้งหมด
2. มีระบบกำรรับหนังสือตำม
ลำดับก่อน-หลัง พิจำรณำ
ควำมเร่งด่วนของหนังสืออย่ำง
รอบคอบและติดตำมให้ถึง
ผู้เกี่ยวข้องทันเวลำกำรใช้งำน
29. งานบริการยานพาหนะ 1. จัดทำตำรำงกำรขอใช้ยำน
วัตถุประสงค์
พำหนะ เพื่อให้ทรำบปริมำณ
เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ น กำรขอใช้รถ
งำนบริ ก ำรยำนพำหนะ 2. ขอควำมร่วมมือเจ้ำหน้ำที่
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย หน่วยงำนอื่น ๆ เพื่อให้บริกำร
กรณีพนักงำนขับรถยนต์ไม่
เพียงพอ

หมาย
เหตุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1. ดำเนินกำรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำกำรสแกน
เอกสำรที่เกี่ยวข้องเข้ำระบบ
2. ดำเนินกำรพิจำรณำตำม
ลำดับควำมสำคัญ (เร่งด่วน)
โดยประสำนเจ้ำของเรื่องเพื่อ
เตรียมกำรล่วงหน้ำ

1. เอกสำรของแผนกกำรเงิน
และพัสดุไม่ได้นำเข้ำระบบ
2. เอกสำรนอกระบบมี
จำนวนมำก

1. ควบคุมโดยใช้กำร
ลงทะเบียนรับนอกระบบ
2. แยกงำนของแต่ละสำนัก
ไม่ให้ปนกัน เพื่องำนต่อกำร
นำเสนอผูบ้ ริหำร

30 ก.ย. 2559
งำนบริหำรงำนทั่วไป
สำนักบริหำรงำนกลำง

- ไม่มี

- ไม่มี

30 ก.ย. 2559
งำนบริหำรงำนทั่วไป
สำนักบริหำรงำนกลำง

1. จัดทำสมุดควบคุมก่อนกำร
ใช้ยำนพำหนะ เพื่อจัดเตรียม
ควำมพร้อมของพนักงำน
ขับรถ
2. ประสำนพนักงำนขับรถ
จำกสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรีหำกคนขับรถของ
สำนักบริหำรงำนกลำง
ไม่เพียงพอ
30. การจัดทาเอกสาร
๑. กำหนดวันประชุมคณะ
1. มีกำรกำหนดกรอบเวลำที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร กรรมกำรบริหำรฯ ให้ชัดเจน ชัดเจนขึ้น ทำให้สำมำรถ
การพัฒนาพิงคนคร
เช่น กำหนดกำรประชุมทุกวัน รำยงำนผลกำรประชุมคณะ
วัตถุประสงค์
เสำร์ที่ ๓ ของเดือน และไม่
อนุกรรมกำรแต่ละคณะอยู่
เพื่อให้กำรจัดทำเอกสำรกำร เปลี่ยนแปลงหำกไม่มีควำม
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ประชุมคณะกรรมกำร
จำเป็น เพื่อเป็นกรอบเวลำใน 2. เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบมีกำร

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

การประเมินผลการควบคุม

1. ยังมีกำรกำหนดวันประชุม 1. มีกำรประชุม/มีข้อตกลง
คณะกรรมกำรบริหำรฯ ที่ไม่ ร่วมกันอย่ำชัดเจน
เป็นไปตำมกำหนดกำร
2. หำกทรำบวันประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำรฯแล้ว ได้เร่ง
รั ด จั ด ท ำกรอบเวลำในกำร
ประชุ ม คณะอนุ กรรมกำรทุ ก

30 ก.ย. 2559
งำนบริหำรงำนทั่วไป
สำนักบริหำรงำนกลำง
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
บริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร
เป็นไปตำมระยะเวลำที่
กำหนด

การควบคุมที่มีอยู่

กำรทำงำนและกรอบเวลำใน
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำร
๒. ต้องมีกำรตรวจสอบเอกสำร
ให้ละเอียดและถูกต้องจำก
เจ้ำหน้ำที่ผู้รบั ผิดชอบก่อน
ดำเนินกำรจัดทำรูปเล่ม
๓. เจ้ำหน้ำที่ต้องมีควำม
รับผิดชอบในกำรจัดส่งเอกสำร
ให้ตรงตำมกำหนดระยะเวลำ
หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำย
ที่เกิดขึ้นจำกกำรนำเสนอวำระ
กำรประชุมไม่ทันตำม
กำหนดเวลำ
31. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 1. ติดตำมกำรดำเนินงำนด้ำน
การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เอกสำรให้แล้วเสร็จทันเวลำ
วัตถุประสงค์
2.วำงแผนทำงกำรดำเนินงำน
เพื่ อให้ กำรด ำเนิ น กิ จ กรรม ในกรณีเร่งด่วน
ประชำสั มพั นธ์ เป็ นไปอย่ ำง
ถูกต้องตำมนโยบำย และแล้ว
เสร็จภำยในเวลำที่กำหนด

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เอกสำรมำกขึ้น
3. เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบส่ง
ข้อมูลทันตำมกำหนด

1. กำรดำเนินกิจกรรมด้ำน
ประชำสัมพันธ์เป็นไปตำม
แผนที่วำงไว้ได้
2. ปฏิบัติงำนสำเร็จตำม
ภำรกิจได้รับมอบหมำย และ
เกิดกำรรับรู้อย่ำงทั่วถึง

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

คณะ และแจ้ ง ให้เ ลขำนุ ก ำร
คณะอนุ ก รรมกำรทุ ก คณะ
ทรำบโดยด่วน เพื่อกำหนดวัน
ประชุ ม คณะอนุ ก รรมกำร
ภำยในกรอบเวลำที่กำหนด

1. ปัจจัยภำยนอกทีไ่ ม่
สำมำรถควบคุมได้จึงทำให้เกิด
กำรเลื่อนกิจกรรมนั้นๆไป
2. แผนขององค์กรไม่ชัดเจน
จึงส่งผลในกำรวำงแผน
ประชำสัมพันธ์ไม่เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพและไร้ทิศทำง

1. เตรียมรับมือและนัดหมำย
ในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ระหว่ำงภำยนอกและภำยใน
องค์กร
2. หำข้อมูลกำรจัดกิจกรรม
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่พิงคนคร เพื่อนำมำ
ประยุกต์ใช้กับกำรดำเนินงำน
ด้ำนประชำสัมพันธ์

30 ก.ย. 2559
งำนประชำสัมพันธ์
สำนักบริหำรงำนกลำง
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กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
การควบคุมที่มีอยู่
การประเมินผลการควบคุม
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
32. การท าใบเสนอราคา 1. ลดขั้นตอนกำรดำเนิน
1. ทำกำรออกใบเสนอรำคำ
ให้ลูกค้า
เอกสำร และมอบอำนำจใน
แบบไม่เป็นทำงกำรจำกผู้ขำย
วัตถุประสงค์
กำรเซ็นใบเสนอรำคำตำม
ให้ลูกค้ำไปก่อน เพื่อควำม
เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ ำ ได้ รั บ ข้ อ มู ล ควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึง รวดเร็วและสร้ำงควำมประทับ
รำคำที่ถูกต้องและรวดเร็ว ควำมรวดเร็วในกำรออกใบ
ใจให้ลูกค้ำ เมื่อได้รำคำที่
เสนอรำคำแก่ลูกค้ำ
แน่นอนจึงจัดทำใบเสนอรำคำ
ตัวจริงเสนอต่อผู้บริหำรลงนำม
เพื่อนำเสนอลูกค้ำตำมลำดับ
ต่อไป
33. การท าสั ญ ญาเช่ า 1. มอบหมำยฝ่ำยกฎหมำย
1. มอบหมำยฝ่ำยกฎหมำย
พืนที่
พิจำรณำดำเนินกำรร่ำงสัญญำ พิจำรณำดำเนินกำรร่ำงสัญญำ
วัตถุประสงค์
เช่ำพื้นที่
เช่ำพื้นที่
เพื่อควบคุมกำรเช่ำพื้นที่ของ 2. เจ้ำหน้ำที่งำนขำยต้อง
2. เจ้ำหน้ำที่งำนขำยต้อง
ลู ก ค้ ำ ใ ห้ เ ป็ น ไ ปต ำม ก ฎ ชี้แจงกฎระเบียบกำรใช้พื้นที่ ชี้แจงกฎระเบียบกำรใช้พื้นที่
ระเบียบและเกิดควำมรัดกุม ให้แก่ลูกค้ำให้เข้ำใจอย่ำง
ให้แก่ลูกค้ำให้เข้ำใจอย่ำง
มำกที่สุด
ชัดเจนก่อนกำรอนุมัติให้ใช้
ชัดเจนก่อนกำรอนุมัติให้ใช้
พื้นที่ศูนย์ประชุมฯ
พื้นที่ศูนย์ประชุมฯ
34.การแจ้งซ่อม
1. เจ้ำหน้ำที่งำนบำรุงรักษำ 1. มีกำรจัดทำใบแจ้งซ่อมและ
บารุงรักษาระบบ
อำคำรสถำนที่ให้ควำมรู้แก่
แจกจ่ำยให้ทุกฝ่ำยเพื่อที่
วัตถุประสงค์
ผู้รับจ้ำงระบบในเรื่องกำรส่ง หำกพบควำมชำรุดบกพร่อง
1. เพื่อให้ระบบต่ำงๆ อยู่ใน รำยงำนผลกำรตรวจซ่อมบำรุง จะสำมำรถแจ้งซ่อมได้ทนั ที
สถำนะที่ พ ร้ อ มใช้ ง ำนอยู่ โดยให้จัดสั่งรำยงำนภำยใน
2. ภำยหลังได้รับใบแจ้งซ่อม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

1. ควำมล่ำช้ำในขั้นตอน
กำรลงนำมใบเสนอรำคำตัว
จริง เนื่องจำกต้องลงนำม
โดย ผอ.สพค.เท่ำนัน้

1. นำเสนอผูบ้ ริหำรเพื่อขอ
มอบอำนำจในกำรลงนำมใน
เอกสำรใบเสนอรำคำให้ ผอ.
ฝ่ำยบริกำร หรือ ผอ. ฝ่ำย
บริหำรจัดกำรเป็นผูล้ งนำมได้

30 ก.ย. 2559
ฝ่ำยกำรตลำด
และบริกำร
ศูนย์ประชุมฯ

1. ควำมไม่รอบคอบในกำรทำ
สัญญำเช่ำพื้นที่
2. กำรละเลยไม่ชี้แจงให้ผู้ใช้
บริกำรทรำบกฎระเบียบ
กำรใช้

1. กลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ำย
กำรตลำดและบริกำร ศปช.
และฝ่ำยกฎหมำย) หำรือ
ร่วมกันและจัดทำแบบฟอร์ม
สัญญำกำรเช่ำพื้นที่ เพื่อ
ป้องกันกำรผิดพลำดใน
รำยละเอียด กำรให้เช่ำ

30 ก.ย. 2559
ฝ่ำยกำรตลำด
และบริกำร
ศูนย์ประชุมฯ

1. ควำมล่ำช้ำในกำรซ่อมแซม
กรณีที่ต้องมีกำรจัดจ้ำง
ซ่อมแซมจำกภำยนอก
เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ของ ศปช.
ไม่สำมำรถดำเดินกำรได้

1. หมั่นตรวจสอบอำคำร
สถำนที่อย่ำงสม่ำเสมอ และ
ซ่อมแซมงำนที่สำมำรถ
ดำเนินกำรซ่อมแซมแก้ไขทันที
เพื่อมิให้ควำมชำรุดเพิ่มเติม

30 ก.ย. 2559
ฝ่ำยอำคำรสถำนที่
ศูนย์ประชุมฯ
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กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
เสมอ
2. เพื่อให้ปัญหำต่ำงๆ ที่ถูก
ตรวจพบได้ รั บ กำรแก้ ไ ข
อย่ำงรวดเร็ว

การควบคุมที่มีอยู่

7 วัน หลังจำกเข้ำมำตรวจ
ซ่อมบำรุง
2. เจ้ำหน้ำที่งำนบำรุงรักษำ
อำคำรสถำนที่ดำเนินเรื่องแจ้ง
ซ่อมทันทีหลังจำกได้พิจำรณำ
ตรวจสอบรำยงำนผลกำรตรวจ
ซ่อมบำรุงจำกผู้รบั จ้ำงแล้ว
3. เจ้ำหน้ำที่งำนบำรุงรักษำ
อำคำรสถำนที่ดำเนินจัดทำ
สต็อกอะไหล่วัสดุ/อุปกรณ์
ที่จำเป็น
35. การเข้าพืนที่ของ
1. เจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ผู้รับจ้าง
ปลอดภัยดำเนินกำรจัดทำ
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนกำรเข้ำพื้นที่ของ
เพื่อให้กำรเข้ำมำทำงำนของ ผู้รับจ้ำง
ผู้รับจ้ำงในศูนย์ประชุมฯ
2. เจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง และมี ปลอดภัย ให้ควำมรู้แก่
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ผู้รับเหมำระบบในกำรเข้ำ
และควำมเป็นระเบียบ
พื้นที่ โดยต้องให้คำนึงถึง
เรียบร้อย
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
ให้มำกที่สุด
36. การดาเนินงานตาม
1. เจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
มาตรฐาน มอก.
ปลอดภัยดำเนินกำรจัดทำ
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนกำรปฏิบัติกรณี

การประเมินผลการควบคุม
ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร
ตรวจสอบและดำเนินกำร
แก้ไขและซ่อมแซมทันที
(ในขอบเขตงำนทีส่ ำมำรถ
ทำได้)

ความเสี่ยงที่มีอยู่
เนื่องจำกเครื่องมือหรือวัสดุ
อุปกรณ์ไม่พร้อม

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

จนไม่สำมำรถแก้ไขได้

1. มีกำรจัดทำข้อระเบียบกำร 1. ผู้รับจ้ำง ผูจ้ ัดงำน รวมทั้ง
เข้ำพื้นที่ของผู้รับจ้ำงหรือ
ผู้รบั เหมำ ละเลยไม่ปฏิบัติ
ผู้จัดงำน และชี้แจงให้แก่
ตำมข้อระเบียบที่กำหนด
ผู้รับจ้ำงและผูจ้ ัดงำนทรำบ
ทุกครั้งก่อนกำรเข้ำพื้นที่

1. มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่
รปภ.และผู้ที่รับงำน กำชับ
กวดขัน ให้ผู้ที่จะเข้ำพื้นที่
ดำเนินกำรตำมระเบียบต่ำงๆ
และกำหนดควำมรับผิด กรณี
เกิดควำมเสียหำย

30 ก.ย. 2559
ฝ่ำยอำคำรสถำนที่
ศูนย์ประชุมฯ

1. ดำเนินกำรจัดทำขั้นตอน
กำรปฏิบัติกรณีทรัพย์สนิ
สูญหำย รวมทั้งแบบฟอร์ม

1. กำชับให้ผู้รับผิดชอบจัดทำ
และนำส่งแบบฟอร์มกำรแจ้ง
ทรัพย์สินหำยทุกครั้ง

30 ก.ย. 2559
ฝ่ำยอำคำรสถำนที่
ศูนย์ประชุมฯ

1. ผู้รับผิดชอบละเลยไม่
ดำเนินกำรกรอกแบบฟอร์ม
แจ้งของหำยและนำส่งทำให้
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กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
การควบคุมที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
เพื่ อ รั ก ษำมำตรฐำน มอก. ทรัพย์สินสูญหำย
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 2. เจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยดำเนินกำรจัดทำ
แบบฟอร์มแจ้งของหำยเพื่อ
บันทึกข้อมูล เพื่อนำข้อมูลนัน้
มำวิเครำะห์หำวิธีกำรแก้ไข
เพื่อป้องกันกำรเกิดซ้ำ
สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
37. การดาเนินงานด้านการ 1. หำเครือข่ำยหน่วยงำน
พัฒนาการท่องเที่ยวในเขต ที่มีภำรกิจเกี่ยวข้องกับกำร
พิงคนคร/บทบาทของสานัก พัฒนำกำรท่องเที่ยว เพื่อสร้ำง
พัฒนาธุรกิจและโครงการ กำรดำเนินงำนอย่ำงบูรณำ
พิเศษ สานักงานพัฒนาพิง กำรร่วมกันตำมภำรกิจของแต่
คนครในการพัฒนาการ
ละหน่วยงำน
ท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรพัฒนำด้ำนกำร
ท่องเที่ยวของสำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) มีควำมชัดเจนและ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

กำรแจ้งของหำยเรียบร้อยแล้ว
และมอบให้ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำรกรณีมีกำรแจ้ง
ทรัพย์สินเสียหำยเรียบร้อย
แล้ว

ไม่ทรำบข้อมูลกำรหำยและไม่
สำมำรถนำมำเป็นฐำนข้อมูล
ในกำรแก้ไขและป้องกันของ
หำยได้

1. มีเครือข่ำยหน่วยงำนที่ให้ 1. ยังไม่มีควำมชัดเจนใน
ควำมร่วมมือด้ำนกำร
รูปแบบกำรดำเนินงำนของ
ท่องเที่ยวในรูปแบบ
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
คณะอนุกรรมกำร ได้แก่
อย่ำงเป็นรูปธรรม
- สำนักงำนโยธำธิกำรและผัง 2. กำรแต่งตั้งผู้แทนจำก
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
- สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนำกำรท่องเที่ยวยังไม่
- สำนักงำนส่งเสริมกำร
ครอบคลุมทุกหน่วยงำนที่
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่
- องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงใหม่

การปรับปรุงการควบคุม

1. ควรมีกำรสำรวจหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำร
ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ วำงแผนกำร
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้
ครอบคลุมในทุกด้ำน
2. ควรมีกำรจัดประชุมร่วม
ระหว่ำงหน่วยงำนหลักที่มอบ
นโยบำยกำรบริหำรดำเนินงำน
ด้ำ นกำรท่องเที่ย วและจัด ท ำ
workshop ร่วมกับหน่วยงำน
ทุกภำคส่วนด้ำนกำรท่องเที่ยว
ใ น 8 จั ง ห วั ด ภ ำ ค เ ห นื อ
ตอนบน เพื่อให้มีนโยบำยและ
ทิ ศ ทำงด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำร
ท่องเที่ยวไปในทิศทำงเดียวกัน
และเกิดควำมเชื่อมโยง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

30 ก.ย. 2559
สำนักพัฒนำธุรกิจ
และโครงกำรพิเศษ
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