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ส ำนักงำนพฒันำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ไตรมำสที่ 3 

ส ำหรับปสีิ้นสดุวันที่  30  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๕9 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

ส านักงานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 
1. การบริหารจัดการสตัว์ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร 
ดูแลสัตว ์

1. จัดท ำแผนกำรป้องกันสัตว์
ป่วยหรือตำยตำมฤดูกำลต่ำงๆ 
2. จัดท ำแผนกำรป้องกันสัตว์
ตำยจำกอุบัติเหตุในสถำนกำรณ์ 
ต่ำงๆ 

1. มีกำรท ำตำมแผนกำร
ป้องกันสัตวป์่วยได้ตรงตำมที่
วำงไว้มำกกว่ำ 70%  
2. มีสัตว์ตำยจำกอุบัติเหตุ 1 
ตัว คือกวำงดำวตกลงไปใน   
คูน้ ำหน้ำคอกเสือและถูกเสือ
กัด เป็นเหตุสุดวิสัย  
3. มีสัตว์บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ
จ ำนวน 1 ตัว คือ ม้ำถูกเศษ
ไม้ทิ่มตำ  

1. สัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงำน
ดูแลรักษำสัตว์มีจ ำนวนเพียง 
๒ คน ซึ่ ง ไม่สอดคล้องกับ
ปริมำณสัตว์ที่ มีมำก ท ำให้
สัดส่วนสัตวแพทย์กับสัตว์ไม่
สมดุลกัน แต่ทั้งนี้ก็ได้มีกำร
ด ำเนินตำมมำตรฐำนป้องกัน
ทำงชีวภำพ Biosecurity ทุกโซน 
2. อุบัติเหตุบำงอย่ำงเกิดจำก
พฤติกรรมของสัตว์ที่ไม่สำมำรถ
คำดเดำหรือหำแนวทำงป้องกัน
ได้ล่วงหนำ้  

1. เปิดสรรหำสัตวแพทย์และ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรสวัสดิภำพ
สัตว์ให้ได้ครบตำมโครงสร้ำง
ต ำแหน่งที่มี โดยเฉพำะในจุด
ที่ก ำลังคนไม่เพียงพอ  
2. น ำสำเหตุของกำรเกิด
อุบัติเหตุในแต่ละคร้ังมำ
พิจำรณำ หำกเปน็สิ่งที่มโีอกำส
เกิดซ้ ำได้อีกจะได้ก ำหนด
มำตรกำรและแนวทำงป้องกัน 
ปัจจุบนัมีมำตรกำรป้องกันทำง
ชีวภำพBiosecurity 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ 
งำนบริหำรสวัสดภิำพสตัว ์
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว ์

สชน 

 

2. การสร้างมาตรฐาน
อาหารสัตว์ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
เลี้ยงสัตว์และมำตรฐำน
อำหำรสัตว ์

1. ให้คณะกรรมกำรตรวจรับ
อำหำรสัตว์มำท ำหน้ำที่ของ
ตนเองตำมค ำสั่งเพื่อให้มีผลต่อ
ตัวชี้วัดรำยบุคคล 
2. ให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นระหว่ำงผู้ส่ งอำหำร

1. ได้แจ้งให้คณะกรรมกำรฯ
มำปฏิบัติหน้ำที่ตรวจอำหำร
สัตว์ เป็นประจ ำทุกวันแล้ ว  
และคณะกรรมกำรฯรับทรำบ
ปฏิบัติตำมค ำสั่ง 
2. มีกำรแลกเปลี่ ยนควำม

- ไม่มี - ไม่มี ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ 
งำนบริหำรสวัสดภิำพสตัว ์
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว ์

สชน. 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
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สัตว์ กับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
เชี ย ง ใหม่ ไ นท์ ซ ำฟ ำรี  ใ ห้
สอดคล้องกัน 
3. หำกพบอำหำรสัตว์มีปัญหำ 
ให้แจ้งให้ทรำบเพื่อหำแนวทำง  
ในกำรแก้ไขระหว่ำงผู้ส่งและ
ผู้รับร่วมกัน 
4. จัดท ำแบบฟอร์มบันทึก
กำรกินอำหำรแต่ละชนิดสัตว์
โดยระบุ ชนิ ดและปริมำณ
อำหำร ที่ได้รับ/ตัว/วัน ส่งให้
งำนโภชนำกำรทุกเดือนเพื่อ
น ำเสนอเป็นรำยงำนต่อไป 
5. จัดท ำแบบบันทึกพฤติกรรม 
สัตว์ เนื่องจำกสัตว์ที่ เป็นสัด  
จะมีควำมต้องกำรอำหำรที่
ลดลงท ำให้อำหำรเหลือทิ้งเกิด
กำรสูญเสียอำหำรสัตว์จัดแยก
ประเภทสัตว์ ให้ถูกต้องตำม
หลักโภชนำกำรและอำหำร                     
ใน ธรรมชำติ  เพื่ อลดกำร
สูญเสียทั้งอำหำรและสัตว์ลง 
6. ตั้งกรรมกำรตรวจคุณภำพ
อำหำรสัตว์ทุกวัน 

คิดเห็นระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน
และผู้ส่งอำหำรสัตว์อยู่อย่ำง
สม่ ำเสมอแล้ว 
3. มีกำรแก้ไขปัญหำที่พบใน
กำรตรวจคุณภำพอำหำรสัตว์
แก่ผู้ส่งอำหำรประเภทผักผลไม้ 
และได้รับกำรแก้ไขภำยในเวลำ
ที่ก ำหนดแล้ว 
4.  มี กำรจั ดท ำแบบฟอร์ม
บันทึกกำรกินอำหำรสัตว์จำก
ผู้ปฏิบัติงำนแล้ว 
5. มีกำรจัดท ำแบบฟอร์มบนัทึก 
พฤติกรรมสัตว์ เพื่อสังเกตกำร
กินอำหำรจำกผู้ปฏบิัติงำนแลว้ 
6.ในคณะกรรมกำรฯ ประกอบ 
ด้วย เจ้ำหน้ำทีง่ำนโภชนำกำร 
เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรสวัสดิภำพ
สัตว์ และสัตวแพทย์ ท ำให้เกิด
ควำมคล่องตัวในกำรตรวจรับ
อำหำรสัตว์มำกข้ึน 
7. รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ
ล ำดับถัดไป 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
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3. การเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้กำร
จัดเก็บรักษำอุปกรณ์เป็นไป
อย่ำงเรียบร้อย 

๑. มีกำรเช็คจ ำนวนกำรใช้
วั สดุอุปกรณ์ของแต่ละจุด           
ว่ำมีกำรใช้งำนเท่ำไร่ และมี
รำยงำนกำรใช้วัสดุเป็นประจ ำ
ทุกเดือน 
๒. มีกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย
วัสดุสิ้นเปลืองที่ช ำรุด/ แตก 
เช่น เข่งพลำสติก จอบ ครำด 
ถำดอำหำร เป็นต้น ให้น ำ
ชิ้นส่วนซำกที่ เหลือมำแลก
ก่อนเบิกวัสดุชิ้นใหม่ใช้งำน 
๓. ก ำหนด ระเบียบ ในกำร
เบิกจ่ำยพัสดุอย่ำงชัดเจน 

1. มีกำรตรวจเช็คจ ำนวนกำร
ใช้วัสดุเป็นประจ ำทุกเดือน 
2. ผู้ปฏิบัติงำนน ำซำกวัสดุที่
ช ำรุดมำคนื  
  

1. ผู้ปฏิบัติงำนไม่เบิกวัสดุ 
ตำมวันและเวลำที่ ก ำหนด 
 

1. ก ำชับและเน้นย้ ำให้
ผู้ปฏิบัตงิำนเบิกวัสดุให้เป็นไป
ตำมเวลำที่ก ำหนด 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ 
งำนบริหำรสวัสดภิำพสตัว ์
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว ์

สชน. 

 

4. การเบิกจ่ายน  ามัน
ยานพาหนะของฝ่ายบริหาร
จัดการสัตว์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อควบคุมกำรใช้น้ ำมันอย่ำง
ประหยัดและมีประสิทธิภำพ 

1. มีกำรบันทึกเลขไมล์ วันที่ 
เวลำและสถำนที่ไปปฏิบัติงำน
เมื่อใช้ยำนพำหนะ ทุกครั้ง 
2. แต่ละจุดควรมีกำรรำยงำน
กำรใช้น้ ำมนักับเกี่ยวกับเคร่ือง 
ยนต์ต่ำงๆ เช่น ยำนพำหนะ 
เครื่องตัดหญ้ำ และเครื่องพ่น
ยำเป็นประจ ำทุกเดือน 
 
 
 

1. มีกำรบันทึกข้อมูลกำรใช้
ยำนพำหนะ  
2. ผู้ปฏิบัติงำน ส่งข้อมูล
รำยงำนเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย
น้ ำมันต่อผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย  

-  ไม่มี  - ไม่มี ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ 
งำนบริหำรสวัสดภิำพสตัว ์
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว ์

สชน. 
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5. การท าบัญชีเบิกจ่าย
อาหารสัตว์ เช่น อาหาร
ส าเร็จรูป หญ้าแห้ง ฟางแห้ง 
ให้ถูกต้อง 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
เบิกจ่ำยอำหำรสัตว์ 

1. ให้ผู้ปฏิบัติงำนกรอก
แบบฟอร์มกำรเบิกจ่ำยอำหำร
สัตว์วันต่อวนั ณ งำน
โภชนำกำรโดยให้หัวหน้ำจุด
เลี้ยงสัตว์ของตนรับทรำบทุก
คร้ัง 
2. มีกำรเจ้ำหน้ำที่เลี้ยงสตัว์
บันทึกปริมำณอำหำรแต่ละ
ประเภท ที่ให้สัตว์ชนิดต่ำงๆ           
ว่ำสัตว์แตล่ะคอกได้รับปริมำณ 
อำหำรจ ำนวนเท่ำไหร่/ตัว/วัน 
3. มีสมุดจดบันทึกปริมำณ     
กำรจ่ำยอำหำรสัตว์ ที่สำมำรถ
ตรวจสอบได้ เพื่อข้อมูลส่งงำน
โภชนำกำรต่อไป 

1. มีกำรกรอกข้อมูลกำร
เบิกจ่ำยทุกวันในสมุดบนัทึกที่
งำนโภชนำกำรก ำหนด  
2. มีกำรกรอกข้อมูลตำม
แบบฟอร์มกำรเบิกจ่ำยอำหำร
ทุกวันตำมทีง่ำนโภชนำกำร
ก ำหนดไว้  
3. เจ้ำหน้ำที่ในจุดเลี้ยงสัตว์มี
สมุดบันทึกกำรรับและเบิก
อำหำรสัตว์  
4. มีกำรจดบันทึกปริมำณกำร
ใช้อำหำรจำก ผู้ปฏบิัติงำนแล้ว 
5. มีกำรจัดท ำรำยงำนน ำเสนอ 
ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
 

- ไม่มี - ไม่มี ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ 
งำนโภชนำกำร 

ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว ์
สชน. 

 

6. ด้านการรักษาสัตว์  
วัตถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
รักษำสัตว ์

1. จัดวันหยุดนำยสัตวแพทย์  
ให้มีผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงอย่ำง
น้อยวันละ 1 คน  
2. มีกำรจัดเวรรับเหตุฉุกเฉิน
นอกเวลำปฏิบัติงำน 
3. ให้เร่งสรรหำนำยสัตวแพทย์ 
ให้เหมำะตำมโครงสร้ำงของ
ต ำแหน่งภำระหน้ำที่ 
4. ผู้ปฏิบัติงำนมำปฏิบัติงำน

1. มีนำยสัตวแพทย์อย่ำงน้อย 
1 คน อยู่ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
รักษำและรับเคสสัตว์ป่วย     
ทุกวัน 
2. มีกำรปรับตำรำงจัดเวรรับ
เหตุฉุกเฉินนอกเวลำ 17.00-
24.00 น. (เฉพำะเหตุฉุกเฉิน
เท่ำนั้น) 
3. ยังไม่มีกำรสรรหำสัตวแพทย์ 

1. สัตวแพทย์ที่ปฏบิัติงำน 
รักษำสัตว์มีจ ำนวนไม่เหมำะสม 
ต่อภำระงำนที่ม ี
2. มีภำระงำนอื่นๆ ทีส่ัตวแพทย ์
ต้องดูแลนอกเหนือกำรตรวจ
รักษำสัตว์ เช่น กำรดูแลและท ำ
ควำมสะอำดคอกสัตวป์่วยใน
วันหยุดประจ ำสปัดำห์ของ  
สัตวบำล กำรท ำเอกสำรจัดซื้อ

1. ปัจจุบันมีกำรอนุมัติให้ท ำ
กำรเปิดสรรหำสัตวแพทย์แล้ว 
จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง แต่ยัง
ไม่ได้ท ำกำรเปิดสรรหำ 
2. มีกำรปรับเวลำกำรท ำงำน
ของสั ต วแพทย์ ที่ เ ป็ น เ ว ร
กลำงคืนให้เข้ำงำน 10.00 น. 
และเลิกงำน 20.00 น. โดย
ไม่ได้ขอเบิกค่ำล่วงเวลำ   

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ 
งำนสัตวแพทยส์ัตว ์

ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว ์
สชน. 
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5 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

นอกเวลำกำรปฏิบัติงำน 
5. เคสสัตว์ป่วยที่ต้องมีกำร
เฝ้ำฟื้นสลบ เปลี่ยนขวด
น้ ำเกลือ หรือให้ยำ ในช่วง
เวลำนอกเหนือเวลำงำนปกติ 
ได้จัดให้สัตวแพทย์เวรประจ ำ 
วันเป็นผู้เฝ้ำดูแลในคืนนั้น 
หรือ จนกว่ำงำนจะเสร็จ  

ให้มีจ ำนวนเหมำะสมตำม
โครงสร้ำงงำน 
4. มี เคสฉุก เฉินนอกเวลำ
ท ำงำน จ ำนวน 3 ครั้ง มีสัตว
แพทย์เข้ำมำปฏิบัติงำนหลัง
ได้รับแจ้งทุกครั้ง  
 

เวชภัณฑ์ยำ กำรจัดท ำเอกสำร
และคู่มือกำรท ำงำน ISO และ
ภำรกิจอ่ืนๆ ที่จ ำเปน็เพื่อให้ 
กำรดูแลรักษำสัตว์เปน็ไปด้วย
ควำมเรียบร้อยตำมมำตรกำรที่
ก ำหนดไว ้

3. มีกำรท ำ checklist กำร
ตรวจสุขภำพสัตว์ที่ออกแสดง
โชว์  และท ำกำรตรวจตำม 
checklist ทุกวันก่อนกำรโชว์ 
หรือหลังเสร็จสิ้นกำรโชว์รอบ
แรก 
 

7. ด้านการรับจองการ
ให้บริการของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟาร ี
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้กำรบริหำรกำร 
รับจองกิจกรรมภำยใน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีเปน็ไป
อย่ำงมีประสทิธิภำพ 
2. เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำม
เข้ำใจในระเบียบของเชียงใหม่ 
ไนท์ซำฟำร ี

1. ประสำนงำนกับบริษัททัวร์ 
ชี้แจงรำยละเอียด และระเบียบ 
กำรของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
เป็นลำยลักษณ์อักษรให้ชัดเจน 
2. หลังยืนยันกำรจองให้กำร
ปรับปรุงกำรควบคุมลูกค้ำ 
ช ำระเงินมดัจ ำคำ่สถำนที่ 50% 

- บริษัททัวร์รับทรำบ 
รำยละเอียดและระเบยีบของ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี
- หลังจำกมีกำรยืนยนักำรจอง
จำกลูกค้ำ ลูกค้ำได้ท ำกำร
ช ำระเงินมดัจ ำคำ่สถำนที่ 
50% ตำมที่แจ้ง 

- ไม่มี 
 

- ไม่มี 30 ก.ย. 2559 
งำนบริหำรกำรขำย 

และรับจอง  
ฝ่ำยขำยและวิจัยกำรตลำด 

สชน. 
 

 

8. การวิเคราะห์ข้อมูล
นักท่องเที่ยวในเชิงสถิติเพื่อ
ใช้ประกอบในการวางแผน
การตลาดและการ
ประชาสัมพันธ ์

1. ให้ควำมรู้ เกี่ยวกับช่ือเมือง
และประเทศที่มีนักท่องเที่ยว
ต่ ำ ง ช ำ ติ ข อ งป ระ เ ทศ นั้ น ๆ 
เข้ำมำใช้บริกำรบ่อยๆ 

1. ตรวจสอบข้อมูลเชิงสถิติ
เกี่ยวกับช่ือประเทศ เมืองที่มี
นั กท่ อ ง เ ที่ ย วม ำ ใ ช้บ ริ ก ำ ร
เกี่ยวกับสัดส่วนนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติที่เดินทำงมำท่องเที่ยว

- ไม่ม ี - ไม่ม ี 30 ก.ย. 2559 
งำนแผนและวิจัยกำรตลำด 
ฝ่ำยขำยและวิจัยกำรตลำด 

สชน. 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีข้อมูลเพื่อใช้ใน
กำรวำงแผนกำรตลำดที่
เหมำะสมและเกิดประสิทธิผล 
2. เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง
ส ำหรับกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

จังหวัดเชียงใหม่ว่ำเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกันหรือไม่  เ ช่น 
ตรวจสอบคนเข้ำเมือง และกำร
ท่ำอำกำศยำน ว่ำนักท่องเที่ยว
ประเทศไหนมีสัดส่วนมำกที่สุด 
เช่น สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
เ ก ำ ห ลี   ญี่ ปุ่ น  อั ง ก ฤ ษ
ตำมล ำดับ  

9. การจัดระบบการจราจร 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรจรำจรในพื้นที่และ
รอง รับกำรใช้บริกำร มีควำม
สะดวกปลอดภัย 

1. จัดวำงระบบกำรจรำจรให้
เป็นระเบียบ 
2.ก ำหนดและจัดท ำเครื่องหมำย 
จรำจรให้ชัดเจน 
3. จัดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยประจ ำจุดเพื่อคอย
แนะน ำและให้ข้อมูลเส้นทำง
แก่นักท่องเที่ยว 

1. สภำวกำรณ์ปกติกำรจรำจร 
เป็นไปอย่ำงรำบรื่น 
2. สำมำรถควบคุมระบบกำร 
จรำจรได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ 
 

 - ไม่มี 
 

 - ไม่มี 30 ก.ย. 2559 
กลุ่มงำนบริหำรรักษำ 

ควำมปลอดภัย ควำมสะอำด
และจรำจร 

ฝ่ำยปฏบิัติกำรและ 
ซ่อมบ ำรุง สชน. 

 

10. การดูแลรักษาความ
สะอาด 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรให้บริกำรและดูแล
รักษำควำมสะอำด สร้ำง
ควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร 

1. ส ำรวจตรวจตรำ เครื่อง
สุขภัณฑ์ในห้องน้ ำ อย่ำงน้อย 
อำทิตย์ละ 1 คร้ัง 
2. หำกตรวจพบ ให้รีบ
ด ำเนินกำรแจ้งซ่อมบ ำรุง 

๑. มีพนักงำนดูแลรักษำควำม
สะอำด คอยเช็ดท ำควำม 
สะอำดพืน้ให้แห้งหลังจำก 
ฝนตก 
2. กำรน ำผ้ำหรือพรมเช็ดเท้ำ
ไปวำงตำมจุดให้บริกำรต่ำงๆ 
สำมำรถลดปัญหำสิง่สกปรก 
โคลนได้ในระดบัหนึ่ง 

๑. สภำพอำกำศในชว่งนี้มฝีน
ตกชุก ท ำให้ยังคงเป็น
อุปสรรคในกำรดูแลรักษำ
ควำมสะอำด 
2. บริเวณพื้นที่ ที่เป็นลำน
กลำงแจ้ง เชน่ ลำนน้ ำพุดนตรี 
ทำงเดินภำยในส่วนแสดงโซน
จำร์กัวเทรล มีตะไคร่น้ ำเกำะ 

1. ขัดล้ำงพื้นลำนกลำงแจง้ 
ลำนน้ ำพดุนตรี ทำงเดินในโซน
จำกัวร์เทรลเพื่อก ำจัดตะไคร่น้ ำ 
2. ให้พนักงำนท ำควำมสะอำด
คอยเช็ดท ำควำมสะอำดพืน้
อำคำรและทำงเดินภำยใน
บริเวณตัวอำคำรอย่ำง 
สม่ ำเสมอ 

30 ก.ย. 2559 
กลุ่มงำนบริหำรรักษำ 

ควำมปลอดภัย ควำมสะอำด
และจรำจร 

ฝ่ำยปฏบิัติกำรและ 
ซ่อมบ ำรุง สชน. 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

 แลดูไม่สะอำดและเป็นสำเหตุ
ให้พื้นผิวมีควำมลืน่ ซึ่งอำจท ำ
ให้เกิดอุบัติเหตุแก่
นักท่องเที่ยวได ้
3. นักท่องเที่ยวได้แสดงควำม
คิดเห็นว่ำยังไม่พงึพอใจกับ
กำรดูแลรักษำควำมสะอำด 

3. ให้พนักงำนท ำควำมสะอำด
คอยเดินตรวจเช็คและดูแลท ำ
ควำมสะอำดบ่อยมำกขึ้น 

11. การดูแลรักษาความ
ปลอดภัย 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรบริกำรสร้ำงควำม
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
และพื้นทีโ่ดยรอบ 
ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี
 

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

1. กำรเฝ้ำระวังและติดตำม 
สำมำรถป้องกันกำรเกิดเหตุ
หรือลุกลำมของไฟป่ำได้ และ
ท ำให้โอกำสเกิดเหตุไฟป่ำใน
เขตพื้นที่เป็น 0 
2. ปัจจุบนัเขำ้สู่ฤดฝูน สภำพดนิ 
ป่ำไม้และอำกำศชุ่มชื้นท ำให้ 
ไม่มีควำมเสียงในกำรเกิดไฟป่ำ 

- ไม่มี - ไม่มี 30 ก.ย. 2559 
กลุ่มงำนบริหำรรักษำ 

ควำมปลอดภัย ควำมสะอำด
และจรำจร 

ฝ่ำยปฏบิัติกำรและ 
ซ่อมบ ำรุง สชน. 

 

12. กระบวนการซ่อม
บ ารุง ส ารวจปรับปรุง
อาคารสถานที่ และงาน
บริการด้านช่าง 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรซ่อมบ ำรุงเป็นไป
อย่ำงมีประสทิธิภำพและ        
มีควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำน 

1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียง 
พอและพร้อมส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำน 
2.ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้แล้ว
เสร็จตำมระยะเวลำ 
3.วำงแผนก ำลังคนให้เพียงพอ
กับงำนท่ีมี 
 

1. มีวัสดุอุปกรณ์ส ำรอง 
เพียงพอและพร้อมส ำหรบักำร
ปฏิบัติงำน 
2. มีกำรก ำหนดระยะเวลำ และ
ประเภทที่ให้บริกำร 
3. วำงแผนบุคคลำกรและบรูณำ
กำรช่ำง 
 

1. วัสดุอุปกรณ์ทีส่ ำรองไม่ตรง
ต่อกำรแจ้งซ่อม จึงท ำให้เกิด
ปัญหำในกระบวนกำรซ่อมบ ำรุง 
2. ปริมำณงำนแจ้งซ่อม และ
กำรส ำรวจบ ำรุงรักษำมีมำกข้ึน
ท ำให้ต้องมีกำรบริหำร
บุคคลำกรใหม้ีประสิทธิภำพ 
 

1. เตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มำ
ส ำรองใช้ ให้พร้อมส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำน และวิเครำะห์ปัญหำ 
2. วำงแผนงำนให้เหมำะสมกับ
ก ำลังคนของฝ่ำยงำน  
3. ท ำกำรเตรียมพร้อมในกำร
ปฏิบัติงำนเสมอ  

30 ก.ย. 2559 
กลุ่มงำนโยธำและซ่อมบ ำรุง 

ฝ่ำยปฏบิัติกำรและ 
ซ่อมบ ำรุง สชน. 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

13. การดูแลภูมิทัศน์ใน
พื นที่ส่วนบริการ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี         
มีภูมิทัศน์ที่สวยงำม 

๑. จัดเก็บสัตว์จ ำพวกกวำงที่
ปล่อยอิสระเพื่อลดจ ำนวนลง 
๒. เปลี่ยนชนิดพันธุ์ไม้ทีน่ ำมำ
ปลูกใหม่โดยเลือกชนิดทีส่ัตว์          
ไม่กิน 

1. ท ำกำรแจ้งให้จัดกำรสัตว์
รับเรื่องแล้ว 
2. ได้ลดจ ำนวนพันธุไ์ม้ที่สัตว์
กินบริเวณที่ปล่อยสัตว์อิสระ 
และบริเวณส่วนบริกำร 
 

1. ยังไม่สำมำรถจ ำกัดจ ำนวน
ของสัตว์ที่ปล่อยอิสระได้ตำม
แผนที่วำงไว ้
 

1. ลดจ ำนวนสัตวจ์ ำพวกกวำง
ที่ปล่อยอิสระ เพื่อลดควำม
เสียหำยของพันธุ์ไมบ้ริเวณ
พื้นที่ส่วนบริกำร 
 

30 ก.ย. 2559 
กลุ่มงำนภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม 
ฝ่ำยปฏบิัติกำรและ 
ซ่อมบ ำรุง สชน. 

 

14. การให้บริการรถนั่ง       
ชมสัตว์ 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้เกิดควำม
ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว
ขณะนั่งรถ        ชมสัตว ์
2. เพื่อสร้ำงมำตรฐำนดำ้น
กำรให้บริกำรของเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำร ี

๑. ติดตั้งชุดวิทยสุื่อสำร
ประจ ำรถ เพื่อใช้ในกำร
สื่อสำร  ประสำนงำน  เพื่อ
ควำมรวดเร็วในกำร
ด ำเนินงำน                
 

๑. มีกำรติดตั้งวิทยุสื่อสำรบน
รถชมสัตว์บนรถรุ่นใหม่ 
 

1. มีกำรติดตั้งวิทยุสื่อสำร
ประจ ำทีบ่นรถชมสัตว์เฉพำะ 
รุ่นใหม่ (ระบบวอแดง) เทำ่นัน้ 
แต่ยังคงขำดกำรติดตั้งอปุกรณ์
ในรุ่นแรกแต่เจ้ำหน้ำที่ประจ ำ
รถมีวิทยุสื่อสำรประจ ำตัวทุก
คนท ำให้ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ลดลง 

1. เพิ่มกำรติดตั้งวิทยุสื่อสำร
ประจ ำรถรุ่นแรกหรือให้
พนักงำนขับรถและวิทยำกร
พกพำวิทยุสื่อสำรประจ ำตัว  
เพื่อให้สะดวกต่อกำร
ประสำนงำนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 
 

30 ก.ย. 2559 
งำนอ ำนวยควำมสะดวก 

ฝ่ำยบริกำร สชน. 
 

 

15. การดูแลความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการบ้านพักและ
งานประชุม,จัดเลี ยง 
วัตถุประสงค์     
1. เพื่อให้เกิดควำม
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ขณะเดินทำง เข้ำที่พัก 
2. เพื่อสร้ำงควำมประทบัใจ
ให้กับนักท่องเที่ยว 

๑. ปรับเปลี่ยนทำงเดนิเป็น
ทรำยล้ำงเพิ่อกันลื่น,ท ำควำม
สะอำดโดยกำรกวำดและลำ้ง
พื้น  

1. ทำงเดินสะอำด ไม่มีเศษ
ใบไม้กิ่งไม้และตะไคร้น้ ำ 

- ไม่มี  - ไม่มี 30 ก.ย. 2559 
งำนบ้ำนพักจัดเลี้ยง 

และกิจกรรม  
ฝ่ำยบริกำร สชน. 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

16. การจัดท ารายงาน
ยอดขายสินค้า 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้เกิดควำมแม่นย ำ        
ในข้อมูลมำกข้ึน 
2. เพื่อให้เกิดกำรครอบคลุม
กำรบริกำรทั้งหมดอย่ำงเปน็
ระบบ 

1. เพิ่มเคร่ืองแฮนด์เฮลให้
ทั่วถึงและครอบคลุมทุกจุด
จ ำหน่ำย พร้อมเครื่องแฮนด์
เฮลส ำรอง กรณีเคร่ืองแฮนด์
เฮลช ำรุด หรือค้ำง เปน็ต้น 
2. จัดเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ
สแตนบำยเพื่อพร้อมเข้ำมำ
แก้ไขปัญหำหำกหน้ำงำนมี
ปัญหำในชว่งเวลำบริกำร 
3. พัฒนำระบบ POS ในกำร
แสดงยอดจ ำหนำ่ยให้สำมำรถ 
ดูรำยงำนกำรขำยในภำพรวม          
ได้ชัดเจนมำกกว่ำนี ้
 

1. ปัจจุบันมีกำรแก้ไขปัญหำ
เบื้องต้นโดยแจ้งงำน ไอที ได้มี
กำรจัดเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ
สแตนบำยในกำรแก้ปัญหำ
หน้ำงำนในช่วงเวลำบริกำร
เรียบร้อย 

 - ไม่มี 
 

 - ไม่มี 30 ก.ย. 2559 
งำนกำรคำ้ภำยใน 
ฝ่ำยบริกำร สชน. 

 

17. การบริหารจัดการ
ร้านค้า 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้เกิดรำยได้ที่เพิ่มขึน้ 
2. เพื่อตอบสนองควำมพึง
พอใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มำ
ใช้บริกำร 
3. เพื่อให้ระบบงำนด้ำนกำร
จัดกำรร้ำนค้ำมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 - 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. มีกำรประสำนงำนและแจง้
ปัญหำดังกลำ่วให้ผู้บังคบั 
บัญชำทรำบและประสำนงำน
ไอที อยู่ในช่วงด ำเนินกำร 

1. เครื่องแฮนด์เฮลยงัมีจ ำนวน 
ไม่ครอบคุมทุกจุดบริกำร
เนื่องจำกกำรจัดซื้อเคร่ืองแฮนด์
เฮลเป็นครุภัณฑ์ต้องมีกำรเสนอ
ของงบประมำณล่วงหนำ้ ใน
ปัจจุบันได้เสนอของงบประมำณ 
ในกำรจัดซื้อเพิ่มเติมใน
งบประมำณปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  
2. ยังไม่สำมำรถต้อนรับควำม 
พอใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้

1. มีกำรเสนอของบประมำณ
จัดซื้อเคร่ืองแฮนด์เฮลเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมกำรบริกำร
ทุกจุดจ ำหน่ำยในงบประมำณ 
๒๕๖๐ 
2. มีกำรประสำนไปทำงบริษัท 
ที่ดูแลระบบ เพื่อให้ช่วยแก้ไข
ปรับปรุงให้ระบบดีขึ้น และ 
หำกมีปัญหำเกี่ยวกับเคร่ืองมือ 
บริษัทพร้อมส่งเครื่องส ำรองให้

30 ก.ย. 2559 
งำนกำรคำ้ภำยใน 
ฝ่ำยบริกำร สชน. 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

ของที่ระลึกเพื่ออ ำนวยควำม 
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวในกำร 
ซื้อสินค้ำก่อนกลับให้มำกข้ึน 

ครอบคลุมผลกระทบคือยอด
จ ำหน่ำยสินคำ้ลดลง 

พร้อมใช้งำนแทนเครื่องที่มี
ปัญหำ 
3. มีกำรเสนอและแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบถึงปัญหำ
เก่ียวกับกำรใช้งำนระบบ
จ ำหน่ำยสินคำ้ผ่ำนบตัรเติม
เงินและบตัรเข้ำชมเพื่อด ำเนิน 
กำรแก้ไขประสำนงำนกับงำน
สำรสนเทศเพื่อปรับเปลี่ยน
และติดตั้งจุดบริกำร Top up 
เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนจุด
ที่ตั้งเดิม เพื่อให้สำมำรถ
ครอบคลุม กำรให้ บริกำร
ทั้งหมดเพื่อให้สำมำรถตอบ
โจทย์ควำมพอใจให้แก่
นักท่องเที่ยวได้ครอบคลุมและ
มียอดจ ำหน่ำยให้สูงขึ้น 

18. การจ าหน่ายอาหาร
ป้อนสัตว์ 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้เกิดรำยได้ที่มำกขึ้น 
2. เพื่อควบคุมค่ำใช้จ่ำย         
ที่เพิ่มขึ้น 

1. ต้องมีกำรก ำหนดนโยบำย
ให้ชัดเจน เม่ือมีกำรจ ำหน่ำย
อำหำรสัตว์นอกเหนือจำกจุด
ขำยและไม่ใช้ระบบกำรจ่ำยเงิน
ตำมนโยบำยขององค์กร 
2. ให้มีกำรจัดอบรมเรื่อง
ภำษำให้แก่พนักงำนขำย 

1. มีกำรจัดผู้ควบคุมงำนตรวจ 
สอบประจ ำวัน ในกำรดูแล
ควำมเรียบร้อยเก่ียวกับกำร
บริกำรต่ำงๆ 
- หำกมีกรณีต้องเปิดจุด 
จ ำหน่ำยเพิ่มเร่งด่วนต้องมี
กำรขออนุมัติพื้นที่บริกำร           

 - ไม่มี - ไม่มี 30 ก.ย.2559 
งำนกำรคำ้ภำยใน 
ฝ่ำยบริกำร สชน. 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

ได้แก่ภำษำอังกฤษและ
ภำษำจนีเพื่อที่จะใช้สื่อสำรกับ
นักท่องเที่ยวได้ถูกต้อง 
และเข้ำใจมำกข้ึน 
 

ทุกครั้ง 
- มีกำรอบรมและทดสอบ 
ภำษำอังกฤษและภำษำจีน
ให้แก่พนักงำนเพิ่มข้ึน          
เพื่อสื่อสำรกับนักท่องเที่ยว 

19. การให้บริการลูกค้า         
ในการจ าหน่ายบัตรเข้าชม 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
และควำมพึงพอใจแก่
นักท่องเที่ยว 
2. กำรสรุปยอดจ ำหน่ำย
บัตรถูกต้อง เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน 

1. เพิ่มจ ำนวนเจ้ำหนำ้ที่
จ ำหน่ำยบัตรเข้ำชม 
2. หำมำตรกำรรองรับในกรณี 
ไฟฟ้ำดบั เพื่อให้สำมำรถ          
ใช้โปรแกรมจ ำหน่ำยบัตรได้
อย่ำงต่อเนื่อง 

1. เจ้ำหน้ำที่จ ำหนำ่ยบัตรเข้ำ
ชมมีเพียงพอส ำหรับกำiให้ 
บริกำรนักท่องเที่ยวเฉพำะช่วง 
Low Seasons  
2. จ ำหนำ่ยบัตรใหน้ักท่องเที่ยว  
โดยใช้บัตรฉีกในกรณีไฟฟำ้ดบั 

 - ไม่มี 
 

- ไม่มี 30 ก.ย.59 
งำนบริหำรบัตรเข้ำชม  

ฝ่ำยบริกำร สชน.  
 

 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
20. การควบคุมด้านการ
บริหารจดัการระบบ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้มีทิศทำงในกำรพัฒนำ
ระบบ IT ที่ตอบสนองภำรกิจ
องค์กร 

1. จัดท ำแผนแม่บท IT ของ 
สพค. 

1. กำรควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ
แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของกำรด ำเนินงำนเนื่องจำก
ต้ อ ง ใ ช้ ร ะ ยะ เ ว ลำ ในกำ ร
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และ
ระยะเวลำในกำรจัดท ำ 

1. ข้อมูลส ำคัญที่ใช้ในกำร
ประกอบเพื่อจัดท ำแผนแม่บท 
IT อำจได้ไม่ครบถ้วน 

1. ให้ผู้รับผิดชอบรวมกับที่
ปรึกษำวำงขอบเขตงำนในกำร
จัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อ
กำรจัดเก็บข้อมูลที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ และเร่งด ำเนินกำร
จัดท ำแผนแม่บท IT ของ 
สพค.  ให้แล้ว เสร็จภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

30 ก.ย. 2559 
งำนเทคโนโลยีและ

สำรสนเทศ 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
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ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

21. การจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเพิ่มเติมระหว่างป ี
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้มีกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเปน็ไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
2. เพื่อให้สำมำรถด ำเนินงำน 
ได้บรรลุเปำ้หมำยขององค์กร
ภำยในปีงบประมำณ 

1. ก ำหนดรูปแบบกำร
น ำเสนอขออนุมัติงบประมำณ
ให้ละเอียดและชัดเจนมำกข้ึน 
2. ก ำหนดมำตรกำรและ
ระยะเวลำในกำรเสนอขอ
อนุมัติงบประมำณ 

1. กำรเสนอขออนุมัติ
งบประมำณต่อคณะกรรมกำรฯ 
เสนอผ่ำนอนุกรรมกำรทุกครั้ง 
และมีรำยละเอียดชัดเจนมำก
ขึ้น 
2. รำยกำรที่เสนอขออนุมัติงบ
เพิ่มเป็นรำยกำรที่มีควำมพร้อม
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
3. ได้เสนอให้หน่วยงำนตำ่งๆ
เร่งรัดของงบประมำณเพิ่มเติม
ในไตรมำสที่ 2 ในกำรประชุม
ติดตำมงำนของ สพค. 

1. ยังคงมีหน่วยงำนเสนอขอ
อนุมัติงบประมำณเพิ่มเติมทุก
เดือน 

1. มีกำรก ำหนดระยะเวลำ
สิ้นสุดของกำรขออนุมัติ
งบประมำณเพิ่มเติมในระดับ
นโยบำย 
2. รำยกำรที่ไม่สำมำรถด ำเนนิ 
กำรได้ทันในปี 2559 ให้เสนอ
ขอใช้งบประมำณในปี 2560 

30 ก.ย. 2559 
งำนยทุธศำสตร์ งบประมำณ 

และประเมินผล 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 

22. การใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี
วัตถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
จ่ำยงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผน 

1. รำยกำรที่ขออนุมัติ
งบประมำณเพิ่มเติมให้
พิจำรณำใช้วธิีกำรปรับ
แผนกำรใช้จำ่ยเงินเปน็ล ำดับ
แรก หำกไม่เพียงพอให้ขอใช้
เงินสะสมหรือรำยได้แทน 
2. ปรับรูปแบบกำรจัดท ำ        
ข้อมูลผลกำรใช้จ่ำยงบ           
ประมำณ ประเภทค่ำใช้จำ่ย
ด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย          
โครงกำร เพื่อติดตำมกำร
ด ำเนินงำนไดช้ัดเจนเพิ่มข้ึน 

1. มีกำรขออนุมัติงบประมำณ
เพิ่มเติมและได้ใช้วิธีกำรปรับ
แผนกำรใช้จำ่ยเงิน โดยใช้จำก
เงินงบประมำณที่เหลือจ่ำย
และไม่มีควำมจ ำเปน็ต้องใช้ใน
ปัจจุบนั 
2. ติดตำมยอดขอใช้
งบประมำณ กำรก่อหนี้ผูกพัน 
และกำรเบิกจ่ำยของ
งบประมำณทุกประเภท 
3. กำรเสนอขออนุมัติ
งบประมำณมีรำยละเอียด

- ไม่มี  - ไม่มี 30 ก.ย. 2559 
งำนยทุธศำสตร์ งบประมำณ 

และประเมินผล 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

3. จัดส่งข้อมูลผลเบิกจ่ำยให้
แต่ละหน่วยงำนทรำบเพื่อ
เร่งรัด กำรด ำเนินงำนเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

ชัดเจนและเมื่อได้รบัอนุมัติงบ
เพิ่มเติมสำมำรถด ำเนนิกำรได้
ทันท ี
4. รำยกำรที่ได้รับอนุมัติ
งบประมำณเพิ่มเติม สำมำรถ
ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันแล้ว
เสร็จภำยในปีงบประมำณ 
5. ผลเบิกจ่ำย ณ 30 มิ.ย. 59 
จ ำนวน 231,943,430.48 
บำท คิดเปน็ 51.96% ของ
งบประมำณทีไ่ด้ และก่อหนี้
ผูกพัน จ ำนวน 
286,008,374.03 บำท คิด
เป็น 64.07% (แผน = 
81.35% , ผล = 51.96%) 
6. ในไตรมำสที่ 3 มีกำรปรับ
แผนจ ำนวน 3 คร้ัง 

23. การบันทึกบญัชีและ
จัดท ารายงานการเงิน 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้กำรบันทึกบัญชี
ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตำม
หลักกำรและนโยบำยบัญชี
ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ          

1. ให้มีกำรจัดฝึกอบรม
จ ำนวน 3 หลักสูตรได้แก่  
  1.1 หลักสูตรกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรเงินรวมภำครัฐ  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
  1.2 หลักสูตรกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะ ด้ำนกำรเงินกำร

1. กำรบักทึกบัญชีถูกต้อง
ครบถ้วน และทนัเวลำ เป็นไป
ตำมหลักกำรบัญชีและ
ระเบียบข้อบังคับของ
ส ำนักงำน 
2. กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำร
เงินเพื่อเสนอต่อหน่วยงำนที่

1. กำรรับ-ส่งเอกสำรส ำหรับ
กำรบันทึกบญัชีในแตล่ะวนัไม่
ครบถ้วน จึงท ำให้กำรบันทึก
ข้อมูลทำงบัญชีมีผลต่ำง
เกิดขึ้น ซึ่งท ำให้ข้อมูลที่
น ำมำใช้ไม่ถูกต้อง 
2. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมช ำนำญ 

1. กำรจัดท ำงบกำรเงินผ่ำน
ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำร
คลัง แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์
อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำผังบัญชี
ให้ เป็นไปตำมผั งบัญชีของ
กรมบัญชีกลำง (ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ) 

30 ก.ย. ๒๕๕๙ 
งำนบัญช ี

ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

และระเบียบข้อบงัคับของ
ส ำนักงำนอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธผิล พร้อมทั้ง
รำยงำนผลทันตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
2. เพื่อพัฒนำระบบโปรแกรม
กำรบันทึกบญัชี ให้มีควำม
สมบูรณ์มำกยิ่งขึน้ และมี
ควำมถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่
ยอมรับของผู้บริหำร 

คลังภำครัฐ  
         1.2.1 ภำคควำมรู้
เก่ียวกับบัญชีกำรเงินและ
บัญชบีริหำรภำครัฐ 
         - มำตรฐำนกำรจัดท ำ
บัญชีส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ 
         - ระบบบัญชีเกณฑ์คง
ค้ำงส ำหรับหนว่ยงำนภำครัฐ 
         - กำรบริหำรสินทรัพย ์
         1.2.2 ภำคควำมรู้
เก่ียวกับกำรบริหำรกำรเงิน
กำรคลังภำครัฐแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
        - ระบบบริหำรกำรเงิน 
กำรคลังภำครัฐแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ให้กับ
เจ้ำหน้ำทีบ่ัญชีทีท่ ำกำรบันทึก
บัญชีของหน่วยงำนภำครัฐให้
มีควำมรู้ควำมช ำนำญมำก
ยิ่งขึ้น 
   1.3 หลักสูตรควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรจัดท ำตน้ทุนกำรบริหำร 
ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ โดย
เชิญบุคคลำกรจำกส ำนัก

เก่ียวข้อง และผู้บริหำรได้
อย่ำงถูกต้อง ทันเวลำ และมี
ประโยชน์ต่อกำรตัดสนิใจของ
ผู้บริหำร เช่นรำยงำนสรุป
รำยได้แต่ละเดือน รำยงำน
เก่ียวกับต้นทุนกำรบริหำรของ
ทั้งศูนย์ประชุมฯ และไนซ์
ซำฟำร ี

ในกำรตรวจสอบเอกสำรก่อน
กำรบันทึกบัญชี จึงท ำให้กำร
บันทึกบัญชีคลำดเคลื่อนบ่อยๆ 
3. งำนบัญชี ขำดบุคลำกรที่มี
ควำมช ำนำญเข้ำมำตรวจทำน
ควำมถูกต้องในกำรบันทึกบัญชี 
4. เจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบัติกำรมี
กำรเปลี่ยนคนบ่อย (โดยเฉพำะ
พนักงำนจ้ำงเหมำ) ท ำให้ขำด
ควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำ 
และต้องใช้เวลำในกำรเรียนรู้
งำน 

2. ในกำรรับ-ส่งเอกสำร
ประจ ำวันในแต่ละวันให้ท ำ
ทะเบียนคุมกำรรับ-ส่งรำยงำน
ทำ งกำ ร เ งิ นและบัญชี ทุ ก
รำยกำร 
3. ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่
รับผิดชอบตรวจสอบเอกสำร
ให้ถี่ถ้วนรอบคอบมำกยิ่งขึ้น
และมีหัวหน้ำงำนบัญชีมำช่วย
สอบทำน และตรวจสอบกำร
บันทึกบญัชีทุกรำยกำรให้มี
ควำมถูกต้องตำมหลักกำร
บัญชี และระเบียบข้อบังคับ
ของ สพค. 
. 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

มำตรฐำนด้ำนกำรบัญชีภำครัฐ
มำช่วยอบรม 
2. มีกำรสอนงำนและฝึก
ปฏิบัติงำนในระบบกำรด ำเนนิ 
กำรจริง 
3. ประสำนงำนไปยังบริษัท
หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องให้
ทรำบเก่ียวกับกำรขัดข้อง
ระบบโปรแกรมบัญชี เพื่อจะ
ได้แก้ไขและปรับปรุงระบบ
บัญชีให้สมบูรณ ์

24. การด าเนินงานตาม
แผนจัดซื อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้งำนจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว
เสร็จและเป็นไปตำมก ำหนด
ระยะเวลำตำมแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและแผนกำร
เบิกจ่ำยเงิน 

1. ให้มีกำรก ำหนดระยะเวลำ
ในกำรท ำงำนของผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละขั้นตอนไม่เกิน 3 วัน
ท ำกำร โดยให้ถือปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด 
2. เร่งรัดหน่วยงำนเจ้ำของ
งบประมำณด ำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

1. มีกำรออกหนังสือเวียนแจ้ง
ให้ผู้รับผิดชอบในแตล่ะ
ขั้นตอนของกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงทรำบและถือ
ปฏิบัต ิ
2. มีกำรด ำเนินกำรเป็นไป
ตำมแผนจดัซื้อจัดจ้ำงใน 
ไตรมำสที่ 3 
3. หน่วยงำนเจ้ำของงบ 
ประมำณจัดท ำเอกสำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ท ำ
ให้กำรก่อหนี้ผูกพันล่ำช้ำ 
 

1. ก่อหนี้ผูกพันยังล่ำช้ำกว่ำ
แผน 

1. เร่งรัดกำรด ำเนินงำนแต่ละ
ขั้นตอนอย่ำงต่อเนื่อง 

30 ก.ย. 2559 
งำนพสัดุและอำคำรสถำนที่ 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
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เหต ุ

25. การออกข้อบังคับและ
ระเบียบของส านักงาน 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ส ำนักงำนมีข้อบังคบั
และระเบียบส ำหรับถือ
ปฏิบัติที่ครบ 
ถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้อง
กับภำรกิจขององค์กร 

1. เร่งรัดกำรออกข้อบังคับ
และระเบียบของส ำนักงำนให้
ครบถ้วน เหมำะสมต่อกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหนำ้ที ่
2. ด ำเนินกำรปรบัปรุง
ข้อบังคับและระเบียบของ
ส ำนักงำน โดยเปรียบเทียบ
กับองค์กำรมหำชน หรือ
หน่วยงำนรำชกำรอ่ืน 

1. กำรด ำเนินกำรปรบัปรุงและ
แก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบ 
ของ สพค. ที่พบปัญหำต่อกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อให้สอดคล้อง
และเหมำะสมโดยเปรียบเทียบ 
กับหน่วยงำนอื่น 

1. กำรออกข้อบังคับยังขำด
ควำมถูกต้องและเหมำะสม
เอื้อต่อกำรปฏิบัติ  งำนของ
เจ้ำหน้ำที่ 
2. เจ้ำหน้ำที่บำงส่วน ยังไม่
เข้ำใจถึงข้อบังคับ ระเบียบ
ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) จึงท ำให้กำร
ป ฏิ บั ติ ง ำ น ยั ง มี ค ว ำ ม
คลำดเคลื่อนอยู่ 
3. กำรแก้ไขพระรำชกฤษฎีกำ
จัดตั้ ง ส ำนักงำนพัฒนำพง
ค น ค ร  พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๖  ใ ห้
สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ
องค์กำรมหำชน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังไม่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกรัฐมนตรีที่ก ำกับ
ดูแล จึงยังไม่ได้รับกำรแก้ไข 

1. ควรจัดให้มีกำรประชุม
กลุ่มย่อยของส ำนักงำนเพื่อ
สอบถำมปัญหำอุปสรรคใน
กำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบ
ข้อบังคับ 
2. อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ด ำเนินกำรแก้ไข ระเบียบ
ข้อบังคับ ดังนี้ 
    2.1 ข้อบังคับส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) วำ่ด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๕๗2.  
   2.2 ข้อบังคับส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) วำ่ด้วยกำรพัฒนำ
และบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
3. จะต้องรอกำรเห็นชอบ
แก้ไขพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง
ส ำนักงำนพฒันำพงคนคร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ก่อน จึงด ำเนิน 
กำรแก้ไขข้อบังคับ และ
ระเบียบของสพค. ได้  
 

30 ก.ย. 2559 
งำนกฎหมำย 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

26. การสรรหาบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรสรรหำ
บุคลำกรเป็นไปตำมแผนกำร
จัดสรรหำบุคลำกร 

1. จัดท ำข้อตกลงในกำรขอ
ควำมอนุเครำะห์จำกหน่วย 
งำนตำ่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.มีกำรเพิ่มช่องทำง
ประชำสัมพันธ์ช่องทำงอื่นๆ 
เช่น เว็บไซต์หำงำนอื่นๆ                  
ที่ไม่ใช่เว็บไซต์พิงคนคร 
3. ลดข้อจ ำกัดเงื่อนไข
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
4. ใช้กำรแนะน ำ ชักชวนผูท้ี่มี
ควำมสำมำรถและคุณสมบัติ
มำสมัครในต ำแหนง่ที่ต้องกำร 

1. ด ำเนินกำรเพื่อสรรหำ 
บุคลำกรตำมกรอบโครงสร้ำง
องค์กรที่ได้ก ำหนดไว ้
2. มีกำรประชำสัมพันธผ์่ำน
เว็บไซต์อื่น นอกเหนือจำก
เว็บไซต์ขององค์กร เช่น 
เว็บไซต์หำงำน JOBNORTHERN  
3. ด ำเนินกำรเปิดรับสมัคร
เพิ่มเติม 19 อัตรำ รอบวันที่  
28 มกรำคม 2559 

1. มีกรอบอัตรำว่ำงที่ยังมิได้
สรรหำ 

1. ยังคงสรรหำและประสำน 
งำน ในหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้
เป็นไปตำมกรอบโครงสรำ้ง
องค์กร 
2. มีกำรคัดกรอง วุฒิ และ 
ประสบกำรณ์ของ ผู้สมัคร     
มำกข้ึนเพื่อให้ได้บุคลำกรที่มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน
สูงและตรงสำยงำน 
3. ด ำเนินกำรวิเครำะห์เนื้อ
งำนและกรอบอัตรำก ำลังเพื่อ
จัดท ำแผนสรรหำบุคลำกรให้
ครอบคลุมทุกส่วน 
4. ประชำสัมพันธไ์ปยงักลุ่ม 
เป้ำหมำยมำกข้ึน 

30 ก.ย. 2559 
งำนบริหำร 

ทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 

27. กำรควบคุมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นกำรควบคุมกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณเป็นไป
ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

1. ส่วนงำนย่อยมีกำรควบคุม
กำรใช้จำ่ยงบประมำณตำมแผน
ที่ได้รบั 

1. มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
เป็นไปตำมแผนทีไ่ด้รับ 
2. มีกำรแจ้งผลเบิกจ่ำย
งบประมำณในรำยกำรที่
คงเหลือไม่เพียงพอส ำหรับหัก
งบประมำณให้หน่วยงำน
ทรำบ 

1. ยังคงมีบำงรำยกำรมีกำรใช้
จ่ำยงบประมำณไม่เปน็ไปตำม
แผน เช่น โครงกำรประชำ- 
สัมพันธ์เชิงบูรณำกำร,  
โครงกำรส่งเสริมและพฒันำ
แหล่งท่องเที่ยวสะพำนขำวทำ
ชมภู เป็นตน้ 

1. ประสำนงำนและท ำควำม
เข้ำใจกับผู้รับผิดชอบในส่วน
งำนตำ่งๆ เพื่อควบคุมกำรใช ้
จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนอย่ำงเคร่งครัดต่อไป 
2. หน่วยงำนเสนอขออนุมัติ
งบประมำณเพิ่มเติมในรำยกำร 
ที่มีงบประมำณคงเหลือไม่
เพียงพอ 

30 ก.ย. 2559 
งำนกำรเงนิ 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

28. งานสารบรรณ 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนงำน
สำรบรรณเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยถูกต้องตำมระเบียบ 

1. ใช้ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ น ำเอกสำรเข้ำ
ระบบทั้งหมด 
2. มีระบบกำรรับหนังสือตำม 
ล ำดับก่อน-หลัง  พิจำรณำ
ควำมเร่งด่วนของหนังสืออย่ำง
รอบคอบและติดตำมให้ถึง
ผู้เกี่ยวข้องทันเวลำกำรใช้งำน       

1. ด ำเนินกำรใช้ระบบอิเล็ก- 
ทรอนิกส์เพื่อท ำกำรสแกน
เอกสำรที่เก่ียวข้องเข้ำระบบ 
2. ด ำเนินกำรพิจำรณำตำม 
ล ำดับควำมส ำคัญ (เร่งด่วน) 
โดยประสำนเจ้ำของเรื่องเพื่อ
เตรียมกำรล่วงหน้ำ 

1. เอกสำรของแผนกกำรเงิน
และพัสดไุม่ไดน้ ำเข้ำระบบ 
2. เอกสำรนอกระบบมี
จ ำนวนมำก 

1. ควบคุมโดยใช้กำร
ลงทะเบียนรับนอกระบบ 
2. แยกงำนของแต่ละส ำนัก
ไม่ให้ปนกัน เพื่องำนต่อกำร
น ำเสนอผูบ้ริหำร 

30 ก.ย. 2559 
งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 

29. งานบริการยานพาหนะ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด้ำน
งำนบริ ก ำรยำนพำหนะ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

1. จัดท ำตำรำงกำรขอใช้ยำน 
พำหนะ เพื่อให้ทรำบปริมำณ
กำรขอใช้รถ 
2. ขอควำมร่วมมือเจ้ำหน้ำที่
หน่วยงำนอื่น ๆ เพื่อให้บริกำร
กรณีพนักงำนขับรถยนต์ไม่
เพียงพอ  

1. จัดท ำสมุดควบคุมก่อนกำร
ใช้ยำนพำหนะ เพื่อจัดเตรียม
ควำมพร้อมของพนักงำน 
ขับรถ 
2. ประสำนพนักงำนขับรถ
จำกส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรีหำกคนขับรถของ
ส ำนักบริหำรงำนกลำง             
ไม่เพียงพอ 

- ไม่มี - ไม่มี 30 ก.ย. 2559 
งำนบริหำรงำนทั่วไป 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 
 

 

30. การจัดท าเอกสาร
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาพิงคนคร 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรจัดท ำเอกสำรกำร
ประชุมคณะกรรมกำร

๑. ก ำหนดวันประชุมคณะ 
กรรมกำรบริหำรฯ ให้ชัดเจน 
เช่น ก ำหนดกำรประชุมทุกวนั
เสำร์ที่ ๓ ของเดือน และไม่
เปลี่ยนแปลงหำกไม่มีควำม
จ ำเป็น เพื่อเป็นกรอบเวลำใน

1. มีกำรก ำหนดกรอบเวลำที่
ชัดเจนขึ้น ท ำให้สำมำรถ
รำยงำนผลกำรประชุมคณะ 
อนุกรรมกำรแต่ละคณะอยู่
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
2. เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบมีกำร

1. ยังมีกำรก ำหนดวันประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรฯ ที่ไม่
เป็นไปตำมก ำหนดกำร 

1. มีกำรประชุม/มีข้อตกลง 
ร่วมกันอย่ำชัดเจน 
2. หำกทรำบวันประชุมคณะ 
กรรมกำรบริหำรฯแล้ว ได้เร่ง 
รัดจัดท ำกรอบเวลำในกำร
ประชุมคณะอนุกรรมกำรทุก

30 ก.ย. 2559 
งำนบริหำรงำนทั่วไป 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

บริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร 
เป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 

กำรท ำงำนและกรอบเวลำใน
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำร 
๒. ต้องมีกำรตรวจสอบเอกสำร
ให้ละเอียดและถูกต้องจำก
เจ้ำหน้ำที่ผู้รบัผิดชอบก่อน
ด ำเนินกำรจัดท ำรูปเล่ม 
๓. เจ้ำหน้ำที่ต้องมีควำม
รับผิดชอบในกำรจัดส่งเอกสำร
ให้ตรงตำมก ำหนดระยะเวลำ 
หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำย
ที่เกิดขึ้นจำกกำรน ำเสนอวำระ
กำรประชุมไม่ทันตำม
ก ำหนดเวลำ 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เอกสำรมำกขึ้น 
3. เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบสง่
ข้อมูลทันตำมก ำหนด 

คณะ และแจ้งให้เลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรทุกคณะ
ทรำบโดยด่วน เพื่อก ำหนดวัน
ประชุมคณะอนุกรรมกำร
ภำยในกรอบเวลำที่ก ำหนด 

31. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานประชาสัมพันธ ์
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์เป็นไปอย่ำง
ถูกต้องตำมนโยบำย และแล้ว
เสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนด 

1. ติดตำมกำรด ำเนนิงำนดำ้น
เอกสำรให้แล้วเสร็จทันเวลำ 
2.วำงแผนทำงกำรด ำเนินงำน
ในกรณีเร่งด่วน 
     

1. กำรด ำเนินกิจกรรมด้ำน
ประชำสัมพนัธ์เป็นไปตำม
แผนที่วำงไวไ้ด ้
2. ปฏิบัติงำนส ำเร็จตำม
ภำรกิจได้รับมอบหมำย และ
เกิดกำรรับรู้อย่ำงทั่วถึง 

1. ปัจจัยภำยนอกทีไ่ม่
สำมำรถควบคุมได้จึงท ำให้เกิด
กำรเลื่อนกิจกรรมนั้นๆไป 
2. แผนขององค์กรไม่ชัดเจน
จึงส่งผลในกำรวำงแผน
ประชำสัมพนัธ์ไม่เปน็ไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพและไร้ทิศทำง 

1. เตรียมรับมือและนัดหมำย
ในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน
ระหว่ำงภำยนอกและภำยใน
องค์กร 
2. หำข้อมูลกำรจัดกิจกรรม
ของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องใน
พื้นที่พิงคนคร เพื่อน ำมำ
ประยุกต์ใช้กับกำรด ำเนินงำน
ด้ำนประชำสัมพนัธ์ 
 

30 ก.ย. 2559 
งำนประชำสัมพนัธ ์

ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 



แบบ ปย. 2 

20 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
32. การท าใบเสนอราคา
ให้ลูกค้า 
วัตถุประสงค์ 
เพื่ อ ให้ลู กค้ ำ ได้ รับข้อมูล
รำคำที่ถูกต้องและรวดเร็ว 

1. ลดขั้นตอนกำรด ำเนิน 
เอกสำร และมอบอ ำนำจใน
กำรเซ็นใบเสนอรำคำตำม
ควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถึง
ควำมรวดเร็วในกำรออกใบ
เสนอรำคำแก่ลูกค้ำ 

1. ท ำกำรออกใบเสนอรำคำ 
แบบไม่เปน็ทำงกำรจำกผู้ขำย
ให้ลูกค้ำไปก่อน เพื่อควำม
รวดเร็วและสร้ำงควำมประทบั 
ใจให้ลูกค้ำ เม่ือได้รำคำที่
แน่นอนจึงจดัท ำใบเสนอรำคำ
ตัวจริงเสนอต่อผู้บริหำรลงนำม
เพื่อน ำเสนอลูกค้ำตำมล ำดับ
ต่อไป 

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

1. น ำเสนอผูบ้ริหำรเพื่อขอ
มอบอ ำนำจในกำรลงนำมใน
เอกสำรใบเสนอรำคำให้ ผอ.
ฝ่ำยบริกำร หรือ ผอ. ฝ่ำย
บริหำรจัดกำรเป็นผูล้งนำมได้ 

30 ก.ย. 2559 
ฝ่ำยกำรตลำด 
และบริกำร 

ศูนย์ประชุมฯ 

 

33.  การท าสัญญาเช่ า
พื นที ่
วัตถุประสงค์ 
เพื่อควบคุมกำรเช่ำพื้นที่ของ
ลู ก ค้ ำ ใ ห้ เ ป็ น ไ ปต ำมกฎ      
ระเบียบและเกิดควำมรัดกุม
มำกที่สุด 
 

1. มอบหมำยฝ่ำยกฎหมำย
พิจำรณำด ำเนินกำรร่ำงสัญญำ
เช่ำพื้นที ่
2. เจ้ำหน้ำที่งำนขำยต้อง
ชี้แจงกฎระเบียบกำรใชพ้ื้นที่
ให้แก่ลูกค้ำให้เข้ำใจอย่ำง
ชัดเจนก่อนกำรอนุมัติให้ใช้
พื้นที่ศูนยป์ระชุมฯ 

1. มอบหมำยฝ่ำยกฎหมำย
พิจำรณำด ำเนินกำรร่ำงสัญญำ
เช่ำพื้นที ่
2. เจ้ำหน้ำที่งำนขำยต้อง
ชี้แจงกฎระเบียบกำรใชพ้ื้นที่
ให้แก่ลูกค้ำให้เข้ำใจอย่ำง
ชัดเจนก่อนกำรอนุมัติให้ใช้
พื้นที่ศูนยป์ระชุมฯ 

1. ควำมไม่รอบคอบในกำรท ำ
สัญญำเชำ่พื้นที่  
2. กำรละเลยไม่ชี้แจงให้ผู้ใช้ 
บริกำรทรำบกฎระเบียบ         
กำรใช้ 

1. กลุ่มงำนที่เก่ียวข้อง (ฝำ่ย
กำรตลำดและบริกำร ศปช. 
และฝ่ำยกฎหมำย) หำรือ
ร่วมกันและจัดท ำแบบฟอร์ม 
สัญญำกำรเชำ่พื้นที่ เพื่อ
ป้องกันกำรผิดพลำดใน
รำยละเอียด กำรให้เช่ำ 

30 ก.ย. 2559 
ฝ่ำยกำรตลำด 
และบริกำร 

ศูนย์ประชุมฯ 
 

 

34.การแจ้งซ่อม
บ ารุงรักษาระบบ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ระบบต่ำงๆ อยู่ใน
สถำนะที่พร้อมใช้งำนอยู่

1. เจ้ำหน้ำที่งำนบ ำรุงรักษำ
อำคำรสถำนที่ให้ควำมรู้แก่
ผู้รับจ้ำงระบบในเร่ืองกำรส่ง
รำยงำนผลกำรตรวจซ่อมบ ำรุง 
โดยให้จัดสั่งรำยงำนภำยใน  

1. มีกำรจัดท ำใบแจ้งซ่อมและ
แจกจ่ำยให้ทุกฝ่ำยเพื่อที่         
หำกพบควำมช ำรุดบกพร่อง
จะสำมำรถแจ้งซ่อมได้ทนัท ี
2. ภำยหลังได้รับใบแจง้ซ่อม 

1. ควำมล่ำชำ้ในกำรซ่อมแซม 
กรณีที่ต้องมีกำรจัดจ้ำง
ซ่อมแซมจำกภำยนอก
เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ของ ศปช.
ไม่สำมำรถด ำเดินกำรได้ 

1. หม่ันตรวจสอบอำคำร
สถำนที่อยำ่งสม่ ำเสมอ และ
ซ่อมแซมงำนที่สำมำรถ
ด ำเนินกำรซ่อมแซมแก้ไขทันที 
เพื่อมิให้ควำมช ำรุดเพิ่มเติม

30 ก.ย. 2559 
ฝ่ำยอำคำรสถำนที ่

ศูนย์ประชุมฯ 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

เสมอ 
2. เพื่อให้ปัญหำต่ำงๆ ที่ถูก
ตรวจพบได้ รับกำรแก้ ไข
อย่ำงรวดเร็ว 

7 วัน หลังจำกเข้ำมำตรวจ
ซ่อมบ ำรุง 
2. เจ้ำหน้ำที่งำนบ ำรุงรักษำ
อำคำรสถำนที่ด ำเนนิเร่ืองแจ้ง
ซ่อมทันทีหลังจำกได้พิจำรณำ
ตรวจสอบรำยงำนผลกำรตรวจ 
ซ่อมบ ำรุงจำกผู้รบัจ้ำงแล้ว 
3. เจ้ำหน้ำที่งำนบ ำรุงรักษำ
อำคำรสถำนที่ด ำเนนิจัดท ำ
สต็อกอะไหล่วัสดุ/อุปกรณ์           
ที่จ ำเป็น 

ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องด ำเนนิกำร
ตรวจสอบและด ำเนินกำร
แก้ไขและซ่อมแซมทันที           
(ในขอบเขตงำนทีส่ำมำรถ           
ท ำได)้ 

เนื่องจำกเคร่ืองมือหรือวัสดุ
อุปกรณ์ไม่พร้อม 

จนไม่สำมำรถแก้ไขได้ 

35. การเข้าพื นที่ของ            
ผู้รับจ้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้กำรเข้ำมำท ำงำนของ
ผู้รับจ้ำงในศูนยป์ระชุมฯ 
ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง และมี
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
และควำมเปน็ระเบียบ
เรียบร้อย 

1. เจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยด ำเนนิกำรจัดท ำ
ขั้นตอนกำรเข้ำพื้นที่ของ       
ผู้รับจ้ำง  
2. เจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัย ให้ควำมรู้แก่
ผู้รับเหมำระบบในกำรเข้ำ
พื้นที่ โดยต้องให้ค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
ให้มำกที่สุด 

1. มีกำรจัดท ำข้อระเบียบกำร
เข้ำพื้นที่ของผู้รับจำ้งหรือ         
ผู้จัดงำน และชี้แจงให้แก่           
ผู้รับจ้ำงและผูจ้ัดงำนทรำบ              
ทุกครั้งก่อนกำรเข้ำพื้นที่ 

1. ผู้รับจ้ำง ผูจ้ัดงำน รวมทั้ง
ผู้รับเหมำ ละเลยไม่ปฏบิัติ
ตำมข้อระเบียบที่ก ำหนด 
 

1. มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่  
รปภ.และผู้ที่รับงำน ก ำชบั 
กวดขัน ให้ผู้ที่จะเข้ำพื้นที่
ด ำเนินกำรตำมระเบียบต่ำงๆ 
และก ำหนดควำมรับผิด กรณี
เกิดควำมเสียหำย 

30 ก.ย. 2559 
ฝ่ำยอำคำรสถำนที ่

ศูนย์ประชุมฯ 

 

36. การด าเนินงานตาม
มาตรฐาน มอก. 
วัตถุประสงค์ 

1. เจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยด ำเนนิกำรจัดท ำ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติกรณี

1. ด ำเนินกำรจัดท ำขั้นตอน 
กำรปฏิบัติกรณีทรัพย์สนิ       
สูญหำย รวมทั้งแบบฟอร์ม

1. ผู้รับผิดชอบละเลยไม่
ด ำเนินกำรกรอกแบบฟอร์ม
แจ้งของหำยและน ำส่งท ำให้

1. ก ำชับให้ผู้รับผิดชอบจัดท ำ
และน ำส่งแบบฟอร์มกำรแจ้ง
ทรัพย์สินหำยทุกครั้ง 

30 ก.ย. 2559 
ฝ่ำยอำคำรสถำนที ่

ศูนย์ประชุมฯ 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

เพื่อรักษำมำตรฐำน มอก. 
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ทรัพย์สินสญูหำย  
2. เจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยด ำเนนิกำรจัดท ำ
แบบฟอร์มแจ้งของหำยเพื่อ
บันทึกข้อมูล เพื่อน ำข้อมูลนัน้
มำวิเครำะห์หำวิธีกำรแก้ไข 
เพื่อป้องกันกำรเกิดซ้ ำ 

กำรแจ้งของหำยเรียบร้อยแล้ว 
และมอบให้ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรกรณีมีกำรแจ้ง
ทรัพย์สินเสียหำยเรียบร้อย
แล้ว 
 

ไม่ทรำบข้อมูลกำรหำยและไม่
สำมำรถน ำมำเปน็ฐำนข้อมูล
ในกำรแก้ไขและป้องกันของ
หำยได ้

 

ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
37. การด าเนินงานด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในเขต 
พิงคนคร/บทบาทของส านัก
พัฒนาธุรกิจและโครงการ
พิเศษ ส านักงานพัฒนาพิง
คนครในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรพัฒนำดำ้นกำร
ท่องเที่ยวของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) มีควำมชัดเจนและ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

1. หำเครือข่ำยหน่วยงำน        
ที่มีภำรกิจเก่ียวข้องกับกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยว เพื่อสร้ำง
กำรด ำเนินงำนอยำ่งบูรณำ
กำรร่วมกันตำมภำรกิจของแต่
ละหน่วยงำน 

1. มีเครือข่ำยหน่วยงำนที่ให้
ควำมร่วมมือด้ำนกำร
ท่องเที่ยวในรูปแบบ
คณะอนุกรรมกำร ได้แก่ 
 - ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผัง
เมือง จังหวัดเชียงใหม ่
 - ส ำนักงำนจงัหวัดเชียงใหม่ 
 - ส ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด
เชียงใหม่ 
 - องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
 

1. ยังไม่มีควำมชดัเจนใน
รูปแบบกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนพฒันำพิงคนคร 
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
2. กำรแต่งตั้งผู้แทนจำก
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวยังไม่
ครอบคลุมทุกหน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง 
 

1. ควรมีกำรส ำรวจหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวเพื่อวำงแผนกำร
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้
ครอบคลุมในทุกด้ำน 
2. ควรมีกำรจัดประชุมร่วม
ระหว่ำงหน่วยงำนหลักที่มอบ
นโยบำยกำรบริหำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรท่องเที่ยวและจัดท ำ
workshop ร่วมกับหน่วยงำน
ทุกภำคส่วนด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ใ น  8  จั ง ห วั ด ภ ำ ค เ หนื อ
ตอนบน เพื่อให้มีนโยบำยและ
ทิศทำงด ำเนินงำนด้ำนกำร
ท่องเที่ยวไปในทิศทำงเดียวกัน
และเกิดควำมเชื่อมโยง 

30 ก.ย. 2559 
ส ำนักพฒันำธุรกิจ 
และโครงกำรพิเศษ 
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