รายงานผลการดาเนินกิจกรรมควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 2)
(เอกสารแนบการประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560)

*************************************************************************************
งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
สานักบริหารงานกลาง
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เมษายน 2560

สรุปการดาเนินกิจกรรมควบคุมภายในของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 2)
กระบวนการควบคุมภายใน
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๑. การเลี้ยงดูแลสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (Animal Welfare)
๒. การป้องกันสัตว์หลุด
๓. การป้องกันและรักษาสัตว์ให้เป็นไปตามแผนการดูแลสุขภาพสัตว์ประจาปี 2560
ของงานสัตวแพทย์
๔. การบริหารจัดการสัตว์ส่วนเกิน
๕. การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
๖. ด้านการรับจองการใช้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๗. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารวจความคิดเห็นการใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๘. การจัดระบบการจราจรของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๙. การดูแลรักษาความสะอาดของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๑๐. การซ่อมบารุง สารวจปรับปรุงอาคารสถานที่ และงานบริการด้านช่าง
๑๑. การบริหารจัดหาอุปกรณ์ทดแทนที่ชารุด
๑๒. การควบคุมคุณภาพน้าใช้และน้ากินสาหรับสัตว์ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
๑๓. การปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นทีส่ ่วนบริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๑๔. การให้บริการรถนั่งชมสัตว์
๑๕. การดูแลความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริการบ้านพักและงานประชุม,จัดเลีย้ ง ของสานักงาน

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
งานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
งานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
งานบริหารการขายและรับจอง
ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด
งานแผนและวิจัยการตลาด
ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด
กลุ่มงานบริหารรักษาความปลอดภัยฯ
ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง
กลุ่มงานบริหารรักษาความปลอดภัยฯ
ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง
กลุ่มงานโยธาและซ่อมบารุง
ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง
กลุ่มงานโยธาและซ่อมบารุง
ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง
กลุ่มงานโยธาและซ่อมบารุง
ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง
กลุ่มงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง
งานอานวยความสะดวก ฝ่ายบริการ
งานบ้านพักจัดเลี้ยงและกิจกรรม ฝ่ายบริการ

กระบวนการควบคุมภายใน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๑๖. การบริหารจัดการร้านค้าของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๑๗. การควบคุมด้านสุขอนามัยของร้านอาหารและเครื่องดื่มของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๑๘. การให้บริการลูกค้าในการจาหน่ายบัตรเข้าชม
๑๙. การใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงานของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๒๐. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
๒๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการจากการให้บริการในพื้นที่
๒๒. การบริหารพัสดุของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผู้รับผิดชอบ
งานการค้าภายใน ฝ่ายบริการ
งานการค้าภายใน ฝ่ายบริการ
งานบริหารบัตรเข้าชม ฝ่ายบริการ
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สานักบริหารงานกลาง
๒๓. การดาเนินการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ
๒๔. ความเสถียรภาพของระบบสารสนเทศฯ
๒๕. การติดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
๒๖. การเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ
๒๗. การจัดทาแผนงานโครงการของสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
๒๘. การบันทึกบัญชีและจัดทารายงานการเงิน
๒๙. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๐. การจัดทาทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
๓๑. การใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงานของสานักงานบริหารงานกลาง
๓๒. การบริหารพัสดุของสานักบริหารงานกลาง
๓๓. การออกข้อบังคับ และระเบียบของสานักงาน
๓๔. การสรรหาบุคคล
35. การจัดทาระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศตามข้อบังคับบุคคล
36. การถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่บุคลากร สพค.
๓7. การรับส่งเงิน
๓8. การจ่ายเงิน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
ร่วมกับ สชน. ศปช. สพพ. และ สบง.
งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผลร่วมกับ สชน. ศปช. สพพ. และ สบง.
งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผลร่วมกับ สชน. ศปช. สพพ. และ สบง.
งานบัญชี
งานพัสดุและอาคารสถานที่
งานพัสดุและอาคารสถานที่
งานพัสดุและอาคารสถานที่
งานพัสดุและอาคารสถานที่
งานกฎหมาย
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานการเงิน
งานการเงิน

กระบวนการควบคุมภายใน
๓9. การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
40. การเก็บรักษาเงิน
41. การบริหารและการควบคุมลูกหนี้เงินยืมทดรอง
42. การรับ-ส่งเอกสารของสานักงานพัฒนาพิงคนคร
43. การควบคุมการใช้ยานพาหนะของสานักงานพัฒนาพิงคนคร
๔4. การจัดทาเอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
45. นโยบายที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
งานการเงิน
งานการเงิน
งานการเงิน
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
๔6. ด้านการรับจองการใช้บริการของศูนย์ประชุม
๔7. การรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลสารวจความคิดเห็นการใช้บริการของศูนย์ประชุม
๔8. การดูแลรักษาความสะอาดของภายในศูนย์ประชุม
๔9. การซ่อมบารุง สารวจปรับปรุงอาคารสถานที่ และงานบริการด้านช่าง
50. การใช้วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติงานของศูนย์ประชุมฯ
51. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ
52. การดาเนินงานตามมาตรฐาน มอก.
53. การหารายได้ของศูนย์ประชุม
๕4. การบริหารพัสดุของศูนย์ประชุม

ฝ่ายการตลาดและการขาย
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายเทคนิค
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายอาคารสถานที่
ศูนย์ประชุมฯ
ศูนย์ประชุมฯ

สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
๕5. การดาเนินโครงการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
๕6. การใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงานของสานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
๕7. การบริหารพัสดุสานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ

สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ

แบบ ปย. 2

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ไตรมำสที่ 2
ณ วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕60
กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
การควบคุมที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1. การเลี้ยงดูแลสัตว์ และ 1. เร่งรัด ควบคุม กำรจัดทำ
สวัสดิภาพสัตว์ให้เป็นไปตาม Revise Site Plan ให้เป็นไป
มาตรฐานสากล (Animal ต ำ ม สั ญ ญ ำ ร ว ม ถึ ง ก ำ ร
Welfare)
ออกแบบส่ วนแสดงหรือจุ ด ที่
วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรตรวจประเมิ น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร WAZA แนะนำให้แล้วเสร็จ
เลี้ยงดูแลสัตว์ ควำม
ตำมระยะเวลำที่กำหนด
ปลอดภัยของสัตว์ ควำม
2. จั ด ฝึ ก อบรมภำยในฝ่ ำ ย
สะอำดของสถำนที่ ตำม
เพื่ อ สร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจ ควำม
มำตรฐำน WAZA และ
ตระหนักให้เห็นถึงควำมสำคัญ
Biosecurity
ของมำตรฐำน WAZA และ
มำตรฐำน Biosecurity
3. จัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจ
Biosecurity เพื่อควบคุมและ
สุ่มตรวจกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ให้ เ ป็ น ไปตำม
มำตรฐำน อำทิ กำรจดบันทึก
สุขภำพสัตว์

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1. อยู่ระหว่ำงรอผลกำรจัดทำ 1. ระยะเวลำดำเนินกำรล่ำช้ำ
Revise Size Plan ให้เป็นไป กว่ำแผนที่กำหนดไว้
ตำมสัญญำ และดำเนินกำรออก
แบบส่วนแสดงหรือจุดที่คณะ
กรรมกำรตรวจประเมิน WAZA
ภำยในเดือนมีนำคม 2560
2. ดำเนินกำรจัดฝึกอบรมเพื่อ
สร้ำงควำมตระหนัก ถึง
ควำมสำคัญของสร้ำงควำม
ตระหนัก ถึงควำมสำคัญของ
มำตรฐำน WAZA และ
มำตรฐำน Biosecurity
3. มีดำเนินกำรจัดตั้งคณะ
กรรมกำรตรวจ Biosecurity
เพื่อควบคุมและสุ่มตรวจกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
เรียบร้อยแล้ว

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

1. เร่งรัดกำรจัดทำ Revise
Site Plan และเปลี่ยนแปลง
ส่วนแสดงตำมงบประมำณปี
2560

31 มี.ค. 2560
งำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

1

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
2. การป้องกันสัตว์หลุด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรดูแลสถำนที่เลี้ยง
สัตว์ มีควำมปลอดภัยและ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในด้ำน
ควำมปลอดภัยในกำรเลี้ยง
กำรจัดแสดง แก่นักท่องเที่ยว
และพื้นที่ใกล้เคียง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

1. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ ำ หน้ำ ที่ ให้ป ฏิบัติ ต ำม
มำตรกำรป้ อ งกั น และแผน
ควบคุมสัตว์หลุด
2. มีกำรดำเนินกำรจัดอบรม
และซั กซ้ อมแผนป้องกันสั ต ว์
หลุดปีละครั้ง
3. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนเลี้ ย งสั ต ว์ ที่
อั น ต รำย ค วรป ฏิ บั ติ งำ น
ร่ ว มกั น 2 คนขึ้ น ไป เพื่ อ
ช่ว ยเหลื อกัน ในกรณี เกิด เหตุ
ฉุกเฉิน
4. จั ด ท ำป้ ำ ยเตื อ น ขั้ น ตอน
กำรปฏิ บั ติ ง ำน กำรเปิ ด -ปิ ด
ประตู ทุ ก ครั้ ง โดยเฉพำะใน
สัตว์กลุ่ม Red Code
5. ตรวจสอบควำมปลอดภัย
ของสภำพกรงและคอกกั ก
สั ต ว์ รวมถึ ง กำรตรวจสอบ
ก่ อ นกำรปล่ อ ยสั ต ว์ แ ละเก็ บ
สัตว์ในส่วนแสดง
6. จัดทำแผนกำรตรวจอำคำร
สถำนที่ โดยเฉพำะคอกกั ก
และส่วนแสดงสัตว์กลุ่ม Red

1. มีกำรเข้มงวดและ
ระมัดระวังในกำรปฏิบัติงำน
กับสัตว์อันตรำย ให้ปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรป้องกันและแผน
ควบคุมสัตว์หลุด
2. อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำร
จัดอบรมและซ้อมแผนป้องกัน
สัตว์หลุดในเดือนมิถุนำยน
2560
3. 90 % มีผู้ปฏิบัติงำน
จำนวน 2 คน ที่เลี้ยงสัตว์ที่
อันตรำยอยู่แล้ว
4. ดำเนินกำรจัดทำป้ำยเตือน
ขั้ น ต อ น ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น
โดยเฉพำะในสั ต ว์ ก ลุ่ ม Red
Code เรียบร้อยแล้ว
5. มีดำเนินกำรตรวจสอบ
ควำมปลอดภัยของสภำพกรง
และคอกกักสัตว์เป็นประจำ
ทุกวัน
6. มีดำเนินกำรจัดทำแผนกำร
ตรวจอำคำร สถำนที่ โดย
เฉพำะคอกกักและส่วนแสดง
สัตว์กลุ่ม Red Code ร่วมกับ

ไม่มี

ไม่มี

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

30 มิ.ย. 2560
งำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

2

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
3. การป้องกันและรักษา
สัตว์ให้เป็นไปตามแผนการ
ดูแลสุขภาพสัตว์ประจาปี
2560 ของงานสัตวแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ดูแลสัตว์และรักษำสัตว์
รวมถึงกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกำรป้องกันโรค ในกลุ่ม
สัตว์ชนิดต่ำง ตำมแผนที่วำง
ไว้ อำทิ กำรได้รับวัคซีน ยำ
ถ่ำยพยำธิ เป็นต้น

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

Code ร่วมกับฝ่ำยปฏิบัติกำร
และซ่อมบำรุง
1. สับเปลี่ยน โยกย้ำย
ตำแหน่งภำยในให้ update
ตำมตำแหน่งงำนที่ที่
รับผิดชอบในปัจจุบัน เพื่อให้
ทรำบกรอบอัตรำกำลัง ตำม
ตำแหน่งโครงสร้ำงที่วำ่ งอยู่
2. สรรหำตำแหน่งสัตวแพทย์
สัตวบำลและนักเทคนิคกำร
สัตวแพทย์ ที่ยงั ว่ำงอยู่ ให้ได้
ตำมกรอบโครงสร้ำงงำนที่
กำหนด
3. ปรับแก้ไขคุณสมบัติ
ผู้สมัครงำนให้มีควำม
เหมำะสมตำมควำมเป็นจริง
และเปิดสรรหำ เพื่อให้มีผู้มำ
สมัคร
4. กำรจัดทำแผน M/A วัสดุ
อุปกรณ์ประจำปี ที่เกี่ยวข้อง
ในกำรรักษำ
5. กำรบริหำรบัญชี วัสดุ
อุปกรณ์ ยำเวชภัณฑ์ ให้
เพียงพอและพร้อมใช้งำนอยู่

ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบำรุง
เรียบร้อยแล้ว
1. อยู่ระหว่ำงกำรสับเปลี่ยน
โยกย้ำยตำมตำแหน่งงำน ที่
รับผิดชอบในปัจจุบัน เพื่อให้
ได้กรอบอัตรำกำลัง ตำม
ตำแหน่งโครงสร้ำงที่วำ่ งอยู่
2. กำลังอยู่ระหว่ำงสรรหำ
ตำแหน่งสัตวแพทย์
สัตวบำลและนักเทคนิคกำร
สัตวแพทย์ ที่ยงั ว่ำงอยู่ ให้ได้
ตำมกรอบโครงสร้ำงงำนที่
กำหนด
3. มีกำรแก้ไขคุณสมบัติผู้
สมัครงำนให้มีควำมเหมำะสม
4. มีกำรประสำนกับบริษทั
อุปกรณ์กำรแพทย์ให้มำ
บำรุงรักษำตำมกำหนดเวลำ
5. มีกำรบริหำรบัญชี วัสดุ
อุปกรณ์ ยำเวชภัณฑ์ ให้เพียง
พอและพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1. นำยสัตวแพทย์ปฏิบัติงำน
ไม่เพียงพอกับจำนวนสัตว์ที่มี
อยู่ ส่ง ผลให้ประสิทธิภำพใน
กำรรักษำสัตว์ไม่เป็นไปตำม
แผนกำรดูแลสัตว์

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

1. อยู่ระหว่ำงกำรสรรหำ
30 ก.ย. 2560
บุคลำกรในตำแหน่งต่อไปนี้
งำนสัตวแพทย์
1.1 หัวหน้ำงำนเทคนิค
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์
กำรสัตวแพทย์ (ระดับกลำง) สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
1 อัตรำ
1.2 นำยสัตวแพทย์
(ระดับกลำง) 2 อัตรำ ประกำศ
ณ วันที่ 29 มีนำคม 2560

3

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1. มีกำรจัดทำแผนกำรเพำะ
ขยำยพันธุส์ ัตว์ที่สำคัญ และ
สัตว์ที่หำยำก โดยคัดเลือกพ่อ
แม่พันธุ์สัตว์ที่เหมำะสม แต่ยัง
ไม่ครบทุกชนิด สำหรับชนิด
สัตว์ส่วนเกิน มีกำรแยกเพศ
เลี้ยงโดยแยกกรงเลี้ยงเพศผู้
และเพศเมีย และมีกำรทำหมัน
2. สัตว์ชนิดอื่นอยู่ระหว่ำง
กำรดำเนินกำรแผนกำรเพำะ
ขยำยพันธุส์ ัตว์
3. มีกำรดำเนินกำรจัดทำ
รำยกำรชนิด และจำนวนสัตว์
ส่วนเกิน สำหรับผู้ที่ต้องกำร
จะขอซื้อ หรือแลกเปลี่ยน
หรือให้สัตว์ ไว้พิจำรณำ
เรียบร้อยแล้ว

1. กฎ ระเบียบ กำรซื้อขำย
แลกเปลี่ยน หรือให้สัตว์ของ
สพค. ส่งผลให้สัตว์ส่วนเกินยัง
ไม่ได้นำออก

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

เสมอ โดยให้เพิ่มช่อง Stock
ขั้นต่ำในกลุ่มทีต่ ้องใช้บ่อยๆ
และนำระบบ First In – First
Out มำใช้
4. การบริหารสัตว์ส่วนเกิน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้สำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี มีชนิดและจำนวน
สัตว์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร อย่ำงเหมำะสม
- เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยค่ำอำหำร
สัตว์ของ สำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี
- เพื่อลดกำรจ้ำงบุคลำกรใน
กำรดูแลสัตว์ส่วนเกิน
- เพื่อป้องกันกำรเกิด
โรคติดต่อของสัตว์ภำยใน
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี

1. จัดทำแผนกำรเพำะ
ขยำยพันธุส์ ัตว์ให้ได้ชนิดและ
จำนวนต้องกำร โดยคำนึงถึง
พื้นที่อยู่อำศัย และคัดเลือกพ่อ
แม่พันธุ์สัตว์ที่เหมำะสม
2. จัดทำรำยกำรชนิด และ
จำนวนสัตว์ส่วนเกิน สำหรับ
ผู้ที่ต้องกำรจะขอซื้อ หรือ
แลกเปลี่ยนไว้พิจำรณำ

1. เร่งดำเนินกำรจัดทำแผน
31 มี.ค. 2560
ควบคุมประชำกรสัตว์ให้
งำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์
เหมำะสม และครบตำม
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์
โปรแกรมจำนวน
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
2. ให้นำกฎ ระเบียบ เข้ำอนุ
กฎหมำยของ สพค. เพื่อ
พิจำรณำระเบียบ ให้เอื้อต่อ
กำรซื้อขำย แลกเปลี่ยน หรือ
ให้สัตว์

4

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
5. การควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ให้ได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
จัดกำรอำหำรสัตว์ เป็นไป
อย่ำงเรียบร้อย เหมำะสม
ตำมหลักโภชนำศำสตร์ของ
สัตว์แต่ละชนิด

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

1. เจรจำต่อรองขอให้
สับเปลี่ยนมำทดแทนหรือ
เปลี่ยนชนิดอำหำรที่มี
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกันในช่วงที่พบปัญหำ
2.จัดตั้งคณะกรรมตรวจรับ
อำหำรสัตว์และให้ผู้ที่ทำหน้ำที่
ตรวจรับอำหำร ทำรำยงำนกำร
ตรวจรับอำหำรสัตว์เป็นประจำ
ทุกเดือน
3. กำรคัดเลือกผู้ส่งสำรอง
เพิ่มเติม
4. พิจำรณำกำรตีกลับอำหำร
สัตว์ ที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด
ที่ส่งผลกระทบรุนแรงกับสัตว์
อำทิ พบสำรเคมีตกค้ำง เกินค่ำ
มำตรฐำนที่ยอมรับ หรือผู้ขำยที่
ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิในกำร
จัดส่งอำหำรจำพวกเนื้อสัตว์ให้
ต่ำกว่ำ 5 0c
5. มีกำรประเมินคุณภำพผูส้ ่ง
ของ
6. มอบหมำยให้นักโภชนำกำร
และสัตวแพทย์ช่วยในกำรสุ่ม

1. ได้ดำเนินกำรให้นำอำหำร
ชนิดอืน่ มำทดแทนอำหำรที่พบ
ปัญหำหรืออยู่ในช่วงขำดแคลน
อำหำรนั้น
2. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจรับอำหำรสัตว์ทุกเดือน
โดยมีงำนโภชนำกำรเป็น 1 ใน
คณะกรรมกำรด้วย
3. ได้มีกำรติดต่อประสำน
งำนกับผู้ค้ำสำรองไว้แล้ว
4. มีกำรตีกลับอำหำรสัตว์ ทีไ่ ม่
เป็นไปตำมข้อกำหนดทีส่ ่งผล
กระทบรุนแรงกับสัตว์ ทุกชนิด
5. ได้มีกำรประเมินผูส้ ่งโดย
บันทึกตำมแบบฟอร์มที่
โภชนำกำรได้จดั ทำไว้
6. งำนโภชนำกำร ทำกำรส่ง
ตรวจหำสำรเคมีตกค้ำงสัปดำห์
ละ 1 ครั้งซึ่งผลตรวจออกมำ
เป็นค่ำที่ยอมรับได้สัตว์บริโภค
ได้ไม่เกิดอันตรำย
7. คณะกรรมกำร Biosecurity
ดำเนินกำรติดตำมและกำกับ
ดูแลกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงให้

ไม่มี

ไม่มี

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

๓๐ ก.ย. ๒๕60
งำนโภชนำกำร
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

5

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

เก็บตัวอย่ำงก่อน จนกว่ำมี
ผู้รับผิดชอบโดยตรง
7. มอบหมำยให้คณะกรรมกำร
Biosecurity ช่วยในกำรกำกับ
และควบคุมในกำรสุ่มเก็บ
ตัวอย่ำงในกำรส่งตรวจให้
เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้
6. ด้านการรับจองการใช้ 1. อบรมเจ้ำหน้ำที่รับจองให้
บริการของเชียงใหม่ไนท์
ทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ซาฟารี
รับจองอย่ำงถูกต้อง
วัตถุประสงค์
2. จัดทำคู่มือและรำยละเอียด
- เพื่อให้กำรบริหำรกำรรับ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ระบบกำร
จองกิจกรรมภำยในสำนักงำน จองเข้ำชม
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
- เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้
และทักษะในกำรปฏิบัตงิ ำน
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

ไม่มี

ไม่มี

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

เป็นไปตำมแผน

1. ได้มีกำรจัดอบรม เกี่ยวกับ
แนวทำงกำรปฏิบัติ งำนอย่ำ ง
ถูก ต้ อ ง แก่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ รั บ จอง
เรียบร้อยแล้ว
2. จั ด ท ำคู่ มื อ รำยละเอี ย ด
เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ระบบกำร
จองเข้ำชมให้เจ้ำหน้ำที่แต่ละ
คนรับทรำบเรียบร้อยแล้ว

31 ธ.ค. 2559
งำนบริหำรกำรขำยและรับจอง
ฝ่ำยขำยและวิจัยกำรตลำด
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

6

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
7. การรวบรวม/วิเคราะห์
ข้อมูลสารวจความคิดเห็น
การใช้บริการเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
วัตถุประสงค์
- เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกำร
วำงแผนกำรตลำด
- เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกำร
พัฒนำสินค้ำและกำร
ให้บริกำร
8. การจัดระบบการจราจร
ของสานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรจรำจรในพื้นที่และ
รองรับกำรใช้บริกำร มีควำม
สะดวกปลอดภัย

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

๑. ทำกำรปรับปรุงแก้ไขให้แบบ
สอบถำมมีควำมกระชับมำกขึ้น
2. ทำกำร Survey Research
ควบคู่กับกำรตั้งจุดกรอก
แบบสอบถำม
3. ขยับจุดที่ตั้งให้อยู่ในจุดที่มี
แสงสว่ำงที่เพียงพอและจัด
เตรียมเก้ำอี้ให้ผู้ที่มำกรอกข้อมูล
4. นำโปรแกรม SPSS มำ
วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงปริมำณ

1. นักท่องเที่ยวกรอก
แบบสอบถำมมำกขึ้น ทำให้ได้
จำนวนแบบสอบถำมเกิน
เป้ำหมำยที่วำงไว้เดือนละ
100 ชุด
2. ดำเนินกำรขยับจุดที่ตั้ง
สำหรับกำรกรอกแบบสอบถำม
ไปอยู่หน้ำตูป้ ระชำสัมพันธ์
3. มีข้อมูลวิเครำะห์เชิงปริมำณ
เพื่อนำไปใช้ในกำรวำงแผน
กำรตลำด

ไม่มี

ไม่มี

31 ธ.ค. 2559
งำนแผนและวิจัยกำรตลำด
ฝ่ำยขำยและวิจัยกำรตลำด
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

1. จั ด หำวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
ส ำหรั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ น
กำรจรำจรใหม่
2. ซ่ อ มแซมทำสี ข อบถนน
และไหล่ทำงให้มีควำมชัดเจน
และสวยงำม
3. เน้นย้ำให้เจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัยกวดขันกำกับ
ดูแลและให้คำแนะนำแก่
นักท่องเที่ยว

1. ได้มีกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรจรำจรทดแทนทีช่ ำรุด
รวมทั้งสำรองไว้ให้เพียงพอใน
กำรปฏิบัติงำนแล้ว ทำให้เกิด
ควำมรำบรื่นในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่
2. มีกำรซ่อมแซมปรับปรุงทำ
สีเส้นและทำสัญลักษณ์
เครื่องหมำยจรำจรบนเส้นทำง
และไหล่ทำงในบริเวณจุดที่
สำคัญนักท่องเที่ยวมองเห็นได้

ไม่มี

ไม่มี

31 ธ.ค. 2559
กลุ่มงำนบริหำรรักษำ
ควำมปลอดภัย
ควำมสะอำดและจรำจร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบำรุง
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

7

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ชัดเจนและสำมำรถใช้ควบคุม
จัดระเบียบกำรจรำจรได้ง่ำยขึ้น
3. นักท่องเที่ยวได้รับ
คำแนะนำควำมช่วยเหลือ
และกำรอำนวยควำมสะดวก
จำกเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัย
9. การดูแลรักษาความ
1. งดให้บริกำรในส่วนอยู่
1. นักท่องเที่ยวได้รับกำรแจ้ง
สะอาดของสานักงาน
ระหว่ำงรอดำเนินกำร
เตือนและไม่เข้ำใช้ในส่วนที่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ซ่อมแซม จัดทำป้ำยแจ้ง
ชำรุดและส่วนที่อยู่ระหว่ำงรอ
วัตถุประสงค์
นักท่องเที่ยวให้ทรำบ
ดำเนินกำรซ่อมแซม ทำให้ไม่
เพื่อให้กำรให้บริกำรและดูแล 2. ติดตำมและเร่งรัดกระบวน เกิดปัญหำเรื่องควำมสะอำด
รักษำควำมสะอำด สร้ำง
กำรซ่อมบำรุง และกำรเข้ำ
และกลิ่น
ควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร ดำเนินกำรแก้ไขจำกหน่วยงำน 2. จำกกำรติดตำม ทำให้กำร
ที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จตำม ดำเนินกำรซ่อมแซมสุขภัณฑ์
ระยะเวลำ
ภำยในห้องน้ำบริกำรมีควำม
3. ดำเนินกำรจัดซื้ออะไหล่
รวดเร็วมำกขึ้น ให้สำมำรถใช้
สุขภัณฑ์และวัสดุในกรณีเร่งด่วน งำนได้ตำมปกติ
4. ประสำนงำนกับฝ่ำยพัสดุ 3. ดำเนินกำรวำงแผน
อย่ำงสม่ำเสมอ
เกี่ยวกับกำรจัดซื้ออะไหล่
สุขภัณฑ์และวัสดุตั้งแต่ตน้
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

ไม่มี

ไม่มี

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

31 ธ.ค. 2559
กลุ่มงำนบริหำรรักษำ
ควำมปลอดภัย
ควำมสะอำดและจรำจร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบำรุง
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

8

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
10. การซ่อมบารุง สารวจ
ปรับปรุงอาคารสถานที่
และงานบริการด้านช่าง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรซ่อมบำรุงเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและมี
ควำมปลอดภัย
ต่อกำรใช้งำน

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1. เตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มำ
สำรอง ให้พร้อมสำหรับกำร
ปฏิบัติงำน และวิเครำะห์ปัญหำ
(กำรทำบัญชีขั้นต่ำ และกำรทำ
ทะเบียนครุภัณฑ์วสั ดุอุปกรณ์ที่
สำคัญ เพื่อวำงแผน M/A
2. วำงแผนงำนให้เหมำะสม
กับกำลังคนของฝ่ำยงำน
3. เตรียมพร้อมในกำร
ปฏิบัติงำน
4. จัดทำแผนกำรดูแลอำคำร
และสถำนที่ ระบบ
สำธำรณูปโภค น้ำพุ
สถำนีจ่ำยไฟสำรอง ยำนพำหำ
นะฯลฯ
5. ควบคุมกำรปฏิบัติงำนด้ำน
ซ่อมบำรุง สำรวจ/ปรับปรุง
อำคำรสถำนที่ และงำน
บริกำรด้ำนช่ำง
6. สร้ำงควำมตระหนักและ
กำรให้ควำมสำคัญในกำรซ่อม
7. งดให้บริกำรในส่วนอยู่
ระหว่ำงรอดำเนินกำรซ่อมแซม
จัดทำป้ำยแจ้งนักท่องเที่ยว

1. มีกำรจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
ที่มีควำมจำเป็น โดยเฉพำะ
วัสดุที่มีกำรใช้บ่อย และจัดทำ
แผนกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
สำคัญ
2. มีกำรปรับปรุงแผนกำร
ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์
4. มีกำรวำงแผนกำรดำเนิน
งำนในส่วนของรำยกำรกำร
ดูแลอำคำรสถำนที่และแผน
กำรปฏิบัติงำนจำเป็นต้อง
ติดตำมรำยงำนผลเพิ่มมำกขึ้น
5. มีกำรเพิ่มควำมรู้ในกำร
อบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ เป็น
ประจำทุกเดือน
6. มีกำรงดใช้พื้นที่โดยรอบ
พร้อมป้ำยเตือน เพื่อดำเนิน
กำรซ่อมแซมชัดเจนมำกขึ้น
และมีกำรทำรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนที่แล้วเสร็จให้กับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ

1.รำยกำรแจ้งซ่อมแต่ละ
ประเภทงำนเกินที่ควำม
สำมำรถจำเป็นต้องดำเนิน
กำรจัดจ้ำงซ่อมจำกภำยนอก
จึงทำให้งบประมำณไม่
เพียงพอ
2.ปริมำณงำนที่เพิ่มมำกขึ้น
ทำให้บุคคลกรที่มีไม่เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้
บริกำร
3. สถำนกำรณ์ที่เกินควำม
ควบคุม เช่น พำยุเข้ำถล่มทำ
ให้หลังคำพังลงมำ เป็นต้น
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่และ
ควำมรู้เชิงลึกด้ำนกำรสำรวจ
ปรับปรุงอำคำรสถำนที่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

31 มี.ค. 2560
1.เตรียมควำมพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์ได้ตำมควำมต้องกำร กลุ่มงำนโยธำและซ่อมบำรุง
ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบำรุง
และตำมแผนมำกขึ้น
2.สรรหำบุคลำกรเพิ่มเพื่อ สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
ประสิทธิภำพให้ต่อกำรทำงำน
3.ปรับปรุงแผนกำรปฏิบัติ
งำนให้เหมำะสมเป็นไปด้วยดี
ทำให้มีควำมพร้อมต่อ
สถำนกำรณ์
4. พัฒนำแนวทำงกำรอบรม
ควำมรู้ด้ำนกำรซ่อมบำรุง
และกำรดูแลปรับปรุงอำคำร
สถำนที่ต่ำงๆ ให้ทันต่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่
มำกขึ้น

9

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

ให้ทรำบ
8. ติดตำมและเร่งรัด
กระบวนกำรซ่อมบำรุง และ
กำรเข้ำดำเนินกำรแก้ไขจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้แล้ว
เสร็จตำมระยะเวลำ
11. การบริหารจัดหา
1. จัดทำแผนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง
อุปกรณ์ทดแทนที่ชารุด
ให้สอดคล้องกับบัญชีวัสดุ
วัตถุประสงค์
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่มี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพสต๊อก ควำมสำคัญ ของใช้ที่เสียปล่อย
ขั้นต่ำสุดในกำรบริหำร
ในกำรให้บริกำรลูกค้ำ เช่น สำย
จัดกำรเป็นไปอย่ำงมี
ฉีดน้ำ หลอดไฟ เป็นต้น โดย
ประสิทธิภำพ
กำรแบ่งเกรดทะเบียนครุภัณฑ์
และกำรทำครุภัณฑ์ตำสุ
่ ด
เพื่อให้มีอะไหล่ หรือของรองรับ
ทดแทน หรือซ่อมแซมได้ทันที
2. วำงแผนกำรใช้งบประมำณ
ดำเนินงำนประจำปี ให้
สอดคล้องกับบัญชี Stock
3. จัดหำ Out Source ใน
กำรซ่อมแซมรองรับ

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1. มีวำงแผนกำรจัดซื้อ/จัด
จ้ำง ให้สอดคล้องกับบัญชี
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่มี
ควำมสำคัญ ของใช้ที่เสียบ่อย
และทำกำรตรวจสอบสภำพ
กำรใช้งำนของวัสดุอุปกรณ์
ตั้งแต่ก่อนเริ่มงบประมำณ
เพื่อประเมินควำมสำมำรถใน
กำรใช้งำนให้พร้อมต่อกำรใช้
งำน และขออนุมัติงบประมำณ
ให้พร้อมมีอะไหล่ หรือของ
รองรับ ทดแทน หรือซ่อม
แซมได้ทันที
2. กำรใช้งบประมำณ
ดำเนินงำนประจำปีเป็นไป
ตำมแผนที่วำงไว้ และทำกำร

1. วัสดุอุปกรณ์ที่สต๊อกไม่
เพียงพอ เนื่องจำกมีกำรแจ้ง
ซ่อมเป็นจำนวนมำกขึ้น ทำ
ให้ควำมพร้อมให้ใช้งำนไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำร
2. มีกำรแจ้งซ่อมบำรุงที่
จำเป็นต้องใช้งบประมำณทำ
ให้งบประมำณในบำงส่วนไม่
เป็นตำมแผนที่วำงไว้ จึง
จำเป็นต้องใช้เงินงบประมำณ
ฉุกเฉิน
3. กำรซ่อมบำรุงเกิน
ควำมสำมำรถของบุคคลำกร
ภำยในฝ่ำยปฏิบัติกำรฯ

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

๓๐ ก.ย. ๒๕60
1. ต้องมีวำงแผนกำรจัดซื้อ/
จัดจ้ำงมำกขึ้นและทำกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบำรุง
ตรวจสอบสภำพกำรใช้งำน สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
ของวัสดุอุปกรณ์ตั้งแต่ก่อน
เริ่มงบประมำณ เพื่อประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนให้
พร้อมต่อกำรใช้งำน หำกมี
กำรซ่อมบำรุงหลำยครั้ง
อำจจะเสนอให้แทงจำหน่ำย
2. กำรควบคุมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณให้สอดคล้องกัน
กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
3. วำงแผนเพื่อจัดหำ Out
Source ในกำรซ่อมแซม
รองรับ
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

ไม่มี

ไม่มี

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ตรวจสอบ บัญชีให้สอดคล้อง
กัน
3. วำงแผนเพื่อจัดหำ Out
Source ในกำรซ่อมแซม
รองรับ
12. การควบคุมคุณภาพน้า
ใช้และน้ากินสาหรับสัตว์
ให้ได้ตามมาตรฐานที่
กาหนด
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
จัดกำรคุณภำพน้ำใช้สำหรับ
สัตว์ ให้เป็นไปอย่ำง
เรียบร้อย เหมำะสมตำม
หลักสุขศำสตร์ ลดกำรป่วย
และกำรติดเชื้อในระบบ
ทำงเดินอำหำร ระบบ
ขับถ่ำยและระบบทำงเดิน
ปัสสำวะ เป็นต้น

1. สุ่มตรวจเช็คคุณภำพน้ำตำม
จุดต่ำงๆ
2. จัดทำแผนในกำรบำรุงรักษำ
ถังเก็บน้ำสำรองและระบบท่อ
ส่งน้ำ
3. จัดทำแผนกำรตรวจเช็ค
ระบบเครื่องฉีดคลอลีนและฆ่ำ
เชื้อโรค เป็นประจำตำมจุดต่ำงๆ
4. จัดหำอะไหล่สำรอง
อุปกรณ์รองรับ ในกำร
ซ่อมแซมให้เพียงพอต่อกำรใช้
งำน สำมำรถนำมำเปลี่ยนหรือ
ทดแทนได้โดยทันที

1. ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์ มี
กำรจัดทำแผนกำรสุ่มตรวจ
คุณภำพน้ำ เช่น กำรสุ่ม
ตรวจน้ำบริเวณคอกกักสัตว์ น้ำ
ที่ใช้แช่ผัก ผลไม้ เป็นต้น ซึง่
กำรเก็บน้ำส่งตรวจ ไม่พบสำร
ปนเปื้อน
2. กำรปฏิบัติงำนสำรวจท่อส่ง
น้ำ อุปกรณ์ต่ำง เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีกำรเช็ค
ลิสต์กำรบำรุงรักษำเครื่องปั๊ม
น้ำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ตำมกำหนดระยะเวลำทำควำม
สะอำด
3. มีกำรจัดทำแผนกำรดูแล
รักษำเป็นประจำทุกสัปดำห์/
เดือน และดูแลให้เป็นไปตำม
ค่ำมำตรฐำนที่กำหนดไว้

31 ธ.ค. 2559
กลุ่มงำนโยธำและซ่อมบำรุง
ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบำรุง
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

4. มีแผนกำรปฏิบัตงิ ำนระบบ
น้ำ และมีกำรสำรวจควำม
เสียหำยของอุปกรณ์ประจำปี
เพื่อจัดของบประมำณจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์สำรอง เพื่อเพียง
พอต่อควำมต้องกำรควำม
พร้อมในกำรทำงำนระบบน้ำ
13. การปรับปรุงภูมิทัศน์ 1. ลดจำนวนสัตว์จำพวกกวำง 1. จำนวนสัตว์จำพวกกวำงที่ 1. ยังคงควบคุมจำนวนสัตว์
ในพื้นที่ส่วนบริการของ
ที่ปล่อยอิสระ เพื่อลดควำม
ปล่อยอิสระ ลดลง และได้
จำพวกกวำงทีป่ ล่อยอิสระ ได้
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เสียหำยของพันธุ์ไม้บริเวณ
จำกัดบริเวณพื้นทีส่ ่วนบริกำร เพียงส่วนหนึ่งเท่ำนัน้
วัตถุประสงค์
พื้นที่ส่วนบริกำร หรือจำกัด ไม่ให้กวำงเข้ำถึง
เพื่อให้เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีมี บริเวณไม่ให้กวำงเข้ำถึง
2. ขณะนี้ได้ทำกำรยื่นเรื่องขอ
ภูมิทัศน์ที่สวยงำม
2. สรรหำบุคลำกร ที่มีควำม สรรหำบุคคลำกร ในตำแหน่ง
สำมำรถในกำรดูแลภูมทิ ัศน์ หัวหน้ำกลุ่มงำนภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม ในตำแหน่งหัวหน้ำ สิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อย
กลุ่มงำนภูมิทัศน์และ
แล้ว กำลังดำเนินกำร
สิ่งแวดล้อม
14. การให้บริการรถ
นั่งชมสัตว์
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย
กับนักท่องเที่ยวขณะนัง่ รถ
ชมสัตว์

1. จัดทำเรื่องแจ้งซ่อมอุปกรณ์
ที่ชำรุด รวมถึงตรวจสภำพกำร
ใช้บริกำรรถก่อน-หลัง กำร
ให้บริกำรทุกครั้ง และจัดทำ
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ระบุจุด
กดกริ่งเพื่อให้นักท่องเที่ยว

1. รถลำกพ่วงได้รับกำร
ตรวจเช็คสภำพและซ่อมแซม
อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหำยให้อยู่
ในสภำพพร้อมใช้งำน
2. นักท่องเที่ยวได้รับควำม
ปลอดภัยจำกกำรให้บริกำร

1. อุปกรณ์แจ้งเหตุประจำ
รถลำกเช่น กริ่ง แตรรถ อยู่
ในสภำพไม่พร้อมใช้งำน
หรือเกิดกำรชำรุด เสียหำย
2. ยังไม่มีชุดปฐมพยำบำล

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

1. แจ้งฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์
30 ก.ย. 2560
ควบคุมพื้นที่กำรปล่อยสัตว์ กลุ่มงำนภูมิทัศน์แลสิง่ แวดล้อม
อิสระมำกขึ้น
ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบำรุง
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

1. จัดทำเรื่องแจ้งซ่อมอุปกรณ์
30 ก.ย. 2560
ที่ชำรุด รวมถึงตรวจสภำพกำร งำนอำนวยควำมสะดวก
ใช้บริกำรรถก่อน-หลัง กำร
ฝ่ำยบริกำร
ให้บริกำรทุกครั้ง และจัดทำ สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ระบุจุด
กดกริ่งเพื่อให้นักท่องเที่ยว
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
การควบคุมที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
- เพื่อสร้ำงมำตรฐำนด้ำน
สังเกตได้ง่ำย
กำรให้บริกำรของเชียงใหม่ 2. จัดหำชุดปฐมพยำบำล
ไนท์ซำฟำรี
เบื้องต้นประจำรถลำกพ่วงทุกคัน
3. เพิ่มกำรติดตั้งเหล็กกั้นบน
รถลำกพ่วงทุกคันให้แข็งแรง
และปลอดภัย
4. มีคู่มือตรวจเช็ครถก่อน
และหลังกำรใช้งำนทุกครั้ง
5. กำหนดและมอบหมำย
เจ้ำหน้ำที่สำหรับตรวจเช็ครถ
อย่ำงชัดเจน และมีคู่มือ
ป้องกันอุบัติเหตุและจัดกำร
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
15. การดูแลความปลอดภัย 1. ปรับเปลี่ยนและซ่อมแซม
ของผู้ใช้บริการบ้านพักและ ประตูหน้ำต่ำง ซึ่งยังเป็นรูป
งานประชุม,จัดเลี้ยง ของ แบบเดิม ซึ่งไม่สำมำรถป้องกัน
สานักงานเชียงใหม่ไนท์
แมลง,สัตว์มีพิษหรือภัย
ซาฟารี
ธรรมชำติลมและฝนได้ เนื่อง
วัตถุประสงค์
จำกชำรุดไปตำมอำยุกำรใช้งำน
- เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย 2. เพิ่มแสงสว่ำงและจัดทำป้ำย
แก่นักท่องเที่ยวขณะเข้ำพัก ไฟบอกทิศทำงในกำรเข้ำที่พัก
และใช้บริกำร
และจัดทำไม้หมอนหนุนล้อ
- เพื่อสร้ำงควำมประทับใจให้ รถยนต์หรือปรับพื้นที่ให้เสมอ
กับนักท่องเที่ยว
กันเพื่อป้องกันกำรเลื่อนไหล

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

และกำรดูแลของเจ้ำหน้ำที่
3. รถลำกพ่วงชมสัตว์มีควำม
ปลอดภัยสร้ำงมำตรฐำนด้ำน
กำรให้บริกำรของเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี

เบื้องต้นประจำรถลำกชมสัตว์
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เช่น ม้ำลำยกัด ยังไม่สำมำรถ
ปฐมพยำบำลเบื้องต้นได้ทันที
3. กำรติดตั้งเหล็กกั้นบนรถ
ลำกพ่วงชมสัตว์ยังไม่
แข็งแรงและไม่ครบทุกคัน

สังเกตได้ง่ำย
2. จัดหำชุดปฐมพยำบำล
เบื้องต้นประจำรถลำกพ่วงทุก
คัน
3. เพิ่มกำรติดตั้งเหล็กกั้นบน
รถลำกพ่วงทุกคันให้แข็งแรง
และปลอดภัย

1. ดำเนินกำรซ่อมแซมประตู
หน้ำต่ำงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ดำเนินกำรเพิ่มแสงสว่ำง
ตำมถนน,ที่จอดรถและทำงเดิน
เข้ำที่พักพร้อมทั้งจัดทำป้ำย
บอกทำงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. ยังไม่ได้ดำเนินกำรจัดหำ
ชุดปฐมพยำบำลประจำใน
ห้องพัก

1. ยังขำดชุดปฐมพยำบำล
ประจ ำห้ อ งพั ก เนื่ อ งจำกรอ
กำรซ่ อ มแซมประตู ห น้ ำ ต่ ำ ง
แล้ ว เสร็ จ เดื อ นมี น ำคม ซึ่ ง
ระหว่ำงกำรซ่อมแซมอำจมีฝุ่น
หรือสิ่งสกปรกภำยในห้องพัก
จึงขอติดตั้งชุดปฐมพยำบำลใน
ลำดับถัดไป

1. ดำเนินกำรเพื่อขอ
งบประมำณในกำรจัดซื้อชุด
ปฐมพยำบำลในปีงบประมำณ
ต่อไป

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

30 ก.ย. 2560
งำนบ้ำนพักจัดเลี้ยง
และกิจกรรม
ฝ่ำยบริกำร
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1. ดำเนินจัดซื้อเครื่องแฮนด์
เฮลตำมทีไ่ ด้รับอนุมัติ
งบประมำณครุภัณฑ์ พ.ศ.
2560 จำนวน 4 เครื่อง
2. ยังไม่ดำเนินกำรเรื่องกำร
เพิ่มสัญญำณ WIfi ซึ่งอยู่ใน
ระหว่ำงกำรเสนอขอ
งบประมำณในปี พ.ศ. 2561
เพิ่มเติมต่อไป

1. เครื่องแฮนด์เฮลที่ใช้ในกำร
จำหน่ำยสินค้ำเพื่อหักเงินผ่ำน
บัตรเข้ำชมและบัตรเติมเงิน
ยังมีจำนวนไม่เพียงพอและไม่
ครอบคลุมต่อกำรบริกำรทุก กิจกรรม ซึ่งในปัจจุบันมี
กิจกรรมที่เพิ่มมำกขึ้นทำให้ไม่
สำมำรถครอบคลุมกำรบริกำร
ในกำรจัดกำรร้ำนค้ำภำยใน
ทั้งหมดได้อย่ำงเป็นระบบ
รวมถึงในบำงจุดบริกำรยังไม่มี
สัญญำณ Network เพื่อรองรับ
ในกำรใช้ระบบจำหน่ำยสินค้ำ
ผ่ำนบัตรเข้ำชมและบัตรเติมเงิน
AEC ซึ่งยังไม่สำมำรถครอบ
คลุมพื้นที่กำรให้บริกำรบำงจุด
ได้ครบทั่วถึง

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ของรถยนต์
3. จัดหำชุดปฐมพยำบำล
ประจำห้องพักทุกห้อง
16. การบริหารจัดการ
ร้านค้าของสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดกำรใช้เครื่อง
แฮนด์เฮลในกำรให้บริกำรกำร
จำหน่ำยสินค้ำทุกประเภทให้
ครอบคลุมทุกกิจกรรม
- เพื่อให้ระบบงำนด้ำนกำร
จัดกำรร้ำนค้ำมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น

1. จัดหำเครื่องแฮนด์เฮล
สำมำรถครอบคลุมและเพียง
พอต่อจุดจำหน่ำยสินค้ำทุกจุด
พร้อมเครื่องสำรอง ให้พร้อมใช้
งำนแทนเครื่องที่มีปัญหำ
2. เพิ่มสัญญำณ WIfi ให้
สำมำรถครอบคลุมกำรให้
บริกำรทั้งหมด และ จัดลำก
สำยแลน (LAN) ไปประจำจุดที่
ใช้แฮนด์เฮลทุกจุด

1. ดำเนินกำรเสนอขอ
30 ก.ย. 2560
งบประมำณสำหรับจัดซื้อ
งำนกำรค้ำภำยใน
เครื่องแฮนด์เฮล ในปี พ.ศ.
ฝ่ำยบริกำร
2561 เพิ่มเติมต่อไป
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
2. ควรเพิ่มสัญญำณ Network
ให้สำมำรถครอบคลุมกำรให้
บริกำรทั้งหมด เพื่อให้สำมำรถ
ตอบโจทย์ควำมพึงพอใจให้แก่
นักท่องเที่ยวและสำมำรถ
ครอบคลุมกำรบริกำรจัดกำร
ร้ำนค้ำภำยในทั้งหมดได้อย่ำง
เป็นระบบ เพื่อให้เกิดยอด
รำยได้ทสี่ ูงขึ้น
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
17. การควบคุมด้าน
สุขอนามัยของร้านอาหาร
และเครื่องดื่มของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ระบบงำนด้ำนกำร
จัดกำรร้ำนค้ำและร้ำนอำหำร
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น มีกำร
ตรวจสอบ ควบคุม คุณภำพ
สินค้ำก่อนที่จะนำมำวำง
จำหน่ำย มีควำมเรียบร้อย
ถูกต้อง ปลอดภัยก่อนกำร
บริกำร นทท. ไม่พบปัญหำ
เรื่อง อำหำรเป็นพิษ หรือ
อำหำรหมดอำยุ จำกกำร
บริกำรในพื้นที่

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

1. มีกำรจัดกำรและจัดทำ
หลักเกณฑ์ในกำรควบคุม
มำตรฐำนข้อกำหนดคุณภำพใน
กำรให้บริกำรของร้ำนอำหำร
ร้ำนค้ำต่ำงๆ ที่เข้ำมำให้
บริกำร (outsource) ด้ำน
อำหำร ซึ่งต้องได้มำตรฐำน
อำหำรปลอดภัยรับรองจำก
หน่วยงำนสำธำรณูปโภค
รวมถึงมีกำรจัดกำรด้ำน
สุขอนำมัยและควำมสะอำด
ของพื้นที่
2. มีกำรจัดกำรและจัดทำ
หลักเกณฑ์ในกำรควบคุม
Supplier โดยกำรควบคุม
คุณภำพสินค้ำต่ำงๆ ที่นำมำ
จำหน่ำย (Food Safety) ในพืน้ ที่
3. กำรตรวจสอบและควบคุม
กำรบริหำร Stock สินค้ำ ให้มี
ประสิทธิภำพนำระบบ first in
– first out ในกำรจัดสินค้ำเพื่อ
นำมำจำหน่ำย
4. ตรวจสอบอำยุสินค้ำก่อน
จำหน่ำย

1. ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ใน
กำรควบคุมมำตรฐำนข้อ
กำหนดคุณภำพในกำร
ให้บริกำรของร้ำนอำหำร
ร้ำนค้ำต่ำงๆ
2. ดำเนินกำรจัดทำและปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ในกำรควบคุม
Supplier โดยกำรควบคุม
คุณภำพสินค้ำต่ำงๆ ที่นำมำ
จำหน่ำย (Food Safety) ในพืน้ ที่
3. มีกำรใช้ระบบ first in –
first out ในกำรจัดสินค้ำเพื่อ
นำมำจำหน่ำย
4. เจ้ำหน้ำที่มีกำรตรวจสอบ
อำยุสินค้ำก่อนวำงจำหน่ำยทุก
ครั้ง
5. เจ้ำหน้ำที่มีตรวจเช็ควัสดุ
อุปกรณ์ในกำรจัดเก็บให้มี
สภำพกำรใช้งำนได้ดีอยู่เสมอ
6. มีกำรบอกกล่ำวถึงผลกระทบ
ในเรื่องกำรขำยสินค้ำหมดอำยุ
และกำรปรุงอำหำรที่ถูก
สุขลักษณะแก่เจ้ำหน้ำที่อย่ำง
สม่ำเสมอ

ไม่มี

ไม่มี

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

31 ธ.ค. 2559
งำนกำรค้ำภำยใน
ฝ่ำยบริกำร
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

5. ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ใน
กำรจัดเก็บให้มีสภำพกำรใช้งำน
ได้ดีอยู่เสมอ
6. สร้ำงควำมตระหนักและ
ผลกระทบในเรื่องกำรขำย
สินค้ำหมดอำยุให้ และกำรปรุง
อำหำรที่ถูกสุขลักษณะ ให้
เจ้ำหน้ำทีไ่ ด้รับทรำบ
18. การให้บริการลูกค้าใน 1. เพิ่มจุดจำหน่ำยบัตร จำนวน
การจาหน่ายบัตรเข้าชม
4 จุด ในกำรให้บริกำรลูกค้ำ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำม
เพื่ออำนวยควำมสะดวกและ ประทับใจในกำรใช้บริกำร และ
สร้ำงควำมพึงพอใจแก่
ดำเนินกำรของบประมำณ
นักท่องเที่ยว
2560
19. การใช้วัสดุอุปกรณ์
เพื่อการปฏิบัติงานของ
สานักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดกำรใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงคุ้มค่ำ

การประเมินผลการควบคุม

1. ได้ทำกำรเพิ่มจุดจำหน่ำย
บัตร เป็น 4 จุด ในช่วงเทศกำล
และวันหยุดยำวเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และได้ทำกำรจัดหำจ้ำง
เหมำ มำช่วยงำนจำหน่ำยบัตร
ในด้ำนเอกสำรของบริษัททัวร์
และคณะ จำนวน 2 คน
เรียบร้อยแล้ว
1. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงำน
๑. กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยพัสดุ
เบิกจ่ำยวันจันทร์และวันพุธ 2 เป็นไปตำมระเบียบ และง่ำยต่อ
วัน/สัปดำห์ ในกำรเบิกจ่ำย
กำรนับจำนวนคงเหลือในแต่ละ
วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ง่ำยต่อกำร เดือน
ควบคุมกำรเบิกจ่ำยและกำรนับ 2. ผู้ปฏิบัติงำนแต่ละงำนมีกำร
จำนวนคงเหลือ
วำงแผนกำรใช้วัสดุอย่ำง
2. ให้แต่ละจุดคำนวณควำม เพียงพอ
ต้องกำร และวำงแผนใช้วัสดุ 3. มีกำรจัดทำใบเบิกพัสดุทุก

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

ไม่มี

ไม่มี

1. ยังมีบำงงำนที่ไม่เบิกของ
ตำมวันที่กำหนด เนื่องจำก
ขำดสิ่งของที่จำเป็น ที่ต้องเบิก
เร่งด่วน เช่น หมึกพิมพ์
2. ในช่วง high season ใน
แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทัง้
ชำวไทยและต่ำงประเทศเข้ำ
มำใช้บริกำรเยอะ ทำให้มีกำร

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

30 ก.ย. 2560
งำนบริหำรบัตรเข้ำชม
ฝ่ำยบริกำร
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

1. ให้เจ้ำหน้ำที่แต่ละงำน
๓๐ ก.ย. ๒๕60
ประมำณกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
ในแต่ละเดือนให้เพียงพอ และ
เบิกวัสดุตำมวันที่กำหนด
2. ให้แต่ละงำนมีกำร
เปรียบเทียบยอดวัสดุที่ใช้
ในช่วง high และ low ของ
แต่ละปี เพื่อใช้ในกำรวำง
16

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
การควบคุมที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
- เพื่อสนับสนุนกำรลดต้นทุน งำนเลี้ยงสัตว์ของจุดตนเอง ที่
กำรบริหำรจัดกำรขององค์กร ต้องกำรใช้จริง และแจ้งงำน
ธุรกำร เพื่อให้เพียงพอต่อกำร
ใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำน
3. ก่อนกำรจัดซื้อวัสดุ
สำนักงำน ให้ผปู้ ฏิบัติงำน
วำงแผนวัสดุสำนักงำนที่ มี
ควำมจำเป็นต้องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจำนวนมำก แล้วแจ้ง
แก่เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร เพื่อให้
เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน และ
ตำมควำมต้องกำรในกำรใช้งำน
ของผู้ปฏิบัติงำน
4. จัดทำสมุดคุมสต็อกและ
จัดหำตู้เก็บพัสดุอย่ำงเหมำะสม
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน
20. การรักษาความ
1. แจกคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ปลอดภัยในชีวิตของ
สำหรับเจ้ำหน้ำที่และจัดอบรม
บุคลากรผู้ปฏิบัตงิ าน
กำรปฏิบัติงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่
วัตถุประสงค์
ใหม่
เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยใน 2. กำหนดมำตรกำรกำรทำงำน
กำรปฏิบัติงำน ลดกำรเกิด ในคอกสัตว์ดุร้ำยต้องเข้ำพร้อม
อุบัติเหตุกับบุคลำกรอัน
กันอย่ำงน้อย 2 คนขึ้นไป เพื่อ
เนื่องจำกควำมประมำทหรือ ช่วยเหลือกันในกรณีเกิดเหตุ

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

ครั้งที่มีกำรเบิกจ่ำย และจัดทำ
รำยงำนกำรใช้วัสดุในแต่ละ
เดือน
4. แต่ละจุดมีกำรคำนวณ
ควำมต้องกำร และวำงแผนใช้
วัสดุงำนเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน

ใช้วัสดุมำกขึ้น และบำงครั้ง
เกิดควำมล่ำช้ำ และวัสดุไม่
เพียงพอ
3. บำงครั้งผูป้ ฏิบัติงำนเบิก
ของโดยไม่ผำ่ นธุรกำร โดยกำร
ไปหยิบเอง อำจทำให้ยอดวัสดุ
คงเหลือคลำดเคลื่อน

แผนกำรจัดซื้อพัสดุ
3. กำชับให้ผู้ปฏิบตั ิงำนใน
ฝ่ำย เบิกของตำมวันเวลำที่
กำหนด และกำรเบิกของทุก
ครั้งต้องผ่ำนธุรกำร โดยให้
ธุรกำรเป็นผู้ทำกำรเบิกของให้
โดยตรง

1. ก่อนกำรนำรถลำกพ่วง
ออกมำให้บริกำร มีกำร
ตรวจเช็คควำมพร้อม อยู่เสมอ
2. มีกำรทำหนังสือตักเตือนแก่
ผู้ปฏิบัตงิ ำนที่ขับรถด้วย
ควำมเร็วเกินอัตรำที่กำหนด
3. มีกำรกำหนดมำตรกำรกำร
ทำงำนในคอกสัตว์ดุร้ำยต้อง

ไม่มี

ไม่มี

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

30 ก.ย. 2560
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
การควบคุมที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
ควำมไม่พร้อมในกำร
ฉุกเฉิน
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
3. กำรใช้อุปกรณ์เครื่องกล
ยำนพำหนะ และเครื่องใช้ต่ำงๆ
มีกำรตรวจเช็คควำมพร้อมก่อน
กำรใช้งำน และมีผดู้ ูแล
รับผิดชอบในอุปกรณ์แต่ละชิ้น
หำกมีกำรชำรุดให้ทำกำรแจ้ง
ซ่อมทันที
4. กำรกำหนดกฎระเบียบ
บทลงโทษ ในกำรขับขี่ยำน
พำหนะภำยในหน่วยงำน
5. กำรสร้ำงควำมตระหนักใน
ด้ำนควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ ตำม
ข้อกำหนดระบบกำรจัดกำร
อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย (ISO 45001)
6. จัดหำชุดอุปกรณ์ป้องกัน
รองรับ ตำมควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนให้
เพียงพอ กับงำนที่ปฏิบตั ิตำม
มำตรฐำน ISO 45001

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

เข้ำพร้อมกันอย่ำงน้อย 2 คน
ขึ้นไป
4. มีกำรกำหนดกฎ ระเบียบใน
กำรขับขี่ยำนพำหนะภำยใน
หน่วยงำน เช่น กำหนดอัตรำ
ควำมเร็วในกำรขับขี่อยู่ที่ 25
กิโลเมตร/ชั่วโมง
5. ดำเนินกำรอบรมด้ำนควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ ตำมข้อกำหนดระบบ
กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย (ISO 45001)
ประจำทุกเดือน
6. มีกำรจัดหำชุดอุปกรณ์
ป้องกันรองรับ ตำมควำมเสี่ยง
ที่อำจเกิดขึ้นในกำรปฏิบัตงิ ำน
เช่น รองเท้ำหัวเหล็ก ชุด
ป้องกันต่ำงๆ เป็นต้น
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
21. การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ
จากการให้บริการในพื้นที่
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่ที่
รับผิดชอบ

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1. จัดทำแผนในกำรดูแลวัสดุ
อุปกรณ์ อำคำร สถำนที่
ยำนพำหนะ ที่มีควำมเสี่ยงใน
กำรให้บริกำรนักท่องเที่ยว
2. ดำเนินกำรจัดอบรมเชิง
ป้องกันอุบัติเหตุและกำร
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน อย่ำงน้อย
ปีละครั้ง
3. จัดหำวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือทำงกำรแพทย์ ให้
เพียงพอและพร้อมใช้งำนอยู่
เสมอ เช่น ชุดปฐมพยำบำล
เบื้องต้นประจำรถลำก เพื่อ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น
4. จัดอบรมทบทวนกำรปฐม
พยำบำลเบื้องต้น อย่ำงน้อยปี
ละครั้ง
5. วำงมำตรกำรป้องกัน และ
ดูแลเรื่องควำมปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว บริเวณจุดเสี่ยง
ต่ำงๆ
6. กำหนดมำตรกำรและ
แนวทำงป้องกัน หำสำเหตุกำร
เกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งมำ

๑. มีแบบฟอร์มตรวจเช็คความ
พร้อมของยานพาหนะก่อนการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว
๒. มีกำรจัดอบรมเชิงป้องกัน
อุบัติเหตุและกำรฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี
3. มีชดุ ปฐมพยำบำลเบื้องต้น
ประจำรถลำกทุกคัน
4. มีกำรจัดอบรมทบทวนกำร
ปฐมพยำบำลเบื้องต้น ปีละ 2
ครั้ง
๕. มีกำรติดตั้งเหล็กกั้นบนรถ
ลำกพ่วงบ้ำงแล้ว
6. มีกำรจัดทำป้ำยคำเตือน
ข้อแนะนำ ตำมจุดต่ำงๆที่มี
ควำมเสี่ยงและบริเวณจุดเสี่ยง
ต่ำงๆ และติดตั้งโทรศัพท์
ฉุกเฉินบริเวณโดยรอบ
7. มีกำรจัดทำตำรำงตรวจเช็ค
รถลำกพ่วงที่ให้บริกำรเป็น
ประจำทุกวัน
8. ได้มีกำรจัดตั้งคณะทำงำน
ในกำรตรวจสอบพื้นที่ สชน.
ซึ่งจะตรวจสอบและดูแลอำคำร

1. กำรจัดอบรมเชิงป้องกัน
อุบัติเหตุและกำรฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉิน ซ้อมบำงฝ่ำยเท่ำนัน้
2. จำนวนพยำบำลประจำ
อำจจะมีจำนวนไม่เพียงพอ
3. บุคลำกรภำยใน สชน. บำง
คนยังขำดกำรอบรมกำรปฐม
พยำบำลเบื้องต้น
4. ได้ดูแลเรื่องควำมปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยว บริเวณจุด
เสี่ยงต่ำงๆ โดยติดตัง้ โทรศัพท์
ฉุกเฉินบริเวณโดยรอบ แต่ยัง
มีบำงจุดที่ยังเป็นจุดเสี่ยง
5. จำนวนคนไม่เพียงพอต่อ
จำนวนจุดเสี่ยง
6. จำนวนป้ำยคำเตือน
ข้อแนะนำ ตำมจุดต่ำงๆที่มี
ควำมเสี่ยงไม่เพียงพอ
7. งบประมำณจัดจ้ำง Out
Source ไม่เพียงพอต่อกำร
ซ่อมบำรุง
8. ไม่มีมีกำรจัดอบรมรวมทุก
ฝ่ำยเพื่อสร้ำงควำมตระหนัก
ถึงอันตรำยและผลลัพธ์ที่จะ

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

1. ให้ผู้ปฏิบัติงำนออกไป
30 ก.ย. 2560
ปฏิบัติงำนร่วมกับ 1669
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
เพือ่ นำควำมรู้ที่ได้มำ ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
2. กำรวำงแผนกำรดำเนินงำน
ในส่วนของรำยกำรกำรดูแล
อำคำรสถำนที่และแผนกำร
ปฏิบัติงำนจำเป็นต้องติดตำม
รำยงำนผลเพิ่มมำกขึ้น
3. ควรมีกำรจัดอบรมเชิง
ป้องกันอุบัติเหตุและกำร
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ทุกฝ่ำย
และทุกคนภำยมรำสำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
4. ในงบประมำณหน้ำอำจจะ
ของบประมำณเพิ่มในด้ำนกำร
ดูแลทำงกำรแพทย์ให้เพียงพอ
5. ควรมีกำรจัดกำรอบรมกำร
ปฐมพยำบำลเบื้องต้น โดย
เวียนให้บุคลำกรภำยใน สชน.
ได้รับกำรอบรมทุกคน
6. เพิ่มกำรดูแลจัดกำลังคนให้
เหมำะสมและตรวจสอบในจุด
เสี่ยงต่ำงๆเพิ่มมำกขึ้น ได้ดูแล
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่
พิจำรณำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ซ้ำ
7. ปรับปรุงคอกกักสัตว์ เพื่อ
รองรับกวำงที่จับมำไว้ในคอก
กักและแยกเพศแต่ละคอก
8. จัดบุคลำกรเฝ้ำระวังในจุด
เสี่ยงในช่วงเวลำที่กวำงเข้ำสู่
ฤดูผสมพันธ์
9. จัดทำป้ำยคำเตือน
ข้อแนะนำ ตำมจุดที่มีควำม
เสี่ยง
10. ทำตำรำงตรวจเช็ครถ
ลำกพ่วงที่ให้บริกำรประจำวัน
โดยประสำน
งำนกับฝ่ำยบริกำร
11. ประสำนงำนกั บ ผู้ ใ ช้ ร ถ
ในกำรนำรถเข้ำมำตรวจเช็ค
12. จัดทำแผนควบคุม Stock
ครุภัณฑ์ที่สำคัญ เพื่อมีอะไหล่
รองรับและทดแทนกำรซ่อม
13. จ้ำง Out Source มำ
ช่วยในกำรบำรุงรักษำ
14. จั ด เตรี ย มรถลำกพ่ ว ง
สำรอง

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

สถำนที่ภำยใน สชน. เพื่อควำม เกิดในกำรทำงำนให้กับ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
บุคคลำกรภำยใน
9. ได้มีกำรจัดจ้ำงพยำบำล
ประจำจุดที่ สชน. เพื่อป้องกัน
เหตุฉุกเฉิน และยังติดตัง้ เครื่อง
CPR บริเวณโดยรอบ สชน.
10. ได้กำหนดมำตรกำรและ
แนวทำงป้องกัน หำสำเหตุกำร
เกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งมำ
พิจำรณำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ซ้ำ
11. ได้มีกำรจัด รปภ. เฝ้ำระวัง
จุดเสี่ยงบริเวณที่มีกวำงอยู่และ
ติดป้ำยเตือนนักท่องเที่ยว
12.ได้ติดป้ำยคำเตือนตำมจุด
เสี่ยงต่ำงๆ
13. ได้มีเช็คลิสต์ประจำวัน ใน
กำรตรวจเช็ครถลำกพ่วง และ
ซ่อมบำรุงรถลำกพ่วงโดยมีกำร
ประสำนงำนกับฝ่ำยบริกำร
14. ได้ประสำนงำนกับผู้ใช้รถ
ในกำรนำรถเข้ำมำตรวจเช็ค
และได้มีกำรตรวจเช็ครถลำก
พ่วงเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

เรื่องควำมปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว
7. ได้กำหนดมำตรกำรและ
แนวทำงป้องกัน หำสำเหตุ
กำรเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง
มำพิจำรณำ เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดซ้ำ
8. สำรวจพื้นที่จดุ เสี่ยงจะจัด
จำนวนคนให้เหมำะสม
9. จัดของบประมำณในเรื่อง
กำรจัดทำป้ำยคำเตือนและ
คำแนะนำ ตำมจุดเสี่ยงต่ำงๆ
10. จัดทำงบประมำณฉุกเฉิน
ไว้รองรับ
11.วำงแผนกำรจัดจ้ำง
ล่วงหน้ำก่อนปีงบประมำณ
และทำกำรตรวจสอบควำม
เสียหำย
12. กำรจัดอบรมรวมทุกฝ่ำย
เพื่อสร้ำงควำมตระหนักถึง
อันตรำยและผลลัพธ์ที่จะเกิด
ในกำรทำงำนให้กับบุคคลำกร
ภำยใน
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

15. สักซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณี
รถลำกพ่ ว งช ำรุ ด ระหว่ ำ ง
ให้บริกำร
16. ตรวจเช็คควำมพร้อมของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ก่อนกำร
ให้บริกำรทุกรอบ
17. กำหนดอัตรำควำมเร็วใน
กำรขับ
18. กำรสร้ำงควำมตระหนักถึง
อันตรำยและผลลัพธ์ที่จะเกิด

15. ทำแผนควบคุม Stock
ครุภัณฑ์ที่สำคัญ เพื่อมีอะไหล่
รองรับและทดแทนกำรซ่อม
16.ได้จ้ำง Out Source มำ
ช่วยในกำรบำรุงรักษำ
17. ได้จัดเตรียมรถลำกพ่วง
สำรอง
18. ได้มีกำรซักซ้อมแผน
ฉุกเฉิน กรณีรถลำกพ่วงชำรุด
ระหว่ำงให้บริกำร และกำรเข้ำ
ช่วยเหลือผู้บำดเจ็บ หำกเกิด
อุบัติเหตุขึ้น
19. กำหนดอัตรำควำมเร็ว 25
กิโลเมตร/ชั่วโมง
20. ได้จัดทำหลักสูตรคู่มือใน
กำรปฏิบัติงำนของแต่ละช่ำง
และมีกำรอบรมให้ควำมรู้จำก
หัวหน้ำงำนเพิ่มเติม พร้อมมี
กำรทดสอบและประเมินกำร
ทำงำนตำมเกณฑ์ตำมที่กำหนด
21. วำงแผนกำรตรวจสอบ
ควำมปลอดภัยและเตรียม
ควำมพร้อมก่อนปฏิบัติงำนทุก
ครั้ง เพื่อควำมปลอดภัยของ

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

21

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

บุคคลำกร
22. ดำเนินกำรปรับปรุงคอก
กักสัตว์ เพื่อรองรับกวำงที่จับ
มำไว้ในคอกกักและแยกเพศ
แต่ละคอก
22. การบริหารพัสดุของ
สานักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ดำเนินงำนตำมขั้นตอนจัดซื้อ
จัดจ้ำง

๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแต่ละวิธี พร้อม
ระยะเวลำดำเนินกำร
๒. อบรมให้ควำมรู้ด้ำนพัสดุกับ
บุคลำกรภำยในองค์กร
๓. จัดทำแบบฟอร์มในกำรจัด
ส่งคืนเอกสำรและข้อแก้ไข และ
แจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร

1. ดำเนินกำรจัดทำแนวทำง
ปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของ
สพค. และเสนอแก่
คณะอนุกรรมกำรบริกำรและ
บริหำรควำมเสี่ยง ในครำว
ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2560
2. ยังไม่ได้ดำเนินกำรอบรมให้
ควำมรู้เรื่องพัสดุแก่บุคลำกร
3. มีกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์
อักษรทุกครั้งในกำรส่งคืน
เอกสำรและข้อแก้ไข

๑. เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
1. ดำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้
30 ก.ย. 2560
เกี่ยวกับงำนพัสดุ ไม่เข้ำใจ
ด้ำนพัสดุกับบุคลำกรภำยใน สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
ขั้นตอนตำมระเบียบพัสดุ และ องค์กร
ไม่ได้ดำเนินกำรไปในทิศทำง
เดียวกัน
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
สานักบริหารงานกลาง
23. การดาเนินการจัดทา
นโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สำนักงำนพัฒนำ
พิงคนครฯ มีกำรจัดทำ
หลักกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
และแนวปฏิบัติในกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ด้ำนสำรสนเทศ
24. ความเสถียรภาพของ
ระบบสารสนเทศฯ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ระบบกำรทำงำน
ของระบบสำรสนเทศฯ
สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมี
เสถียรภำพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ใช้งำนของระบบสำรสนเทศฯ

การควบคุมที่มีอยู่

1. จัดทำหลักกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศ
2. จัดอบรม/ประชุมชี้แจงสร้ำง
ควำมเข้ำใจหลักกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศ
3. จัดทำองค์ควำมรู้ด้ำน
สำรสนเทศและเผยแพร่ผำ่ น
ทำงเว็บไซต์

การประเมินผลการควบคุม

๑. อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ประเมินข้อมูลในกำรจัดเตรียม
กำรดำเนินงำนหลักกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติใน
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ด้ำนสำรสนเทศ
๒. ยังไม่ได้ดำเนินกำรจัดอบรม
/ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจ
หลักกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
และแนวปฏิบัติฯ
3. ยังไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำ
องค์ควำมรู้ด้ำนสำรสนเทศและ
เผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์
1. ทำกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์ ๑. อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำร
เครือข่ำยเชิงป้องกันและจัดหำ จัดจ้ำงกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์
อุปกรณ์สำรอง
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

1. หน่วยงำนไม่มีแนวทำง
ปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ทำ
ให้มีควำมเสี่ยงต่อกำรบริหำร
จัดกำรเรื่องข้อมูลสำรสนเทศ
และเครือข่ำยภำยในองค์กร
2. เจ้ำหน้ำที่ไม่ทรำบถึง
หลักกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
และแนวปฏิบัติในกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศ

1. เร่งรัดดำเนินกำรจัดทำ
นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ด้ำนสำรสนเทศ
2. ประสำนกับฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคลเพื่อจัดอบรมในกำร
สร้ำงควำมเข้ำใจหลักกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยและแนว
ปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักบริหำรงำนกลำง

๑. อุป กรณ์ คอมพิ วเตอร์และ ๑. เร่ ง รั ด กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ เริ่ ม ช ำรุ ด เพื่อให้ทันตำมระยะเวลำของ
เสียหำย ทำให้กำรปฏิบัติงำน โครงกำร
ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำง
ต่อเนื่อง

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ฝ่ำยบริหำรงำนกลำง
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
25. การติดตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
จ่ำยงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผน

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1. งำนยุทธศำสตร์ฯ จัดส่ง
แผนรำยละเอียดและแผนกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 ให้หน่วยงำนต่ำงๆ
ทรำบ
2. งำนยุทธศำสตร์ฯ จัดทำ
หนังสือเร่งรัดกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเป็นระยะๆ ตำม
ควำมเหมำะสม
3. งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
จะต้องจัดทำแผนกำรสรรหำ
บุคลำกรที่มีควำมชัดเจน
รวมทั้ง กำหนดกรอบ
อัตรำกำลังและอัตรำเงินเดือน
ของอัตรำว่ำงที่ชัดเจน เพื่อ
สำมำรถวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
ได้ใกล้เคียงกับกำรเบิกจ่ำยมำก
ที่สุด
4. งำนยุทธศำสตร์ฯ จัดทำ
แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำน
และผลกำรใช้จ่ำยเงิน เพื่อให้
หน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบ
สถำนะกำรดำเนินงำนเพื่อจะ

1. สบง. ได้จัดส่งแผน
รำยละเอียดและแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 ให้หน่วยงำนต่ำงๆ
ทรำบ ตำมหนังสือเลขที่ สพค
01/802 ลงวันที่ 15 พ.ย.
2559 และวำงข้อมูลในไดร์ฟ
กลำง (Drive:P) ของ สพค.
2. จัดทำหนังสือเร่งรัดกำรใช้
จ่ำยงบประมำณเป็นระยะๆ ตำม
ควำมเหมำะสม จำนวน 2 ครั้ง
3. ยังไม่ได้จัดทำแผนกำรสรร
หำบุคลำกรที่มีควำมชัดเจน
รวมทั้ง กำหนดกรอบ
อัตรำกำลังและอัตรำเงินเดือน
ของอัตรำว่ำงที่ชัดเจน ทำให้
งบประมำณคงเหลือไม่ได้ใช้
จำนวนมำก
4. จัดทำแบบติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนและผลกำรใช้
จ่ำยเงิน เพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆ
ทรำบสถำนะกำรดำเนินงำน
เพื่อจะได้เร่งรัดกำรดำเนินงำน

1. ผลกำรเบิกจ่ำยต่ำกว่ำแผน
โดยมีแผนเบิกจ่ำย 20.82%
และผลกำรเบิกจ่ำย 6.59%
เนื่องจำกงบลงทุนและงบ
โครงกำร ที่ได้รับอนุมตั ิ
งบประมำณ ส่วนใหญ่ไม่มี
ควำมพร้อมในกำรดำเนินงำน
จึงยังไม่ได้เริ่มดำเนินกำร และ
ไม่มีรำยละเอียดส่งผลให้ใช้
ระยะเวลำในขัน้ ตอนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงนำน

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

1. จัดทำแผนปฏิบัติกำรและ
๓๐ ก.ย. ๒๕60
แผนกำรใช้จำ่ ยเงิน ในไตรมำส
งำนยุทธศำสตร์
ที่ 3 และ 4 เพื่อเร่งรัดกำร
งบประมำณ และประเมินผล
ดำเนินงำนตำมแผน โดย
สำนักบริหำรงำนกลำง
ทบทวนแผนกำรดำเนินงำนใน
ร่วมกับ
รำยกำรที่ไม่มีควำมพร้อมใน สชน. ศปช. สพพ. และ สบง.
กำรดำเนินกำร โดยพิจำรณำถึง
ควำมจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินกำรต่อหรือไม่
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ได้เร่งรัดกำรดำเนินงำนให้
เป็นไปตำมแผน
5. งำนยุทธศำสตร์ฯ แจ้ง
รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินให้
หน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบทุก
เดือน เพื่อจะได้เกิดควำมตะ
หนักในกำรเร่งรัดกำรใช้
จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน
6. ทุกสำนัก/ศูนย์ จะต้อง
จัดทำทะเบียนควบคุมกำรใช้
จ่ำยเงิน เพื่อจะได้ทรำบ
สถำนะกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนตนเอง เพื่อจะได้
เร่งรัดกำรดำเนินงำนได้
ถูกต้อง
7. ทุกสำนัก/ศูนย์ ต้องมีกำร
ทบทวนแผนรำยละเอียดและ
วงเงินงบประมำณทุกไตรมำส
เพรำะหำกไม่สำมำรถดำเนิน
กำรได้จะต้องเสนอขอเปลี่ยน
แปลงรำยละเอียดและวงเงิน
งบประมำณ

ให้เป็นไปตำมแผน แต่ได้
ติดตำมผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรทุกเดือน
5. ดำเนินกำรรำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำยในกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำร บริหำรและ
บริหำรควำมเสี่ยง และ
คณะกรรมกำรเพื่อทรำบผล
และมีมติเร่งรัดกำรดำเนินงำน
6. ดำเนินจัดส่งรำยงำนผล
กำรใช้จ่ำยให้หน่วยงำนต่ำงๆ
ทรำบทุกเดือน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในกำรเร่งรัดดำเนินกำร
ใช้จ่ำยเงิน
7. จัดทำทะเบียนควบคุมกำร
ใช้จ่ำยเงินในแต่ละสำนัก/ศูนย์
8. สชน. เสนอขอเปลี่ยน
แปลงงบเพื่อให้สอคล้องกับ
แผนกำรดำเนินงำนปัจจุบนั
9. กำรขออนุมัติงบประมำณ
เพิ่มเติมมีควำมพร้อมในกำร
ดำเนินโครงกำรและมีกำหนด
แล้วเสร็จชัดเจน

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
26. การเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำน
และเบิกจ่ำยเงินแล้วเสร็จได้
ทันภำยในปีงบประมำณ
- เพื่อให้ สพค. มีผลกำร
ดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย
ได้ภำยในปีงบประมำณ

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1. สพค. ต้องมีกำรกำหนด
มำตรกำรกำรเสนอขออนุมัติ
งบประมำณเพิ่มเติมได้ไม่เกิน
ไตรมำสที่ 2
2. สพค. ต้องกำหนดแนว
ทำงกำรดำเนินงำนให้ทุกสำนัก/
ศูนย์ ถือปฏิบัติ คือ รำยกำรที่
จะขออนุมัติงบประมำณเพิ่ม
เติมจะต้องมีควำมพร้อมที่จะ
ดำเนินกำรได้ทนั ทีเมื่อได้รับ
อนุมัติงบประมำณ และสำมำรถ
ดำเนินกำรก่อหนี้ผูกพัน/
เบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยใน
ปีงบประมำณ
3. สพค. มีกำรจัดทำแผน
ปฏิบัติงำนล่วงหน้ำที่ชัดเจน
เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรเสนอขอ
อนุมัติงบประมำณต่อไป ซึ่งจะ
ทำให้กำรเสนอขออนุมัติ
งบประมำณระหว่ำงปีลดลง

1. กำรเสนอขออนุมัติ
งบประมำณเพิ่มเติมมีควำม
พร้อมและกำหนดระยะเวลำ
กำรดำเนินงำนที่ชัดเจนมำกขึ้น
2. รำยกำรที่ไม่มีควำมพร้อมก็
ไม่ได้รับอนุมตั ิให้ดำเนินกำร
3. ดำเนินกำรจัดส่ง
รำยละเอียดงบประมำณที่
ได้รับให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ
ทุกครั้งที่มีกำรขออนุมัติ
งบประมำณเพิ่มเติม และ
เร่งรัดดำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมแผนที่ขออนุมัติ

ยังมีรำยกำรที่อยู่ระหว่ำง
เตรียมกำรเสนอขออนุมัติ
งบประมำณเพิ่มเติม ในไตร
มำสที่ 3 ซึ่งอำจส่งผลให้
ดำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้วเสร็จ
ไม่ทันภำนในปีงบประมำณ

การปรับปรุงการควบคุม
1. หำกไม่สำมำรถก่อหนี้
ผูกพันให้รำยงำนโดยระบุ
ผู้รับผิดชอบ และชี้แจงต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรฯ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

๓๐ ก.ย. ๒๕60
งำนยุทธศำสตร์
งบประมำณ และประเมินผล
สำนักบริหำรงำนกลำง
ร่วมกับ
สชน. ศปช. สพพ. และ สบง.
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
27. การจัดทาแผนงาน
โครงการของสานักงาน
พัฒนาพิงคนครฯ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้สำนักงำนมีแผนงำน
โครงกำรที่สำมำรถ
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้ำหมำย
ขององค์กร
28. การบันทึกบัญชีและ
จัดทารายงานการเงิน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้กำรบันทึกบัญชี
ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตำม
หลักกำรและนโยบำยบัญชี
สำหรับหน่วยงำนภำครัฐและ
ระเบียบ ข้อบังคับของ
สำนักงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล พร้อมทั้ง
รำยงำนผลทันตำมระยะเวลำ
ที่กำหนด
- เพื่อพัฒนำระบบโปรแกรม
กำรบันทึกบัญชี ให้มีควำม
สมบูรณ์มำกยิ่งขึน้ และมี

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

1. อบรมให้ควำมรู้เรื่องแผน
ยุทธศำสตร์ กำรกำหนด
เป้ำหมำยขององค์กร และกำร
จัดทำแผนงำนโครงกำร
2. จัดทำรำยละเอียดโครงกำร
4 ปี เพื่อให้มีสต๊อกโครงกำร
ในกำรดำเนินขององค์กร

1. กำหนดกำรจัดอบรมเริ่ม
ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2560
กำหนดแล้วเสร็จประมำณ
เดือนเมษำยน 2560 จำนวน
ทั้งสิ้น 12 ครั้ง หลังจำกนัน้ จึง
จะลงมือจัดทำแผนงำน
โครงกำรต่อไป

ไม่มี

ไม่มี

๓๐ ก.ย. ๒๕60
งำนยุทธศำสตร์
งบประมำณ และประเมินผล
สำนักบริหำรงำนกลำง
ร่วมกับ
สชน. ศปช. สพพ. และ สบง.

1. กำชับให้เจ้ำหน้ำที่
รับผิดชอบตรวจสอบเอกสำร
ให้ถี่ถ้วนรอบคอบมำกยิ่งขึ้น
และสรรหำหัวหน้ำงำนบัญชี
และเจ้ำหน้ำที่บัญชีเพิ่มเติม
เพื่อมำช่วยสอบทำนและ
ตรวจสอบกำรบันทึกบัญชีทุก
รำยกำรให้มีควำมถูกต้องตำม
หลักกำรบัญชี และระเบียบ
ข้อบังคับของ สพค.
2. ปรับปรุงกำรจัดเก็บ
เอกสำรทำงบัญชีให้เป็นระบบ
ระเบียบโดยจัดเก็บแยกเป็น
ประเภทเอกสำรและจัดวำง
เรียงตำมวันที่ และมีมำตรกำร

๑. เจ้ำหน้ำที่บัญชีผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสำรกำรบันทึก
บัญชีถี่ถ้วนรอบคอบมำกยิ่งขึ้น
และมีควำมถูกต้องครบถ้วน
เป็นไปตำมหลักกำรบัญชีที่
รับรองทั่วไป
๒. กำรจัดเก็บเอกสำร ได้
ดำเนินกำรจัดจ้ำงคนมำช่วย
จัดเก็บเอกสำร ให้เป็น
ระเบียบมำกขึ้น เพื่อให้ง่ำยต่อ
กำรค้นหำ

๑. เจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบัตยิ ัง
ขำดควำมชำนำญในกำรตรวจ
สอบเอกสำรกำรบันทึกบัญชี
บำงรำยกำร จึงทำให้กำร
บันทึกบัญชีบำงรำยกำรยังมี
ควำมคลำดเคลื่อนหรือ
ผิดพลำด เนื่องจำกยังไม่มีกำร
สรรหำระดับหัวหน้ำงำนมำ
สอบทำนเอกสำร
๒. ระยะเวลำในกำรจัดจ้ำงคน
มำช่วยจัดเก็บเอกสำร เวลำน้อย
ประกอบกับมีงบประมำณที่
จำกัดในกำรจ้ำง อำจทำให้กำร
จัดเก็บเอกสำรทำงบัญชียังไม่
เป็นระเบียบ หรืออำจไม่แล้ว

๑. สรรหำหัวหน้ำงำนบัญชี
เพื่อมำช่วยสอบทำนเอกสำร
และเจ้ำหน้ำที่บัญชีเพิ่มเติม
มำช่วยสอบทำนหรือบันทึก
รำยกำรบัญชี ซึง่ จะทำให้กำร
บันทึกบัญชีมีควำมละเอียด
รอบคอบมำกขึ้น และเสร็จทัน
ตำมควำมต้องกำร
๒. กำรจ้ำงคนมำช่วยจัดเก็บ
เอกสำร และจัดทำทะเบียน
คุมกำรยืมเอกสำร อำจต้องเพิ่ม
ระยะเวลำหรืงบประมำณ
เพื่อให้กำรจัดเก็บเอกสำรและ
จัดทำทะเบียนคุม ให้เสร็จ
เรียบร้อย

๓๐ ก.ย. ๒๕60
งำนบัญชี
สำนักบริหำรงำนกลำง
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
การควบคุมที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
ควำมถูกต้องครบถ้วนเป็นที่ ในกำรควบคุมกำรยืมเอกสำร
ยอมรับของผู้บริหำร
ออกไปต้องมีทะเบียนคุมให้
เซ็นชื่อคนยืมและต้องได้รับ
อนุญำตจำกงำนบัญชีก่อน
29. การดาเนินการจัดซื้อ 1. เร่งรัดหน่วยงำนเจ้ำของ
จัดจ้าง
งบประมำณในกำรดำเนินงำน
วัตถุประสงค์
แต่ละขั้นตอนอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้งำนจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว 2. กำหนดตัวชี้วัดในกำร
เสร็จตำมกำหนดระยะเวลำ ดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน
และเป็นไปตำมแผนกำร
3. เชิญบุคคลผู้มีควำม
จัดซื้อจัดจ้ำงและแผนกำร เชี่ยวชำญและมีควำมรู้ด้ำน
เบิกจ่ำยเงิน
กำรตรวจกำรรับ/ตรวจกำร
จ้ำงเพื่อมำอบรมให้ควำมรู้แก่
บุคลำกรของสำนักงำน
30. การจัดทาทะเบียน
ควบคุมครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีข้อมูลทะเบียน
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงเป็น
ปัจจุบนั
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรพัสดุของสำนักงำน

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

เสร็จให้ทันในระยะเวลำกำรจ้ำง

1. มีกำรแจ้งเวียนหนังสือ
เกี่ยวกับกำรเร่งรัดในกำร
ดำเนินงำนแต่ละขั้นตอน
2. ยังไม่มีกำรกำหนดตัวชี้วัดที่
ชัดเจน
3. ยังไม่มีกำรจัดอบรมให้
ควำมรู้แก่บุคลำกรขององค์กร
ในเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

๑. ให้คณะทำงำนตรวจนับ
1. คณะทำงำนตรวจนับ
ครุภัณฑ์ประจำปีปฏิบัติหน้ำที่ ครุภัณฑ์ประจำปีได้ปฏิบัติ
เข้มงวด
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. จัดหำบุคลำกรมำปฏิบัติ
หน้ำที่โดยเฉพำะ

1. เจ้ำของงบประมำณขำด
ควำมตระหนักและใส่ใจใน
กำรเร่งรัดกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
จึงทำให้ยังคงมีกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงล่ำช้ำ

1. ประสำนงำนกับหน่วยงำน
เจ้ำของงบประมำณอย่ำง
สม่ำเสมอ
2. ประสำนงำนกับฝ่ำยบุคคล
ในกำรกำหนดตัวชีว้ ัดในเรื่อง
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไป
ตำมแผน

๓๐ ก.ย. ๒๕60
งำนพัสดุและอำคำรสถำนที่
สำนักบริหำรงำนกลำง

1. ไม่มีบุคลำกรมำปฏิบัติใน
ตำแหน่งโดยเฉพำะ ส่งผลให้
กำรปฏิบัติงำนได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภำพ

1. ประสำนกับฝ่ำยบุคคลใน
กำรสรรหำเจ้ำหน้ำที่อำคำร
สถำนที่เฉพำะตำแหน่ง เพื่อ
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำง
เต็มที่

๓๐ ก.ย. ๒๕60
งำนพัสดุและอำคำรสถำนที่
สำนักบริหำรงำนกลำง
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
๓1. การใช้วัสดุอุปกรณ์
เพื่อการปฏิบัติงานของ
สานักงานบริหารงานกลาง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดกำรใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงคุ้มค่ำ
- เพื่อสนับสนุนกำรลด
ต้นทุนกำรบริหำรจัดกำร
ขององค์กร
๓2. การบริหารพัสดุของ
สานักบริหารงานกลาง
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนิ น งำนตำมขั้ น ตอน
จัดซื้อจัดจ้ำง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1. ให้ทุกฝ่ำยงำนคำนวณ
ปริมำณควำมต้องกำรใช้วัสดุ
สำนักงำนต่อเดือน และแจ้ง
เจ้ำหน้ำที่พสั ดุเพื่อจะได้
ดำเนินกำรจัดซื้อให้เพียงพอ
ต่อกำรปฏิบัติงำน

1. มีกำรสอบถำมควำม
ต้องกำรใช้งำนของวัสดุ
อุปกรณ์ก่อนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
2. สำรองวัสดุสนิ้ เปลืองให้
เพียงพอกับกำรใช้งำนโดย
คำนวณจำกปริมำณกำรใช้งำน
ของปีงบประมำณทีผ่ ่ำนมำ

๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแต่ละวิธี พร้อม
ระยะเวลำดำเนินกำร
๒. อบรมให้ควำมรู้ด้ำนพัสดุกับ
บุคลำกรภำยในองค์กร
๓. จัดทำแบบฟอร์มในกำรจัด
ส่งคืนเอกสำรและข้อแก้ไข และ
แจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร

1. ดำเนินกำรจัดทำแนวทำง
ปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของ
สพค. และเสนอแก่
คณะอนุกรรมกำรบริกำรและ
บริหำรควำมเสี่ยง ในครำว
ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2560
2. ยังไม่ได้ดำเนินกำรอบรมให้
ควำมรู้เรื่องพัสดุแก่บุคลำกร
3. มีกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์
อักษรทุกครั้งในกำรส่งคืน
เอกสำรและข้อแก้ไข

1. กำรใช้วัสดุคอมพิวเตอร์
ประเภทหมึกพิมพ์มีควำม
หลำกหลำยชนิด เนื่องจำกมี
กำรจัดหำเครื่องพิมพ์
หลำกหลำยยี่ห้อตำมควำม
ต้องกำรใช้งำนของ
ผู้ปฏิบัตงิ ำน หำกเกิดกำร
ชำรุดเสียหำยและไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมได้ จะส่งผลให้หมึก
พิมพ์เกิดกำรค้ำงสต๊อก
๑. เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงำนพัสดุ ไม่เข้ำใจ
ขั้นตอนตำมระเบียบพัสดุ และ
ไม่ได้ดำเนินกำรไปในทิศทำง
เดียวกัน

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

1. กำรจัดหำครุภัณฑ์
๓๐ ก.ย. ๒๕60
คอมพิวเตอร์ ควรมีผู้
งำนพัสดุและอำคำรสถำนที่
ควบคุมดูแลกำรจัดซื้อเพื่อให้
สำนักบริหำรงำนกลำง
ได้สินค้ำที่สำมำรถใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ร่วมกันได้ เพื่อป้องกัน
สินค้ำเกิดกำรค้ำงสต๊อก และ
ประหยัดงบประมำณของ
องค์กร
1. ดำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้
ด้ำนพัสดุกับบุคลำกรภำยใน
องค์กร

30 ก.ย. 2560
สำนักบริหำรงำนกลำง
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
๓3. การออกข้อบังคับ
และระเบียบของสานักงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สำนักงำนฯ มี
ข้อบังคับและระเบียบ
สำหรับถือปฏิบัติที่ครบถ้วน
ถูกต้อง และสอดคล้องกับ
ภำรกิจของสำนักงำน

34. การสรรหาบุคคล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรดำเนินกำรสรรหำ
บุคลำกรเป็นไปตำมแผนกำร
จัดสรรหำบุคลำกร

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

1. แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อ
บูรณำกำร กำรแก้ไข
ตรวจสอบ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของสำนักงำน
2. ออกระเบียบ และข้อบังคับ
ให้ครอบคลุมกับภำรกิจ
3. จัดประชุม/อบรม
เจ้ำหน้ำที่ เพื่อทำควำมเช้ำใจ
ในระเบียบ ข้อบังคับของ
สำนักงำน

1. กำรดำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขข้อบังคับระเบียบของ
สพค. ที่พบปัญหำต่อกำร
ปฏิบัติงำนโดยเปรียบเทียบกับ
องค์กำรมหำชนอื่น และ
ระเบียบของทำงรำชกำร
2. มีกำรจัดประชุมคณะทำงำน
เพื่อปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ
ของ สพค.
3. อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
แก้ไขข้อบังคับ ดังนี้
3.1 ข้อบังคับฯ บุคคล
3.2 ข้อบังคับฯ กำรเงิน
๔. ออกหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ก่อนครบอำยุสัญญำจ้ำง
ผู้ปฏิบัตงิ ำนของสำนักงำน
1. ดำเนินกำรสรรหำบุคลำกร
ในตำแหน่งต่อไปนี้
1.1 หัวหน้ำงำนเทคนิคกำร
สัตวแพทย์ (ระดับกลำง) 1
อัตรำ
1.2 นำยสัตวแพทย์
(ระดับกลำง) 2 อัตรำ ประกำศ

1. เจ้ำหน้ำที่ยังไม่เข้ำใจใน
ระเบียบข้อบังคับจึงปฏิบัติ
ผิดพลำดอยู่
2. ระเบียบข้อบังคับยัง
กำหนดไม่ครอบคลุม ทำให้
เกิดปัญหำควำมไม่ชัดเจนใน
กำรปฏิบัติงำน

1. จัดให้มีกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่
ของ สพค. ในเรื่องกำรปฏิบัติ
ตำมข้อบังคับ เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งจะ
ดำเนินกำรจัดอบรมภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2. เร่งรัด ติดตำม หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อดำเยิยกำรออก
ระเบียบข้อบังคับในกำรร
รองรับกำรปฏิบัติงำน

๓๐ ก.ย. ๒๕60
งำนกฎหมำย
สำนักบริหำรงำนกลำง

1. ยังไม่มีบุคลำกรครบตำม
ตำแหน่งโครงสร้ำงของ สพค.

1. เสนอเกี่ยวกับแนวทำงกำร
สรรหำบุคลำกรตำมตำแหน่ง
โครงสร้ำงองค์กรให้ครบถ้วน
ต่อคณะกรรมกำรบริหำร
กำรพัฒนำพิงคนคร

๓๐ ก.ย. ๒๕60
งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
สำนักบริหำรงำนกลำง

1. ยังคงสรรหำและประสำนงำน
ในหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไป
ตำมกรอบโครงสร้ำงองค์กร
2. มีกำรคัดกรอง วุฒิ และ
ประสบกำรณ์ของผู้สมัครมำกขึ้น
เพื่อให้ได้บุคลำกรที่มี
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนสูง
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

35. การจัดทาระเบียบ
หลักเกณฑ์ และประกาศ
ตามข้อบังคับบุคคล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนตำม
ข้อบังคับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2556
ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

และตรงสำยงำน
3. ดำเนินกำรวิเครำะห์เนื้องำน
และกรอบอัตรำกำลังเพื่อจัดทำ
แผนสรรหำบุคลำกรให้
ครอบคลุมทุกส่วน
4. ประชำสัมพันธ์ไปยัง
กลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น
1. จัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์
และประกำศให้ครบถ้วนตำม
ข้อบังคับ

ณ วันที่ 29 มีนำคม 2560
2. ประชำสัมพันธ์กำรสรรหำ
บุคลำกรของ สพค. ในหลำย
ช่องทำง เช่น เว็บไซต์ของ
สำนักงำน เว็บไซต์หำงำน
ต่ำงๆ

36. การถ่ายทอดตัวชี้วัด 1. ดำเนินกำรจัดประชุมทุก
ขององค์กรสู่บุคลากร สพค. ฝ่ำยงำนเพื่อถ่ำยทอดตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
จำกผู้บริหำรสูร่ ะดับปฏิบัติงำน
เพื่อให้กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด
ขององค์กรมีประสิทธิภำพ

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

1. ดำเนินกำรจัดตั้ง
1. ยังขำดระเบียบ หลักเกณฑ์
คณะทำงำนเพื่อปรับปรุงและ สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่มี
จัดทำระเบียบ ข้อบังคับของ ควำมครอบคลุมในทุกด้ำน
สพค. ให้ถูกต้องครบถ้วน
2. ดำเนินกำรออกหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนก่อนครบอำยุ
สัญญำจ้ำงผูป้ ฏิบัตงิ ำนของ
สำนักงำน

1. เสนอระเบียบ หลักเกณฑ์ที่
๓๐ ก.ย. ๒๕60
มีควำมครบถ้วนต่อคณะทำงำน งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เพื่อเสนอต่อคณะ
สำนักบริหำรงำนกลำง
กรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำ
พิงคนครต่อไป

1. อยู่ระหว่ำงจัดทำตัวชี้วัด 1. ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ของ สพค. ประจำปี
ถ่ำยทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่
งบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อ บุคลำกร สพค.
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร
กำรพัฒนำพิงคนคร

1. ดำเนินกำรจัดทำตัวชี้วัดของ
๓๐ ก.ย. ๒๕60
สพค. ให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้ งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ดำเนินกำรถ่ำยทอดตัวชี้วดั ของ
สำนักบริหำรงำนกลำง
องค์กรสู่บุคลำกร สพค. ต่อไป
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
๓7. การรับเงิน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรรับเงินของ
สำนักงำนเป็นไปด้วยควำม
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
๓8. การจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยเงินของ
สำนักงำนเป็นไปด้วยควำม
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ

การควบคุมที่มีอยู่
1. กำหนดระบบกำรตรวจสอบ
กำรรับเงิน
2. ให้ผู้รับเงินดำเนินกำรแจ้ง
กับธนำคำรเมื่อมีโอนเงินเข้ำทุก
ครั้ง
1. ทบทวนและปรับปรุง
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินให้
เหมำะสมและชัดเจน
2. มีระบบตรวจสอบกำรปฏิบัติ
งำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในส่วนงำน

การประเมินผลการควบคุม
1. มีทะเบียนคุมเงินรับ
ล่วงหน้ำ

1. จัดทำใบ Check-list
กำรตรวจสอบเอกสำรประกอบ
กำรเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำม
ระเบียบที่กำหนด
2. จัดทำทะเบียนกำรเบิกจ่ำย
3. ประกำศหลักเกณฑ์และ
อัตรำกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้บริกำร
ใช้โทรศัพท์ของสำนักงำน
ประกำศ ณ วันที่ 13 ก.พ. 60
39. การควบคุมการใช้จ่าย 1. ประสำนงำนและทำควำม 1. รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมาณ
เข้ำใจกับผู้รับผิดชอบในส่วน งบประมำณเพื่อเสนอ
วัตถุประสงค์
งำนต่ำงๆ เพื่อควบคุมกำรใช้ คณะกรรมกำรทุกเดือน
เพื่อเป็นกำรควบคุมกำรใช้ จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำม 2. อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จ่ำยเงินงบประมำณเป็นไป แผนอย่ำงเคร่งครัด
ปรับปรุงระบบโปรแกรมหัก
ตำมแผนที่กำหนดไว้
2. ดำเนินกำรให้หน่วยงำนขอ งบประมำณให้มีประสิทธิภำพ
อนุมัติงบประมำณเพิ่มเติมใน มำกขึ้น เพื่อช่วยจัดทำรำยงำน
รำยกำรที่มีงบประมำณคงเหลือ กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ให้
ไม่เพียงพอ
ผู้ใช้งบประมำณทรำบยอดเงิน
งบคงเหลือแบบ Real-time

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

1. ไม่ทรำบแหล่งที่มำของ
ยอดเงินรับบำงรำยกำร

1. ปรับปรุงวิธีกำรตรวจสอบ
โดยกำหนด Work Flow
สำหรับกำรตรวจสอบของเงิน
รับให้ชัดเจน

๓๐ ก.ย. ๒๕60
งำนกำรเงิน
สำนักบริหำรงำนกลำง

1. ในเรื่องกำรเบิกจ่ำยค่ำ
โทรศัพท์ ไม่ทรำบผู้ใช้หมำย
โทรศัพท์บำงหมำยเลขสำหรับ
กำรเบิกจ่ำยค่ำโทรศัพท์

1. ประสำนกับงำนบริหำรงำน
ทั่วไปในกำรจัดทำใบรับมอบ –
ส่งมอบของผู้ใช้หมำยเลข
โทรศัพท์

๓๐ ก.ย. ๒๕60
งำนกำรเงิน
สำนักบริหำรงำนกลำง

1. ผู้ใช้งบประมำณไม่ทรำบ
ยอดเงินงบประมำณคงเหลือ

1. ดำเนินกำรจัดส่งรำยละเอียด
กำรใช้จ่ำยเงินให้แก่หน่วยงำน
ต่ำงๆ

๓๐ ก.ย. ๒๕60
งำนกำรเงิน
สำนักบริหำรงำนกลำง
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
40. การเก็บรักษาเงิน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำร
ควบคุมภำยในที่ดีและ
สำมำรถตรวจสอบและ
ถ่วงดุลกันได้

การควบคุมที่มีอยู่
1. ไม่ควรแต่งตั้งบุคคลคนเดียว
ปฏิบัติหน้ำที่หลำยอย่ำงพร้อม
กัน โดยเฉพำะเรื่องเงิน
2. ควรมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่
กัน เพื่อให้สำมำรถ Check
and Balance กันได้

การประเมินผลการควบคุม

1. มีกำรปรับเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่
ให้เหมำะสมในด้ำนกำรรับและ
กำรเก็บรักษำ โดยมีกำรแยก
เจ้ำหน้ำที่ทที่ ำงำนอย่ำงชัดเจน
2. มีกำรลงลำยชื่อ
คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน
ประจำในสมุดเงินสดทุกวัน
41. การบริหารและการ
1. ศึกษำ ทบทวนและกำหนด 1. มีทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
ควบคุมลูกหนี้เงินยืมทดรอง เกณฑ์ในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทดรอง
วัตถุประสงค์
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ให้
เพื่อให้กำรบริหำรและกำร เหมำะสมและชัดเจน
ควบคุมลูกหนี้ของสำนักงำน
เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง
และมีประสิทธิภำพ
42. การรับ-ส่งเอกสารของ 1. กำหนดให้ทุกส่วนงำน
1. ให้ทุกส่วนงำนส่งเอกสำร
สานักงานพัฒนาพิงคนคร ดำเนินกำร
ผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
ส่งเอกสำรโดยใช้ระบบสำร
e-office
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนงำน บรรณอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง
2. ดำเนินกำรแยกแฟ้มตำม
สำรบรรณเป็นไปด้วยควำม 2. แยกงำนของแต่ละสำนัก
สำนัก
เรียบร้อยถูกต้องตำมระเบียบ ไม่ให้ปนกัน เพื่อง่ำยต่อกำร
3. มีกำรเซ็นรับ-ส่งเอกสำร
นำเสนอผูบ้ ริหำร
ทุกครั้งที่มีกำรเคลื่อนย้ำย
3. บันทึกในสมุดลงรับ กรณีมี
กำรเคลื่อนย้ำยเอกสำร

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

1. เจ้ำหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำร
เก็บเงินไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งที่
มอบหมำย ซึ่งทำหน้ำที่เพียง
เปิด-ปิดตู้นิรภัยเท่ำนัน้ อำจทำ
ให้กำรนำส่งเงินเงินไม่ครบถ้วน

1. ออกมำตรกำรควำมรับผิด
หำกกรณีนำส่งเงินไม่ครบให้ถือ
เป็นควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน
ประจำวัน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

๓๐ ก.ย. ๒๕60
งำนกำรเงิน
สำนักบริหำรงำนกลำง

1. ลูกหนี้เงินยืมทดรองไม่
1. กำหนดเกณฑ์และวิธีกำร
ปฏิบัติตำมสัญญำยืมเงินทดรอง ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมเงินทด
ทำให้เกิดลูกหนี้เงินยืมทดรอง รองให้เหมำะสมและชัดเจน
ค้ำงชำระเงินจำนวนมำก

๓๐ ก.ย. ๒๕60
งำนกำรเงิน
สำนักบริหำรงำนกลำง

1. ระบบ e-office ล่มใช้งำน
ไม่ได้

30 ก.ย. 2560
งำนบริหำรงำนทั่วไป
สำนักบริหำรงำนกลำง

1. ดำเนินกำรรับ-ส่งหนังสือ
ภำยนอกควบคู่กับระบบ
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
การควบคุมที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
๔3. การควบคุมการใช้ยาน 1. กำหนดให้ทุกสำนักจัดทำ
พาหนะของสานักงานพัฒนา รำยงำนกำรใช้รถประจำทุก
พิงคนคร
เดือน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด้ำน
งำนบริกำรยำนพำหนะเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
44. การจัดทาเอกสาร
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรจัดทำเอกสำรกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
กำรพัฒนำพิงคนคร เป็นไป
ตำมระยะเวลำที่กำหนด

1. มีกำรประชุม/มีข้อตกลง
ร่วมกันอย่ำงชัดเจน
2. หำกทรำบวันประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรฯแล้ว ได้
เร่งรัดจัดทำกรอบเวลำในกำร
ประชุมคณะอนุกรรมกำรทุก
คณะ และแจ้งให้เลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรทุกคณะ
ทรำบโดยด่วน เพื่อกำหนดวัน
ประชุมคณะอนุกรรมกำร
ภำยในกรอบเวลำที่กำหนด
3. กำหนดระยะเวลำในกำรส่ง
ข้อมูลให้แก่ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ให้ชัดเจน

การประเมินผลการควบคุม
1. ทุกสำนักจัดทำรำยงำน
กำรใช้รถส่งส่วนกลำงทุก
เดือน

ความเสี่ยงที่มีอยู่
1. ผู้ใช้รถบำงครั้งไม่ได้ลง
บันทึกกำรใช้รถไว้ ส่งผลให้
กำรรำยงำนคำดเคลื่อนได้

1. กำหนดวันประชุม
1. กำรส่งข้อมูลของฝ่ำยต่ำงๆ
คณะกรรมกำรร่วมกันอย่ำง ไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่
ชัดเจน
กำหนด
2 มีกำรกำหนดกรอบเวลำใน
กำรประชุมทุกคณะอนุ
กรรมกำรของ สพค. เพื่อให้
ทันในกำรนำเสนอข้อมูลต่อ
คณะกรรมกำรฯ
3. ฝ่ำยบริหำรได้กำหนด
ระยะเวลำในกำรส่งข้อมูลใน
กำรประชุมชัดเจน พร้อมทั้ง
จัดทำเอกสำรประชุมภำยใน
7 วัน

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

1. เน้นย้ำให้ผู้ใช้รถลงนำม
ในสมุดกำรใช้รถทุกครั้งก่อน
กำรหยิบกุญแจและกำรขับขี่

30 ก.ย. 2560
งำนบริหำรงำนทั่วไป
สำนักบริหำรงำนกลำง

1. ประสำนและเร่งรัดติดตำม
ข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอ
2. ถ้ำหำกไม่ทันภำยในเวลำที่
กำหนดทำงฝ่ำยบริหำรจะ
ดำเนินกำรประสำนเพื่อนำเข้ำ
ประชุมในครั้งต่อไป

30 ก.ย. 2559
งำนบริหำรงำนทั่วไป
สำนักบริหำรงำนกลำง

34

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
๔5. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรดำเนินกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์เป้นไปอย่ำง
ถูกต้องตำมนโยบำย และแล้ว
เสร็จภำยในเวลำที่กำหนด

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

1. เตรียมรับมือและนัดหมำย
ในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ระหว่ำงภำยนอกและภำยใน
องค์กร
2. หำข้อมูลกำรจัดกิจกรรมของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
พิงคนคร เพื่อนำมำประยุกต์ใช้
กับกำรดำเนินงำนด้ำน
ประชำสัมพันธ์
3. ติดตำมและรับทรำบปัญหำ
และแก้ไข
4. มอบหมำยผู้รับผิดชอบเพื่อ
ติดตำมอย่ำงใกล้ชิด

1. ได้มีกำรวำงแผนหำรือกับผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งก่อนกำร
ดำเนินงำน
2. สำรวจข้อมูลก่อนกำรจัด
กิจกรรมและนำมำประยุกต์ใช้
ในกำรดำเนินงำน
3. ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำร่วม
กันเมื่อเกิดปัญหำอย่ำงสม่ำเสมอ
4. มอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง
5. ดำเนินกำรสรุปข้อมูลกำร
ประชุมและถ่ำยทอดแก่ผู้
ปฏิบัติงำน
6. ดำเนินกำรทบทวนปรับแผน
งบประมำณประชำสัมพันธ์ให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบนั

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

1. ควำมไม่ชัดเจนของ
1. ระดมควำมคิดและวำงแผน
นโยบำยที่จะนำไปสู่กำรลงมือ ตำมนโยบำยที่กำหนดเพื่อให้
ปฏิบัติ ทำให้กำรปฏิบัติงำนไม่ เกิดควำมชัดเจนยิ่งขึ้น
เป็นไปตำมแผนของโครงกำร
ประชำสัมพันธ์

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

๓๐ ก.ย. ๒๕60
งำนประชำสัมพันธ์
สำนักบริหำรงำนกลำง
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
การควบคุมที่มีอยู่
การประเมินผลการควบคุม
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
๔6. ด้านการรับจองการใช้ 1. อบรมเจ้ำหน้ำที่รับจองให้ ๑. แจ้งแนวทำงกำรดำเนินกำร
บริการของศูนย์ประชุม
ทรำบแนวทำงกำรปฏิบัตงิ ำน รับจองให้เจ้ำหน้ำที่รับจอง
วัตถุประสงค์
รับจองอย่ำงถูกต้อง
ทรำบเพื่อให้เป็นไปในทิศทำง
- เพื่อให้กำรรับจองห้อง
๒.กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้ำที่ เดียวกัน
ประชุมและพื้นที่จัดกิจกรรม ฝ่ำยที่รับงำนกรอกรำยละเอียด
ของ ศปช.เป็นไปอย่ำงมี
เพื่อเป็นหลักฐำนและควำม
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ครบถ้วนของข้อมูลและให้
- เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
และทักษะในกำรปฏิบัตงิ ำน
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
๔7. การรวบรวม/วิเคราะห์ ๑.จัดทำแบบสอบถำมเพื่อให้ ๑. ยังไม่ได้จัดทำแบบสอบถำม
ข้อมูลสารวจความคิดเห็น ฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ เก็บข้อมูล เพื่อให้ฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ เก็บ
การใช้บริการของ ศปช.
ภำยหลังกำรให้บริกำร
ข้อมูลภำยหลังกำรให้บริกำร
วัตถุประสงค์
แต่มีกำรเก็บข้อมูลจำกกำร
- เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกำร
สอบถำมผู้มำจัดงำน ด้วยวำ
วำงแผนกำรตลำด
จำกผู้จัดงำน
- เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกำร
พัฒนำสินค้ำและกำรให้
บริกำร

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

๑. ยังไม่มีกำรจัดทำ
แบบฟอร์มให้เจ้ำที่ฝ่ำยที่รบั
งำนกรอกรำยละเอียดเพื่อ
เป็นหลักฐำนและควำม
ครบถ้วนของข้อมูลและให้
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

๑. จัดทำแบบฟอร์มให้เจ้ำที่
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐
ฝ่ำยที่รับงำนกรอกรำยละเอียด ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย
เพื่อเป็นหลักฐำนและควำม
ศูนย์ประชุมฯ
ครบถ้วนของข้อมูลและให้
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

๑. ไม่มีกำรบันทึกแบบฟอร์ม
จึงไม่มีกำรบันทึกเป็นลำย
ลักษณ์อักษรในกำรนำข้อมูล
มำปรับปรุงกำรให้บริกำร

๑. จัดทำแบบสอบถำมเพื่อให้
ฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ เก็บข้อมูล
ภำยหลังกำรให้บริกำร

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐
ฝ่ำยกำรตลำด
ศูนย์ประชุมฯ
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
๔8. การดูแลรักษาความ
สะอาดของภายใน ศปช.
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรให้บริกำรและ
ดูแลรักษำควำมสะอำด
สร้ำงควำมพึงพอใจแก่
ผู้รับบริกำร

การควบคุมที่มีอยู่

1. จัดทำ เช็คลิส กำรทำควำม
สะอำดห้องน้ำและให้ผู้ควบคุม
งำนตรวจสอบตำมตำรำงที่
กำหนด
๒. งดให้บริกำรในส่วนอยู่
ระหว่ำงกำรซ่อมแซม จัดทำ
ป้ำยแจ้งนักท่องเที่ยวให้ทรำบ
๓. ติดตำมและเร่งรัดกระบวน
กำรซ่อมบำรุง และกำรเข้ำ
ดำเนินกำรแก้ไขจำกหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำ
49. การซ่อมบารุง สารวจ 1. จัดทำเช็คลิส เพื่อใช้สำหรับ
ปรับปรุงอาคารสถานที่
ตรวจสอบควำมชำรุดบกพร่อง
และงานบริการด้านช่าง
และจักได้นำมำแก้ไขปรับปรุง
วัตถุประสงค์
ได้ทันท่วงที ไม่ก่อให้เกิดควำม
เพื่อให้กำรซ่อมบำรุงเป็นไป เสียหำยจนเกินจะแก้ไข หรือ
อย่ำงมีประสิทธิภำพและมี เป็นข้อมูลจัดทำแผนพัฒนำ
ควำมปลอดภัย
ปรับปรุงพืน้ ที่ ศปช. ต่อไป
ต่อกำรใช้งำน
๒. กรณี อะไหล่วัสดุอุปกรณ์
ที่ไม่มีจำหน่ำยทั่วไปตำม
ท้องตลำด ควรมีแผนกำร
เปลี่ยนแปลงให้สำมำรถใช้
อุปกรณ์อื่นทดแทนได้

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

๑.ดำเนิน กำรจัดทำ เช็ คลิส ต์
กำรท ำควำมสะอำดห้ อ งน้ ำ
และให้ผู้ควบคุมงำนตรวจสอบ
ตำมตำรำงที่กำหนด
๒.งดให้บริกำรในส่วนอยู่
ระหว่ำงรอกำรซ่อมแซม จัดทำ
ป้ำยแจ้งนักท่องเที่ยวให้ทรำบ
๓.ติดตำมและเร่งรัด
กระบวนกำรซ่อมบำรุง และ
กำรเข้ำดำเนินกำรแก้ไขจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้แล้ว
เสร็จตำมระยะเวลำ
๑. จัดทำเช็คลิสต์ เพื่อใช้
สำหรับตรวจสอบควำมชำรุด
บกพร่อง และดำเนินกำรแก้ไข
ข้อชำรุดบกพร่องทันทีทพี่ บ
กรณีไม่มีงบประมำณรองรับ ได้
บันทึกเป็นข้อมูลเพื่อขอรับ
งบประมำณสนับสนุน
๒. มีกำรจัดทำแผนกำรเปลี่ยน
แปลงวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้
สำมำรถหำอะไหล่มำใช้ทด
แทนของเดิมที่ชำรุดได้

ไม่มี

ไม่มี

31 ธ.ค. 2559
ฝ่ำยบริหำรจัดกำร
ศูนย์ประชุมฯ

๑. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ขำด
กำรดำเนินกำรตรวจตรำ ตำม
เช็คลิส ที่จัดทำไว้ ให้เป็น
ปัจจุบนั

๑. จัดทำตำรำงเวลำกำร
ตรวจเช็ค ควำมชำรุดบกพร่อง
และกำหนดตัวผู้ติดตำมผลกำร
ตรวจสอบให้เป็นไปตำม
ตำรำงเวลำที่กำหนด

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐
ฝ่ำยเทคนิค
ศูนย์ประชุมฯ
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
50. การใช้วัสดุอุปกรณ์
และครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติ
งานของศูนย์ประชุมฯ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดกำรใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงคุ้มค่ำ
- เพื่อสนับสนุนกำรลด
ต้นทุนกำรบริหำรจัดกำร
ขององค์กร
51. การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และ
ผู้ใช้บริการ
วัตถุประสงค์
เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ ของเจ้ำหน้ำที่
และผู้ใช้บริกำร

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

1. จัดทำทะเบียนคุมสำหรับ
กำรเบิกวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์
ประชุมฯ
2.จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็น
ระเบียบและแยกประเภทให้
ชัดเจน

๑. จัดทำทะเบียนคุมสำหรับ
เบิก- จ่ำยวัสดุอุปกรณ์ของ
ศูนย์ประชุมแล้ว

๑. กำรจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
กระจำยเก็บหลำยที่ ทำให้ยำก
ต่อกำรเบิกจ่ำยและตรวจนับ
๒.กำรจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ไม่มี
กำรจัดระเบียบ และแยก
ประเภทให้ชัดเจน

๑. จัดหำห้องเก็บวัสดุปกรณ์
และชัน้ วำงให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐
ฝ่ำยบริหำรจัดกำร
ศูนย์ประชุมฯ

1. อบรม เจ้ำหน้ำที่ รปภ. ให้
เคร่งครัดในกำรปฏิบัติงำน และ
รับทรำบกฎระเบียบของ
หน่วยงำน ตลอดจนควำม
รับผิดชอบ ต่อทรัพย์สิน
๒. จัดทำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยว
กับหน่วยงำนให้ เจ้ำหน้ำที่
รปภ.ทรำบ
๓. จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ รปภ.เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน
๔. จัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องในด้ำนต่ำงๆ

๑. อบรม เจ้ำหน้ำที่ รปภ. ให้
เคร่งครัดในกำรปฏิบัติงำน และ
รับทรำบกฎระเบียบของ
หน่วยงำน ตลอดจนควำม
รับผิดชอบ ต่อทรัพย์สิน
2. ดำเนินกำรจัดทำข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลำกรและ
สถำนที่ให้แก่เจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัย
3. ดำเนินกำรจัดทำคู่มือกำร
ทำงำนกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
บังคับใช้วนั ที่ 6 มกรำคม
2558

1. จุดให้บริกำรบำงจุด กล้อง
วงจรปิดส่องไปไม่ถึง ทำให้ไม่
สำมำรถตรวจสอบกรณีเกิด
เหตุกำรณ์ไม่ปกติเช่น ทรัพย์สิน
ของลูกค้ำสูญหำย
2. ระบบกล้องวงจรปิดที่มี ยัง
มิได้จัดจ้ำงบำรุงรักษำระบบ

1. ปรับปรุงกล้องวงจรปิดให้มี
ควำมคมชัดมำกยิง่ ขึ้น เร่ง
ดำเนินกำรจัดจ้ำงบำรุงรักษำ
ระบบ
2. จัดหำกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
ในจุดที่ขำด

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐
ฝ่ำยบริหำรจัดกำร
ศูนย์ประชุมฯ
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

๕. ปรับปรุงกล้องวงจรปิดให้มี
ควำมคมชัดมำกยิง่ ขึ้น
๖. จัดหำกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
ในจุดที่ขำด
52. การดาเนินงานตาม
1. กำชับให้ผู้รับผิดชอบจัดทำ
มาตรฐาน มอก.
และนำส่งแบบฟอร์มกำรแจ้ง
วัตถุประสงค์
ทรัพย์สินหำยทุกครั้ง
เพื่อรักษำมำตรฐำน มอก. ให้ 2. จัดทำแผนตัง้ รับต่อ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ อุบัติกำรณ์และตอบสนองต่อ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน และดำเนิน
กำรอบรมพนักงำนที่เกี่ยวข้อง
ตำมแผนกำรดำเนินงำน
๕3. การหารายได้ของศูนย์ ๑. จัดทำแผนกำรตลำดที่
ประชุมฯ
ชัดเจน
วัตถุประสงค์
๒. พัฒนำกำรตลำดและ
เพื่อให้กำรหำรำยได้เป็นไป กลยุทธ์กำรขำย
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๓. จัดหำบุคคลำกรมือชีพที่มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำง
กำรตลำดมำทำกำรตลำดเชิงรุ
กำทำกำรตลำดเชิงรุก
๔. จัด One stop service โดย
ร่วมกับพันธมิตรกำรค้ำ โรงแรม
ร้ำนอำหำร รถเช่ำ
ผู้ประกอบกำร ฯลฯPublicity

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

4. จัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องในด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้
ทรำบระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงำน
๑. มี กำรจั ด ท ำแผนตั้ ง รับ ต่ อ
อุบัติกำรณ์แ ละตอบสนองต่อ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน และ อบรม
พนั ก งำ นที่ เกี่ ย วข้ อง ตำ ม
แผนกำรดำเนินงำน

๑. หัวหน้ำชุดและรองหัวหน้ำ
ชุด รปภ. มิได้นำส่งแบบฟอร์ม
กำรแจ้งทรัพย์สินสูญหำยให้
แก่เจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยและจรำจร

๑. ก ำชั บ ให้ หั ว หน้ ำ ชุ ด และ
รองหั ว หน้ ำ ชุ ด รปภ.จั ด ท ำ
และนำส่งแบบฟอร์มกำรแจ้ง
ทรัพย์สินหำยทุกครั้ง

30 ก.ย. 2560ง
ฝ่ำยอำคำรสถำนที่
ศูนย์ประชุมฯ

๑. จัดทำแผนกำรตลำด
๒. จัดข้อมูล One stop
service โดยร่วมกับพันธมิตร
กำรค้ำ โรงแรม ร้ำนอำหำร
รถเช่ำ ผู้ประกอบกำร ฯลฯ
Publicity and Public
relation เพื่อให้บริกำรลูกค้ำ
๓. มีกำรกำหนดเป้ำหมำย
รำยได้และจำนวนครั้งกำรจัด
งำน จัดทำแผนกำรหำรำยได้ มี
กำรกำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน
เช่นมีเป้ำหมำยหำลูกค้ำ

1. ขำดบุคคลำกรมือชีพที่มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำง
กำรตลำดมำทำกำรตลำด
เชิงรุก
2. บุคคลำกรที่มียังไม่เพียงพอ
กรณีรับงำนเต็มพื้นที่ และ
ต่อเนื่องทุกวัน ทำให้บริหำร
จัดกำรศูนย์ประชุมได้ไม่เต็ม
ศักยภำพ
3. กำรจัดประชุม/จัดแสดง
สินค้ำเองเพื่อสร้ำงรำยได้ยังไม่
สำมำรถทำได้เนื่องจำก

1. พัฒนำกำรตลำดและ
กลยุทธ์กำรขำย
2. จัดหำบุคคลำกรมือชีพที่มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำง
กำรตลำดมำทำกำรตลำดเชิง
3. สรรหำบุคคลำกรให้
เพียงพอตำมกรอบอัตรำกำลัง
4. เร่งรัดให้ผู้ที่รับผิดชอบ
จัดทำแผนดำเนินกิจกรรมของ
ไมซ์ เช่นกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ให้กับผู้มำประชุมหรือผู้ติดตำม
ในพื้นที่รอบๆ

๓๑ ก.ย.๒๕๖๐
ฝ่ำยกำรตลำด
ศูนย์ประชุมฯ
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

๕4. การบริหารพัสดุ
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ดำเนินงำนตำมขั้นตอนจัดซื้อ
จัดจ้ำง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

and Public relation
๕. บริหำรศูนย์ประชุมให้เต็ม
ศักยภำพ
๖. มีกำรจัดประชุม/จัดแสดง
สินค้ำเองเพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับ
ศูนย์ประชุมและชุมชน
๗. มีกิจกรรมของไมซ์ เช่น
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวให้กับผู้
มำประชุมหรือผู้ติดตำมในพืน้ ที่
รอบๆ
๘. มีแผนกำรหำรำยได้ที่ชัดเจน
มรกำรกำหนดเป้ำหมำยที่
ชัดเจน เช่นมีเป้ำหมำยหำ
ลูกค้ำหน่วยงำนภำครัฐกี่แห่ง

หน่วยงำนภำครัฐกี่แห่ง
4. จัดทำรำยละเอียดและขอ
จัดสรรงบประมำณเพื่อ
ดำเนินกำรให้บริกำร One
stop service
5. อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำ
แผนกำรหำรำยได้เพื่อให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด

ข้อจำกัดของบุคคลำกร
4. ยังมิได้จัดทำแผนส่งเสริม
กิจกรรมของไมซ์ เช่นกิจกรรม
กำรท่องเที่ยวให้กับผู้มำ
ประชุมหรือผู้ติดตำมในพื้นที่
รอบๆ โด

๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแต่ละวิธี พร้อม
ระยะเวลำดำเนินกำร
๒. อบรมให้ควำมรู้ด้ำนพัสดุกับ
บุคลำกรภำยในองค์กร
๓. จัดทำแบบฟอร์มในกำรจัด
ส่งคืนเอกสำรและข้อแก้ไข
และแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร

1. ดำเนินกำรจัดทำแนวทำง
ปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของ
สพค. และเสนอแก่
คณะอนุกรรมกำรบริกำรและ
บริหำรควำมเสี่ยง ในครำว
ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2560
2. ยังไม่ได้ดำเนินกำรอบรมให้
ควำมรู้เรื่องพัสดุแก่บุคลำกร

๑. เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
1. ดำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับงำนพัสดุ ไม่เข้ำใจ
ด้ำนพัสดุกับบุคลำกรภำยใน
ขั้นตอนตำมระเบียบพัสดุ และ องค์กร
ไม่ได้ดำเนินกำรไปในทิศทำง
เดียวกัน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐
ศูนย์ประชุมฯ
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

1. โครงกำรที่ดำเนินกำรไม่
ครอบคลุมเป้ำหมำยร่วม ใน
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมด้ำน
กำรท่องเที่ยวในพื้นที่ 8
จังหวัดภำคเหนือตอนบน
2. โครงกำรเป็นโครงที่เน้น
พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพ
กำรท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
เป็นหลัก

1. เร่งประสำนงำนหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำควำมเข้ำใจ
และรับทรำบวัตถุประสงค์กำร
ดำเนินงำน เพื่อร่วมกันหำ
แนวทำงในกำรดำเนินงำนให้
สำเร็จลุล่วงตำมภำรกิจ
2. เร่งสร้ำงเครือข่ำยเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว ในพื้นที่ 8 จังหวัด
ภำคเหนือตอนบน
3. เชิญผู้เกี่ยวข้องใน
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวทั้ง
8 จังหวัดภำคเหนือตอนบน
ร่วมประชุมแนะนำองค์กร
และเปิดรับฟังควำมคิดเห็นใน
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวเพื่อวำงแผนงำน
โครงกำรที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์และควำมต้องกำร
ของ 8 จังหวัด

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

3. มีกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์
อักษรทุกครั้งในกำรส่งคืน
เอกสำรและข้อแก้ไข
สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
๕5. การดาเนินโครงการด้าน 1. กำหนดเป้ำหมำยร่วม
การพัฒนาการท่องเที่ยวใน (Common Goal) ในกำร
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พัฒนำอุตสำหกรรมด้ำนกำร
วัตถุประสงค์
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 8 จังหวัด
- เพื่อให้กำรพัฒนำด้ำนกำร ภำคเหนือตอนบน
ท่องเที่ยว 8 จังหวัด ของ
2. สร้ำงเครือข่ำยควำม
สำนักงำนพัฒนำ
ร่วมมือกับประชำรัฐ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) มี 3. วำงแผนจัดทำแผนงำน
ควำมชัดเจนและเป็นไปใน
โครงกำรร่วมกับหน่วยงำน
ทิศทำงเดียวกัน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้กำรดำเนินงำน
สอดคล้องกับภำรกิจ และ
ยุทธศำสตร์ ของสำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร
- เพื่อให้สำนักงำนพัฒนำ
พิงคนครเป็นหน่วยงำนหลัก
ในกำรบูรณำกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวของ 8 จังหวัด
ภำคเหนือตอนบน

1. สพพ. เริ่มดำเนินกำร
โครงกำรที่ได้รับอนุมตั ิ โดย
เริ่มประสำนงำนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำน
2. เตรียมกำรจัดประชุม
ร่วมกับหน่วยงำนเพื่อ
ดำเนินกำรโครงกำร และตั้ง
คณะทำงำนเพื่อประสำน และ
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ

30 ก.ย. 2560
สำนักพัฒนำธุรกิจ
และโครงกำรพิเศษ
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แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
๕6. การใช้วัสดุอุปกรณ์
เพื่อการปฏิบัติงานของ
สานักพัฒนาธุรกิจและ
โครงการพิเศษ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดกำรใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงคุ้มค่ำ
- เพื่อสนับสนุนกำรลดต้นทุน
กำรบริหำรจัดกำรขององค์กร
๕7. การบริหารพัสดุของ
สานักพัฒนาธุรกิจและ
โครงการพิเศษ
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ดำเนินงำนตำมขั้นตอน
จัดซื้อจัดจ้ำง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

1. ทำบัญชีควบคุมกำรเบิกจ่ำย
วัสดุสำนักงำน
2. ทำแบบฟอร์มกำรเบิกจ่ำย
เพื่อให้ผู้เบิกจ่ำยลงนำมเป็น
ลำยลักษณ์อักษรทุกครั้ง

1. จัดทำบัญชี วัสดุอุปกณ์
สำนักงำนของ สพพ. ให้เป็น
ปัจจุบนั
2. กำรเบิกจ่ำยทุกครั้งมีกำร
ลงลำยมือชื่อผู้เบิก ระบุ
จำนวน และเหตุผลควำม
จำเป็นในกำรใช้วัสดุ

1. มีกำรขอยืมใช้วัสดุจำก
หน่วยงำนอื่น โดยไม่ลงบัญชี
โดยแจ้งว่ำจะนำมำคืนใน
ภำยหลัง

1. ทุกครั้งที่มีกำรเบิก ต้องมี
กำรลงบัญชี แม้จะเป็นยืม
จำกส่วนงำนอื่นก็ตำม

30 ก.ย. 2560
สำนักพัฒนำธุรกิจ
และโครงกำรพิเศษ

๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแต่ละวิธี พร้อมระยะ
เวลำดำเนินกำร
๒. อบรมให้ควำมรู้ด้ำนพัสดุกับ
บุคลำกรภำยในองค์กร
๓. จัดทำแบบฟอร์มในกำรจัด
ส่งคืนเอกสำรและข้อแก้ไข และ
แจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร

1. ดำเนินกำรจัดทำแนวทำง
ปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของ
สพค. และเสนอแก่
คณะอนุกรรมกำรบริกำรและ
บริหำรควำมเสี่ยง ในครำว
ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2560
2. ยังไม่ได้ดำเนินกำรอบรมให้
ควำมรู้เรื่องพัสดุแก่บุคลำกร
3. มีกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์
อักษรทุกครั้งในกำรส่งคืน
เอกสำรและข้อแก้ไข

๑. เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
1. ดำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับงำนพัสดุ ไม่เข้ำใจ
ด้ำนพัสดุกับบุคลำกรภำยใน
ขั้นตอนตำมระเบียบพัสดุ และ องค์กร
ไม่ได้ดำเนินกำรไปในทิศทำง
เดียวกัน

30 ก.ย. 2560
สำนักพัฒนำธุรกิจ
และโครงกำรพิเศษ
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