รายงานผลการดาเนินกิจกรรมควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)
(เอกสารแนบการประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561)

*************************************************************************************
งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
สานักบริหารงานกลาง
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดาเนินกิจกรรมควบคุมภายในของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)
กระบวนการควบคุมภายใน
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1. การเลี้ยงดูแลสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (Animal Welfare)
2. การป้องกันสัตว์อันตรายหลุด (Red Code) จากส่วนแสดงหรือคอกกัก
3. การบริหารสัตว์ส่วนเกิน
4. การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
5. การบริหารการขายและรับจอง
6. การรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลสารวจความคิดเห็นการใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
7. การปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ส่วนบริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
8. การจัดระบบการจราจรของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
9. การดูแลรักษาความ สะอาดของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
10. การดูแลรักษาความปลอดภัยของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
11. การใช้เครื่องจักรในการปฏิบตั ิงาน
12. การบริหารจัดการร้านค้าของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
13. การใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนของบุคลากร
14. การจาหน่ายบัตรเข้าชม
15. การให้บริการบ้านพัก จัดเลี้ยง และอบรมภาษา
16. การให้บริการรถนั่งชมสัตว์
17. การตรวจบัตรเข้าชมเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
งานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
งานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
งานบริหารการขายและรับจอง ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด
งานแผนและวิจยั การตลาด ฝ่ายขายและวิจยั การตลาด
งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง
งานรักษาความปลอดภัย ความสะอาดและจราจร ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง
งานรักษาความปลอดภัย ความสะอาดและจราจร ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง
งานรักษาความปลอดภัย ความสะอาดและจราจร ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง
งานโยธาและซ่อมบารุงและงานเชือ่ มโลหะ ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง
งานการค้าภายใน ฝ่ายบริการ
งานบริหารบัตรเข้าชม ฝ่ายบริการ
งานบริหารบัตรเข้าชม ฝ่ายบริการ
งานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม ฝ่ายบริการ
งานอานวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ฝ่ายบริการ
งานอานวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ฝ่ายบริการ

สานักบริหารงานกลาง
18. การดาเนินการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
19. ความเสถียรภาพของระบบสารสนเทศฯ
20. การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
21. การบันทึกบัญชีและจัดทารายงานการเงิน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
งานบัญชี

กระบวนการควบคุมภายใน
22. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
23. การจัดทาทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
24. การใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงานของสานักบริหารงานกลาง
25. การบริหารพัสดุของสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
26. การออกข้อบังคับ และระเบียบของสานักงาน
27. การจัดทาระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศตามข้อบังคับบุคคล
28. การรับเงินค่าต่ออายุบัตรสมาชิกสานักงาน
29. การรับ-ส่งเอกสารของสานักงานพัฒนาพิงคนคร
30. การควบคุมการใช้ยานพาหนะของสานักงานพัฒนาพิงคนคร
31. การจัดทาเอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
32. นโยบายที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุและอาคารสถานที่
งานพัสดุและอาคารสถานที่
งานพัสดุและอาคารสถานที่
งานพัสดุและอาคารสถานที่
งานกฎหมาย
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานการเงิน
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
33. การรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลสารวจความคิดเห็นการใช้บริการของศูนย์ประชุมฯ
34. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ
35. การหารายได้ของศูนย์ประชุมฯ

ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายการตลาด

สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
36. การดาเนินโครงการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ

แบบ ปย. 2

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
1. กำรเลี้ยงดูแลสัตว์ และ
สวัสดิภำพสัตว์ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล (Animal
Welfare)
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เลี้ยงดูแลสัตว์ ความปลอดภัย
ของสัตว์ ความสะอาดของ
สถานที่ตามหลัก Animal
Welfare

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

1. มีการควบคุม การจัดทา
Revise Size Plan ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน WAZA
2. มีการจัดตั้งคณะทางานฝ่าย
บริหารสวัสดิภาพสัตว์เพื่อ
ควบคุมและสุ่มตรวจการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เรียบร้อยแล้ว

1. ดาเนินการปรับปรุงส่วน
แสดงสัตว์ ตามแบบ Revise
Size Plan แล้วในบางส่วน
2. คณะกรรมได้การดาเนินการ

1. การปรับปรุงส่วนแสดงตาม
แบบ revise size plan ที่คง
ค้างยังไม่ได้รับการแก้ไข
2. เจ้าหน้าที่บางส่วนขาด
ความรู้ ความชานาญการ
ปฏิบัติตามหลัก Animal
Welfare

ตรวจสอบการประเมินผลตาม
ข้อกาหนดของ waza

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

1. ติดตามกระบวนการตาม
ระเบียบพัสดุ
2. กาหนดการจัดฝึกอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากร “การ
บริหารสวัสดิภาพสัตว์ รุ่นที่ 1
(ในระหว่างวันที่ 25 – 26
มกราคม 2561)” และ
โครงการพัฒนาบุคลากร “การ
บริหารสวัสดิภาพสัตว์ รุ่นที่ 2
(ในระหว่างวันที่ 24 – 25
พฤษภาคม 2561)”
3. มีการดาเนินการจัดตั้ง

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

หมำย
เหตุ
(7)

30 ก.ย. 2561
งานบริหารสวัสดิภาพสัตว์
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

(คณะทางานฝ่ายบริหารสวัสดิ
ภาพสัตว์เพื่อควบคุมและสุ่ม
ตรวจการปฏิบัตหิ น้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน

1

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)
2. กำรป้องกันสัตว์อันตรำย
หลุด (Red Code) จำกส่วน
แสดงหรือคอกกัก
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดูแลสถานที่เลี้ยง
สัตว์มีความปลอดภัยและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้าน
ความปลอดภัยในการเลี้ยง
การจัดแสดง แก่นักท่องเที่ยว
และพื้นที่ใกล้เคียง

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

1. มีมาตรการป้องกันและแผน
ควบคุมสัตว์หลุด
2. ผู้ปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์ที่
อันตราย ปฏิบตั ิงานร่วมกัน 2
คนขึ้นไป เพื่อช่วยเหลือกันใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
3. มีแผนการตรวจอาคาร สถานที่
โดยเฉพาะคอกกักและส่วนแสดง
สัตว์กลุม่ Red Code ร่วมกับฝ่าย
ปฏิบัติการและซ่อมบารุง
4. จัดทาป้ายเตือน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การเปิด-ปิด ประตู
ทุกครั้ง โดยเฉพาะในสัตว์กลุ่ม
Red Code
5. มีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสภาพกรงและคอก
กักสัตว์ รวมถึงการตรวจสอบ
ก่อนการปล่อยสัตว์และเก็บสัตว์
ในส่วนแสดง

1. ได้ปฏิบัตติ ามมาตรการ
ป้องกันและแผนควบคุมสัตว์
หลุด
2. ได้ปฏิบัตติ ามแผนตรวจสอบ
คอกกักและส่วนแสดงสัตว์กลุม่
Red Cod
3. การควบคุมที่มีอยู่ มีความ
เพียงพอที่จะป้องกันสัตว์
อันตรายหลุดจากส่วนแสดงหรือ
คอกกัก
4. ได้ดาเนินการจัดทาป้ายเตือน
และขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
บริเวณทีส่ ามารถมองเห็นได้
ชัดเจนทุกคอกกักสัตว์
5. มีการตรวจสอบแบบบันทึก
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเลีย้ งสัตว์
ทุกสัปดาห์

ไม่มี

ไม่มี

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

หมำย
เหตุ
(7)

30 ก.ย. 2561
งานบริหารสวัสดิภาพสัตว์
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

2

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
กำรควบคุมที่มีอยู่
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
(2)
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)
3. กำรบริหำรสัตว์ส่วนเกิน 1. มีการแผนการบริหารสัตว์
วัตถุประสงค์
ส่วนเกิน
- เพื่อให้สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีมีชนิดและจานวน
สัตว์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร อย่างเหมาะสม
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าอาหาร
สัตว์ของสานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
- เพื่อลดการจ้างบุคลากรใน
การดูแลสัตว์ส่วนเกิน
- เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ
ของสัตว์ภายในสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
4. กำรควบคุมคุณภำพอำหำร
สั ต ว์ ใ ห้ ไ ด้ ต ำมมำตรฐำนที่
กำหนด
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการอาหารสัตว์ เป็นไป
อย่างเรียบร้อยเหมาะสมตาม
หลักโภชนาศาสตร์ของสัตว์
แต่ละชนิด

1. มีการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารให้ได้มาตรฐาน
2. มีนักโภชนาการและสัตว
แพทย์ ร่วมกับคณะทางานฝ่าย
บริหารสวัสดิภาพสัตว์ช่วยใน
การกากับและควบคุมในการสุ่ม
เก็บตัวอย่างในการส่งตรวจให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

หมำย
เหตุ
(7)

30 ก.ย. 2561
1. จัดการแยกเพศเลี้ยงโดยแยก 1. กฎ ระเบียบ การขาย
1. เร่งรัดให้นากฎ ระเบียบ เข้า
งานบริ
หารสวัสดิภาพสัตว์
กรงเลี้ยงเพศผู้และเพศเมีย และ แลกเปลีย่ น หรือให้สตั ว์ของ
อนุกฎหมายของ สพค. เพื่อ
มีการทาหมัน
สพค. ไม่เอื้ออานวยส่งผลให้สตั ว์ พิจารณาระเบียบ ให้เอื้อต่อการ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
สานักงานเชียงใหม่
2. มีการดาเนินการจัดทา
ส่วนเกินยังไม่ได้นาออก
ไนท์ซาฟารี
รายการชนิด และจานวนสัตว์
ส่วนเกิน สาหรับผู้ทตี่ ้องการจะ
ขอซื้อ หรือแลกเปลีย่ น หรือให้
สัตว์ ไว้พิจารณา
3. ดาเนินการจาหน่าย (ขาย,
แลกเปลีย่ น) สัตว์ส่วนเกิน
(Surplus)

1. เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบ
คุณภาพอาหารเป็นประจา
2. สัตว์ได้รับอาหารมีคณ
ุ ภาพ
และปลอดภัย

1. ได้รับอาหารไม่ตรงตาม
สานักงานกาหนด

1. เจรจาต่อรองขอให้สับเปลี่ยน
มาทดแทนหรือเปลี่ยนชนิด
อาหารที่มีคณ
ุ ลักษณะหรือ
คุณสมบัติใกล้เคียงกัน

30 ก.ย. 2561
งานโภชนาการ
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

3

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
กำรควบคุมที่มีอยู่
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
(2)
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)
5. กำรบริหำรกำรขำยและ 1. มีคู่มือในการปฏิบัติงานขาย
รับจอง
และรับจอง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การทางาน

หมำย
เหตุ
(7)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

1. เจ้าหน้าที่จา้ งเหมาช่วย
ปฏิบัติงานในหน้าที่งานรับจอง

1. ผู้ปฏิบัติงานเป็นเพียงจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก และมี
สัญญาการทางานเพียง 6 เดือน
ทาให้มีการปฏิบตั ิงานไม่ต่อเนื่อง

๑. เก็บข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว
ในการเข้าใช้บริการเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีเป็นรายเดือน
๒. เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ในการเข้าใช้บริการเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
๓. จัดเก็บข้อร้องเรียนจาก
นักท่องเที่ยวเพื่อนามาแก้ไข
ปรับปรุงในด้านต่างๆ

ไม่มี

ไม่มี

30 ก.ย. 2561
งานแผนและ
วิจัยการตลาด
ฝ่ายขายและวิจยั การตลาด
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

ไม่มี

ไม่มี

31 ธ.ค. 2560
งานภูมิทัศน์
และจัดการสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายปฏิบัติการ
และซ่อมบารุง
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

6. กำรรวบรวม/วิเครำะห์
ข้อมูลสำรวจควำมคิดเห็น
กำรใช้บริกำรเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี
วัตถุประสงค์
- เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนการตลาด
- เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาสินค้าและการให้บริการ

1. มีข้อมูลการใช้บริการเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีของนักท่องเที่ยว เช่น
ข้อมูลความพึงพอใจ ข้อมูลสถิติ
การเข้าใช้บริการ และข้อ
ร้องเรียนต่างๆ

7. กำรปรับปรุงภูมิทัศน์
ในพื้นที่ส่วนบริกำรของ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

1. มีการกาจัดพื้นที่สาหรับสัตว์ 1. แจ้งและประสานกับฝ่าย
ปล่อยอิสระ
บริหารจัดการสัตว์ ควบคุม
พื้นที่การปล่อยสัตว์ อิสระมาก
ขึ้น เพื่อลด ความ เสียหายของ
พันธุ์ไม้บริเวณ พื้นที่ ส่วนบริการ
2. สร้างเครื่องกีดขวางป้องกัน
ไม่ให้สตั ว์ เข้าไปทาลายกัดกิน

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

30 ก.ย. 2561
1. ควรมีการสรรหาบุคลากร
งานบริ
หารการขาย
เจ้าหน้าที่งานขาย และเจ้าหน้าที่
และรับจอง
งานรับจอง เป็นเจ้าหน้าที่ประจา
ฝ่ายขายและวิจยั การตลาด
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
มากขึ้น

4

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)
8. กำรจัดระบบกำรจรำจร
ของสำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจราจรในพื้นที่และ
รองรับการใช้บริการ มีความ
สะดวกปลอดภัย

9. กำรดูแลรักษำควำม
สะอำดของสำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การให้บริการและดูแล
รักษาความสะอาด สร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

1. มีการวางระบบการจราจรให้ 1. นักท่องเที่ยวได้รับความ
เป็นระเบียบ
สะดวกและปลอดภัยในการใช้
2 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีเส้นและ พื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สัญลักษณ์เครื่องหมายจราจรบน
เส้นทาง จราจรให้ชัดเจน
3. ติดป้ายแสดงเขตพื้นที่หวงห้าม
หรือเป็นเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน
เฉพาะพนักงาน เพื่อแจ้งให้
นักท่องเที่ยว
1. มีการวางแผนตรวจเช็ค
จานวนวัสดุ สิ้นเปลืองสาหรับ
งานรักษาความสะอาดสม่าเสมอ
และจัดซื้อให้มีปริมาณสารอง
เพียงพอต่อการให้บริการ
2. มีพนักงานทาความสะอาด
คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
3. มีการกากับควบคุมการ
ปฏิบัติงานของ พนักงานทา
ความสะอาดอย่างสม่าเสมอ

1. หมั่นดูแลและตรวจเช็ควัสดุ
สิ้นเปลืองเพื่อให้เพียงพอต่อการ
ใช้งาน
2. ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ของพนักงานทาความสะอาดเป็น
ปะจา
3. พนักงานทาความสะอาดคอย
ดูแลบริเวณที่ทไี่ ด้รับมอบหมาย
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความ
สะดวกสบายในการใช้บริการ

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)
1. นักท่องเที่ยวขับขี่ยาน
พาหนะเข้าไปในเขตพื้นที่
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะ
พนักงาน ซึ่งอาจทาให้เกิด
อุบัติเหตุ หรือมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงาน

ไม่มี

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

หมำย
เหตุ
(7)

30 ก.ย. 2561
1. กาชับให้เจ้าหน้าที่รักษา
งานรั
กษาความปลอดภัย
ความปลอดภัยให้คาแนะนาและ
ข้อมูลเส้นทางแก่นักท่องเที่ยว ความสะอาดและจราจร
ฝ่ายปฏิบัติการ
2. เกลีย่ กาลังเจ้าหน้าที่รักษา
และซ่อมบารุง
ความปลอดภัยให้ไปปฏิบัติ
สานักงานเชียงใหม่
หน้าที่ในจุดเสีย่ งที่นักท่องเที่ยว
ไนท์ซาฟารี
จะหลงเข้าไปยังเส้นทางหวง
ห้ามและในช่วงเวลาที่
นักท่องเที่ยวมีจานวนมาก

ไม่มี

30 ก.ย. 2561
งานรักษาความปลอดภัย
ความสะอาดและจราจร
ฝ่ายปฏิบัติการ
และซ่อมบารุง
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

5

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
กำรควบคุมที่มีอยู่
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
(2)
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)
10. กำรดูแลรักษำควำม
1. มีแผนการควบคุมไฟป่าของ
ปลอดภัยของสำนักงำน
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการสร้างความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและ
พื้นที่โดยรอบของ สชน.
มีความปลอดภัย

11. กำรใช้เครือ่ งจักรในกำร
ปฏิบัติงำน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ต่อผู้ปฏิบตั ิงาน
2. เพื่อสร้างมาตรการป้องกัน
ในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร
ขณะปฏิบตั ิงาน

1. มีมาตรการในการปฏิบตั ิ
สาหรับการใช้เครื่องจักรอย่าง
ชัดเจน
2. มีการอบรมให้ความรู้ปฏิบตั ิ
งานเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักร
อย่างปลอดภัย ตลอดจนการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อน
ใช้งาน

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

1. จัดให้ รปภ.ออกตรวจตรา
โดยรอบ พื้นที่ เพื่อป้องกันการ
เกิดเหตุไฟป่า
2. จัดผู้ปฏิบตั ิงานชายของ
สชน. เข้าเวรเฝ้าระวังตลอดช่วง
ฤดูแล้ง
3. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและเฝ้า
ระงับ เหตุไฟป่า
4. เฝ้าระวังติดตามข่าวสาร
เกี่ยวกับผู้ก่อ ความไม่สงบใน
พื้นที่อย่างใกล้ชิด และมี การ
ประชาสัมพันธ์ ระวังกลุ่ม
มิจฉาชีพ

1. สภาพอากาศยังคงมีความ
แห้งแล้งสูง มีเศษวัชพืชใบไม้ใบ
หญ้าแห้งทับถมเป็นเชื้อเพลิง มี
ความเสียงในการเกิดเพลิงไหม้
และการลุกลามของไฟป่าใน
บริเวณพื้นที่ข้างเคียง
2. การปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ
รักษาความปลอดภัยยังไม่
สามารถดูแลได้อย่างครอบคลุม
ภารกิจ เนื่องจากมีการ
ปรับเปลีย่ นบริษัทรวมทั้ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ปลอดภัยใหม่
3 ภัยคุกคามทางด้านความ
ปลอดภัยในรูปแบบใหม่ เช่น
มิจฉาชีพ การก่อกวนหรือความ
ไม่สงบ
ไม่มี

1. กาหนดให้ผปู้ ฏิบัติงานสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่
ปฏิบัติงาน
2. เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานและ
สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
เมื่อเกิดอุบัตเิ หตุ
3. เจ้าหน้าทีด่ าเนินการตรวจ
สอบเครื่องจักรสาหรับความ

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

หมำย
เหตุ
(7)

30 ก.ย. 2561
1. คอยตรวจตราแนวกันไฟ
งานรั
กษาความปลอดภัย
ตามที่ได้จัดทา และแผ้วถางซ้า
กาจัดเศษใบไม้แห้งที่หล่นทับถม ความสะอาดและจราจร
ฝ่ายปฏิบัติการ
เพื่อให้คงสภาพอยู่
และซ่อมบารุง
2. ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับไฟป่าที่
สานักงานเชียงใหม่
จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆให้มี
ไนท์ซาฟารี
ความพร้อมในการใช้งาน
3. กากับดูแล และติดตาม
การปฏิบัตหิ น้าที่ของเจ้าหน้าที่
รปภ.อย่างใกล้ชิด
4. ชี้แจงภารหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ
รปภ.แต่ละจุด รวมทั้งช่วยเหลือ
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อให้การรักษาความ
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพเหมาะ
สามกับสถานที่และการให้บริการ
31 ธ.ค. 2560
ไม่มี
งานโยธาและซ่อมบารุง
และงานเชือ่ มโลหะ
ฝ่ายปฏิบัติการ
และซ่อมบารุง
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

6

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

พร้อมใช้งาน และป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
12. กำรบริหำรจัดกำรร้ำนค้ำ 1. มีเครื่องแฮนด์เฮลในการ
1. มีการใช้เครื่องแฮนด์เฮล
1. เครื่องแฮนด์เฮลยังมีจานวน
ของสำนักงำนเชียงใหม่
ให้บริการในการขายสินค้า
ในการขายสินค้าโดยหักเงินผ่าน ไม่เพียงพอต่อการให้บริการทุก
ไนท์ซำฟำรี
2. มีสญ
ั ญาณ Network รองรับ บัตรเข้าชมและบัตรเติมเงิน
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ในการให้บริการ
2. ไม่มีสญ
ั ญาณ Network
- เพื่อให้เกิดการใช้เครื่องแฮนด์
รองรับบางจุดบริการ
เฮลในการให้บริการการ
จาหน่ายสินค้าทุกประเภทให้
ครอบคลุมทุกกิจกรรม
- เพื่อให้ระบบงานด้านการ
จัดการร้านค้ามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

13. กำรใช้ภำษำอังกฤษ และ 1. เพิ่มทักษะด้านภาษาให้แก่
ภำษำจีนของบุคลำกร
บุคลากรสาหรับการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากร มีความรู้
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น

1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้จัดโปรแกรมการอบรม ซึ่งอยู่
ในระหว่างดาเนินการในการ
จัดหาวันและเวลาในการ
ฝึกอบรมในด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน

1. เจ้าหน้าทีไ่ ม่มคี วามชานาญ
ด้านภาษาในการสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยว ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการให้บริการ

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

หมำย
เหตุ
(7)

1. งานสารสนเทศดาเนินการ
จัดหาเครื่องแฮนด์เฮลและเพิ่ม
สัญญาณ Network เพื่อให้
สามารถครอบคลุมและเพียงพอ
ต่อบริการทุกกิจกรรม

30 ก.ย. 2561
งานการค้าภายใน
ฝ่ายบริการ
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านภาษา
แก่เจ้าหน้าที่

30 ก.ย. 2561
งานบริหารบัตรเข้าชม
ฝ่ายบริการ
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
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แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
กำรควบคุมที่มีอยู่
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
(2)
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)
14. กำรจำหน่ำยบัตรเข้ำชม 1. มีระบบ AEC สาหรับการ
วัตถุประสงค์
ควบคุมการออกเลขบาร์โค๊ดใน
เพื่อป้องกันการนาบัตรเข้าชม บัตรเข้าชม
ไปทาการปลอมแปลง และ
นามาใช้

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

หมำย
เหตุ
(7)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

1. งานสารสนเทศได้ทาการ
ติดต่อกับบริษัท เพื่อทาการ
เขียนโปรแกรมในระบบจาหน่าย
บัตรเข้าชม ให้มีการออกเลขบาร์
โค๊ดใหม่ เพื่อป้องกันการนาบัตร
เข้าชมไปทาการปลอมแปลง
และนามาใช้งาน

ไม่มี

ไม่มี

3๑ มี.ค. 2561
งานบริหารบัตรเข้าชม
ฝ่ายบริการ
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

15. กำรให้บริกำรบ้ำนพัก
จัดเลี้ยง และอบรมภำษำ
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการที่ประทับใจ และการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่
ถูกต้อง มุ่งสู่มาตรฐานสากล

1. มีการประเมินตามการรับรอง
มาตรฐาน ISO
2 มีการฝึกอบรมทักษะการใช้
ภาษาอย่างที่ถูกต้องให้สามารถ
สื่อสารได้
3. มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่สามารถนาไปปฏิบัติ
ต่อไป

1. การให้บริการบ้านพักมีความ 1. การให้บริการด้านภาษายัง
พร้อมสาหรับบริการ
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
นักท่องเที่ยว
2. เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านภาษาในการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว
3. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนใน
คู่มือการปฏิบตั ิงาน

1. จัดให้มีการฝึกอบรมการ
ให้บริการและทักษะการใช้ภาษา
ในระยะเวลาที่เหมาะสม

30 ก.ย. 2561
งานบ้านพัก
จัดเลี้ยงและกิจกรรม
ฝ่ายบริการ
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

16. กำรให้บริกำรรถนั่ง
ชมสัตว์
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับ
นักท่องเที่ยวขณะนั่งรถชมสัตว์
- เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการ
ให้บริการของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี

1. บารุงซ่อมแซมและตรวจ
สภาพรถนั่งชมสัตว์ก่อนและหลัง
การให้บริการ
2. วิทยากรประชาสัมพันธ์เรื่อง
ความปลอดภัยในการให้บริการ
นั่งรถชมสัตว์

1.พนักงานขับรถมีการตรวจเช็ค 1. รถนั่งชมสัตว์แบบเดิม
สภาพรถทุกครั้งก่อน-หลังการใช้ โครงสร้างเหล็กกั้นไม่มี
งานในแต่ละวัน
2.นักท่องเที่ยวมีความตระหนัก
และเข้าใจในความปลอดภัยของ
การใช้บริการนั่งรถชมสัตว์

1. บันทึกการใช้งานรถลากพ่วง
ก่อนและหลังทุกครั้ง พร้อมทา
การแจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่เกิดการ
ชารุดเสียหายในแต่ละวัน
2. วิทยากรเพิม่ ความถี่ในการ
แจ้งข้อปฏิบัติ คาเตือนให้
นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งแนะนา
ป้ายที่ติดบนรถเพื่อย้าให้
นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามอย่าง

30 ก.ย. 2561
งานอานวยความสะดวก
นักท่องเที่ยว
ฝ่ายบริการ
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
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แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

หมำย
เหตุ
(7)

ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงในการ
นั่งรถชมสัตว์
30 ก.ย. 2561
17. กำรตรวจบัตรเข้ำชม
1. มีระบบสแกนบัตรสาหรับ
1. เจ้าหน้าทีส่ ามารถคัดแยก
1. ระบบช่องสแกนบัตรไม่
1. ปรับปรุงและเพิม่ ช่องสแกน
งานอ
านวยความสะดวก
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
การใช้งาน
ข้อมูลและนาไปใช้ประโยชน์ได้ เพียงพอ
ตรวจบัตรในการให้บริการ
นักท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
2. เจ้าหน้าที่อานวยความ
2. นักท่องเที่ยวเกิดความ
2. นักท่องเที่ยวบางกลุ่มไม่รู้
2. ควรจัดทาป้ายไฟบริเวณ
ฝ่ายบริการ
- เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการ สะดวกช่วยสแกนบัตรเข้าชมที คล่องตัวในการใช้บริการมากขึ้น วิธีใช้ระบบสแกนบัตร ทาให้ช่วง ด้านบนทางเข้าตูส้ แกนเพื่อบอก
สานักงานเชียงใหม่
บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ละคนเพื่อความปลอดภัย พร้อม
จังหวะเดินผ่านตูส้ แกนบัตร
ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม
ไนท์ซาฟารี
ให้ข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษา
ประตูปดิ เปิดค้างและระบบ
อังกฤษและภาษาจีน
ขัดข้อง
สำนักบริหำรงำนกลำง
18. กำรดำเนินกำรจัดทำ
นโยบำยและแนวปฏิบัติใน
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ด้ำนสำรสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานพัฒนา
พิงคนครฯ มีการจัดทาหลักการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ

1. มีหลักการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศให้ครบถ้วน

1. อยู่ระหว่างการประเมิน
ตนเอง (มีแบบฟอร์มในการ
ประเมินและต้องมีเอกสาร
ประกอบในการประเมินใน
ทุกๆ ขั้นตอนในการดาเนินการ

1. ในการดาเนินการจัดทา
1. จัดทาแผนการดาเนินการ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการ และตัง้ คณะทางานเพื่อเร่งรัด
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน การดาเนินการดังกล่าว
สารสนเทศต้องมีการนาเสนอ
คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความ
เห็นชอบในแต่ละขั้นตอน โดย
ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิน
การค่อนข้างมากในแต่ละ
ขั้นตอน อาจจะทาให้ดาเนินการ
จัดทานโยบายและแนวปฏิบัตฯิ
ทาไม่สาเร็จในปี ๒๕๖๑

๓๐ ก.ย. ๒๕๖1
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักบริหารงานกลาง
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แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)
19. ควำมเสถียรภำพของ
ระบบสำรสนเทศฯ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ระบบการทางานของ
ระบบสารสนเทศฯ สามารถ
ทางานได้อย่างมีเสถียรภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้งานของระบบสารสนเทศฯ
20. กำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณของสำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อแก้ไขปัญหาการขอ
งบประมาณเพิ่มเติม

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

1. มีแผนการจ้างบารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
การบารุงรักษาเชิงป้องกัน
2. มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ

๑. อยู่ระหว่าดาเนินการสอบ
ราคา ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการจ้าง
บารุงรักษา อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
๒. ดาเนินการตรวจสอบ
อุปกรณ์เป็นประจา

1. มีประชุมเพื่อชี้แจง
งบประมาณเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่
2. กาหนดให้เป็นนโยบายว่าจะ
อนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี จะต้องมีความพร้อม
ของเอกสารรายละเอียดและ/
หรือรูปแบบรายการแล้วเท่านั้น
3. มีแผนการใช้จ่ายเงินที่
สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
4. มีผรู้ ับผิดชอบติดตาม กากับ
ดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
แผนอย่างเคร่งครัด
5. กาหนดระยะเวลาการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

1. มีการให้คาปรึกษาแนะนา
1. ในไตรมาสที่ 2 หน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติงานในการใช้จ่าย
ยังมีการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพื่อให้ถูกต้องตาม งบประมาณเพิ่มเติมทุกเดือน
ข้อบังคับ
2. มีการพิจารณาให้ความเห็น
ชอบในการขออนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติมเป็นอานาจของอนุ
กรรมการและคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร
3. แผนการใช้จ่ายสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงาน โดยในไตรมาส
ที่ 2 มีผลการใช้จ่ายร้อยละ
45.99
4. มีการรายงานข้อมูลแผนการ
เบิกจ่ายเงินให้ทุกสานัก/ศูนย์
รับทราบและอัพเดตข้อมูลทุกเดือน
5. ประชุมติดตามและเร่งรัดการ

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหาย 1. เร่งรัดการดาเนินการจัดจ้าง
หรือชารุดจะมีความล่าช้าในการ การบารุงรักษาอุปกรณ์
เปลี่ยนหรือจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการดาเนินการ

1. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
กับเจ้าของงบประมาณเพื่อ
กากับให้เป็นไปตามแผน

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)
๓๐ ก.ย. ๒๕๖1
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักบริหารงานกลาง

๓๐ ก.ย. ๒๕61
งานยุทธศาสตร์
งบประมาณ และ
ประเมินผล
สานักบริหารงานกลาง
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หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

ใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.
2561
6. ดาเนินการเร่งรัดรายการ
ครุภณ
ั ฑ์คงค้างทึกรายการ โดย
เร่งรัดให้ขออนุมตั ิจัดซื้อ/จัดจ้าง
ให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2
7. จัดทาแบบฟอร์มเพื่อติดตาม
แผน/ผลการดาเนินงานโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
21. กำรบันทึกบัญชีและ
จัดทำรำยงำนกำรเงิน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การบันทึกบัญชีและ
จัดทารายงานการเงิน ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป นโยบาย
การบัญชีสาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐและระเบียบข้อบังคับ
ของสานักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พร้อมทั้งรายงานผลทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
- เพื่อพัฒนาระบบโปรแกรม
การบันทึกบัญชี ให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และมีความ

1. ให้เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสารให้ถี่ถ้วน
รอบคอบมากยิ่งขึ้น
2.มีการเปรียบเทียบยอดรวม
บัญชีย่อยให้ถูกต้องตรงกับบัญชี
คุมยอด
3. มีการตรวจสอบยอดคงเหลือ
ตามบัญชี กับเอกสารบุคคล
ภายนอก เช่น ยืนยันยอดลูกหนี้
ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร
4. มีการจัดทารายงานทางการ
เงิน ควรบันทึกรายปรับปรุงทาง
บัญชีให้ครบถ้วน ก่อนนาเสนอ
ผู้บริหาร
5. พนักงานบริษัทที่ดูแล
โปรแกรมทางบัญชีเข้ามาแก้ไข

1.เจ้าหน้าที่บัญชีผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสารการบันทึก
บัญชีถี่ถ้วนรอบคอบมากยิ่งขึ้น
และมีความถูกต้องครบถ้วน
เป็นไปตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป

1. เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัตยิ ัง
ขาดความชานาญในการตรวจ
สอบเอกสารการบันทึกบัญชี
บางรายการ จึงทาให้การ
บันทึกบัญชีบางรายการยังมี
ความคลาดเคลื่อนอยูบ่ ้างหรือ
2. เปรียบเทียบยอดคงเหลือกับ ผิดพลาดบ้างเล็กน้อย
บัญชีย่อย จะจัดทารายการ ณ
30 กันยายน ของทุกปี
3. ตรวจสอบยอดคงเหลือกับ
บัญชีแยกประเภท บางรายการ
จัดทาทุกเดือน บางรายการจัดทา
ณ 30 กันยายน ของทุกปี
4. การจัดทารายงานการเงิน มี
การปรับปรุงบัญชี ณ 30

2. รายการบัญชียอดคงเหลือ
บางรายการไม่ได้จดั ทาทุก ๆ
เดือน ทาให้บางรายการยังไม่
ตรงกับยอดบัญชีแยกประเภท

1. สรรหาหัวหน้างานบัญชี
เพื่อมาช่วยสอบทานเอกสาร
และเจ้าหน้าที่บัญชีเพิ่มเติม
มาช่วยสอบทานหรือบันทึก
รายการบัญชี ซึง่ จะทาให้การ
บันทึกบัญชีมีความละเอียด
รอบคอบมากขึ้น

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
งานบัญชี
สานับริหารงานกลาง

2. จัดทารายการบัญชีคงเหลือ
บางรายการที่ต้องใช้ข้อมูลเป็น
ประจาทุกเดือน
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หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
กำรควบคุมที่มีอยู่
กำรประเมินผลกำรควบคุม
ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
(2)
(3)
(4)
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)
ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่ยอมรับ และป้องกันการไม่โพสต์รายการ กันยายน ของทุกปี และบาง
ของผู้บริหาร
บัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท
รายการปรับปรุงรายการบัญชี
เป็นประจาทุกเดือน
5. จัดทารายการยืนยันยอด
ลูกหนี้ ณ 30 กันยายน ของทุกปี
6. โปรแกรมทางบัญชีมีการ
โพสต์รายการบัญชีแยกประเภท
อัตโนมัติ และบริษัท ผู้ดูแล
โปรแกรมบัญชี มีการดูแลใน
ส่วนของระบบเท่านั้น
22. กำรดำเนินกำรจัดซื้อ
1. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ดาเนินงานตามขั้นตอนและ 1. การดาเนินงานของจ้าของ
จัดจ้ำง
ประจาปีงบประมาณ
แผนการดาเนินงานที่เจ้าของ
โครงการไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่
วัตถุประสงค์
โครงการกาหนด
กาหนดให้
เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
เสร็จตามกาหนดระยะเวลาและ
เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัด
จ้างและแผนการเบิกจ่ายเงิน
23. กำรจัดทำทะเบียนควบคุม 1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 1. มีการตรวจนับครุภณ
ั ฑ์
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง
ตรวจสอบพัสดุประจาปี
ประจาปีเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีข้อมูลทะเบียน
ครุภณ
ั ฑ์และสิ่งก่อสร้างเป็น
ปัจจุบัน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารพัสดุของสานักงาน

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

1. ประสานงานและติดตามกับ
เจ้าของโครงการอย่างสม่าเสมอ
2. เร่งรัดและติดตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตามขั้นตอน
และแผนการดาเนินงานที่
เจ้าของโครงการกาหนด

๓๐ ก.ย. ๒๕61
งานพัสดุ
และอาคารสถานที่
สานักบริหารงานกลาง

1. ไม่มีบุคลากรมาปฏิบัติใน
1. ประสานกับฝ่ายบุคคลในการ
ตาแหน่งโดยเฉพาะ จึงทาให้การ สรรหาเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เฉพาะตาแหน่ง เพื่อสามารถ
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้อย่างเต็มที่

๓๐ ก.ย. ๒๕61
งานพัสดุ
และอาคารสถานที่
สานักบริหารงานกลาง
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หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)
24. กำรใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อ
กำรปฏิบัติงำนของสำนัก
บริหำรงำนกลำง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดการใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า
- เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุน
การบริหารจัดการขององค์กร
25. กำรบริหำรพัสดุของ
สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานตามขั้นตอนจัดซื้อ
จัดจ้าง
26. กำรออกข้อบังคับ และ
ระเบียบของสำนักงำน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานฯ มีข้อบังคับ
และระเบียบสาหรับถือปฏิบัติ
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และ
สอดคล้องกับภารกิจของ
สานักงาน

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)
1. มีการควบคุมวัสดุอุปกรณ์
สานักงานสาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

1. เบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน
2. ตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ทุกสิ้น
เดือน

1. เครื่องพิมพ์ของสานักงานมี
หลากหลายชนิด ส่งผลให้มีการ
ซื้อหมึกพิมพ์เพิ่มขึ้น
2. เครื่องพิมพ์เกิดการชารุด
ส่งผลให้หมึกพิมพ์คงค้าง

1. ประสานกับงานสารสนเทศ
สาหรับตรวจสอบประเภท
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ เพื่อ
ดาเนินการจัดซื้อร่วมกัน

ไม่มี

ไม่มี

31 ธ.ค. 2560
งานพัสดุ
และอาคารสถานที่
สานักบริหารงานกลาง

1. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่
ของ สพค. ในเรื่องการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ เพื่อสร้างความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งจะ
ดาเนินการจัดอบรมภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เร่งรัด ติดตาม หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการออก
ระเบียบข้อบังคับในการรองรับ
การปฏิบัติงาน

๓๐ ก.ย. ๒๕61
งานกฎหมาย
สานักบริหารงานกลาง

1. มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 1. เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ในเรื่อง
ระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนามาใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร การปฏิบัติงาน
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) ได้ออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
เพื่อบังคับใช้ และให้ผู้ปฏิบตั ิงาน
ถือปฏิบัติ โดยบังคับใช้ทั้งสิ้น
๒๗ ฉบับ

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

1. การดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขข้อบังคับระเบียบของ
สพค. ที่พบปัญหาต่อการ
ปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับ
องค์การมหาชนอื่น และ
ระเบียบของทางราชการ
2. ออกระเบียบสำนักงำน

พัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) ว่ำด้วยกำรสรรหำ
ผู้อำนวยกำร พ.ศ. ๒๕๖๐

1. เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจใน
ระเบียบข้อบังคับจึงปฏิบัติ
ผิดพลาดอยู่
2. ระเบียบข้อบังคับยัง
กาหนดไม่ครอบคลุม ทาให้
เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนใน
การปฏิบัติงาน

๓๐ ก.ย. ๒๕61
งานพัสดุ
และอาคารสถานที่
สานักบริหารงานกลาง

๓. ออกระเบียบสานักงาน
13

หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

พัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยการสรรหา
ประธานกรรมการและ
กรรมการในคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร
พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. ออกระเบียบสานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
ตามผลการปฏิบัตงิ านของ
ผู้ปฏิบัตงิ าน พ.ศ. 2560
๕. ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
พัฒนาและบริหารงานบุคคล
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖0
๖. ออกระเบียบสานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยเครื่องแบบพิธี
การ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. อยู่ระหว่างออกประกาศ
คณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาพิงคนคร เรื่องหลักเกณฑ์
14

หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)

27. กำรจัดทำระเบียบ
หลักเกณฑ์ และประกำศตำม
ข้อบังคับบุคคล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
ข้อบังคับการบริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. 2556 ให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วน

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

1. สานักงานจะต้องออก
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ประกาศ ตามข้อบังคับ
สานักงานพัฒนาพิงคนคร
ว่าด้วยการพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ยังไม่ครบ
ถ้วนอีกจานวน 10 เรื่อง

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

การสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ออกจากงาน พ.ศ. …
๘. อยู่ระหว่างออกระเบียบ
คณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาพิงคนครว่าด้วยการ
บริหารและการจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของสานักงาน
พ.ศ. ๒๕๖๑
สพค. ได้ออกข้อบังคับ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ในปี
2561 ดังนี้
1. ระเบียบ สพค. ว่าด้วย
เครื่องแบบพิธีการ พ.ศ.
2560 2 . ระเบียบ สพค. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
สานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน)
3. ร่างประกาศคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร
เรื่องร่างหลักเกณฑ์การสั่งให้
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างออกจาก
งาน พ.ศ. .... อยู่ระหว่างเสนอ

ยังไม่ได้ดาเนินการจัดทา
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ประกาศ ตามข้อบังคับ สพค.
ว่าด้วยการพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2556
ที่ยังค้างอยู่ จานวน 10
ประเด็นประกอบด้วย
1. ข้อ 9 การเปลี่ยน
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง
ไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง
2. ข้อ 20 - การบรรจุ/
แต่งตั้ง/ปรับย้าย/เลื่อน
ตาแหน่ง/ขึ้นเงินเดือน
- การลด/ตัดเงินเดือน
หรือค่าจ้าง พักงาน* ลงโทษ/
ผู้ปฏิบัตงิ านออกจากตาแหน่ง

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

1. เร่งจัดทาระเบียบ หลักเกณฑ์ ๓๐ ก.ย. ๒๕61
งานบริหาร
และประกาศตามข้อบังคับ
ทรัพยากรบุคคล
สพค. ว่าด้วยการพัฒนาและ
สานักบริหารงานกลาง
บริหารทรัพยากรบุคคล ให้
ครอบคลุมในการปฏิบัติงาน

15

หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

คณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

* ระเบียบสานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการสั่งพักงานและ
เงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ออกแล้ว)
3. ข้อ 21 ค่าครองชีพ/
เงินเพิ่มพิเศษประจาตาแหน่ง/
เงินเพิ่มพิเศษอย่างอื่น
4. ข้อ 38 หลักเกณฑ์และ
วิธีการยื่นใบลา
5. ข้อ 39 หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการเบิกสวัสดิการ
6. ข้อ 40 เงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล/
การตรวจสุขภาพประจาปี/
การศึกษาของบุตร
7. ข้อ 41 - การประกัน
สุขภาพ/การประกันอุบัติเหตุ
(ประกันหมู่)
- ค่ารักษาพยาบาลส่วน
ที่ไม่ได้ประกันสุขภาพ/หรือ
ประกันอุบัติเหตุไว้
1.8 ข้อ 42 ผู้ปฏิบัติงาน
16

หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

ถึงแก่กรรม คู่สมรส/ทายาท
ได้รับเงินช่วยค่าทาศพ/สิทธิ
ประโยชน์อื่น
1.9 ข้อ 43 - สิทธิได้รับ
ประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ/
เงินชดเชยเมื่ออกจากงาน
- สิทธิได้รบั ประโยชน์
เกื้อกูลอื่นๆ/ของที่ระลึก/
ของเยี่ยมเมื่อเจ็บป่วย/พวง
หรีด
1.10 ข้อ 47 หลักเกณฑ์
และวิธีการในการพัฒนา
เจ้าหน้าที่
28. กำรรับเงินค่ำต่ออำยุบัตร
สมำชิกสำนักงำน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับเงินค่าต่ออายุ
บัตรสมาชิกมีความถูกต้อง
ครบถ้วน

1. มีแนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการ
ต่ออายุบัตรสมาชิก Gold
Member Card
2. มีการตรวจสอบสาหรับบัตร
สมาชิกที่ใกล้หมดอายุ

1. มีการดาเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติในการต่ออายุ Gold
Member Card
2. ประสานงานกับงานขายและ
รับจองเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล
การทาบัตรสมาชิก เพื่อสอบ
ทานการรับเงินให้มีความถูกต้อง

ไม่มี

ไม่มี

31 ธ.ค. 2560
งานการเงิน
สานักบริหารงานกลาง

17

หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)
29. กำรรับ-ส่งเอกสำรของ
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงาน
สารบรรณเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

1. จัดให้มรี ะบบการควบคุม
เอกสาร และมีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน
2. คัดแยกความสาคัญเร่งด่วน
ของเอกสารก่อนนาเสนอ
ผู้บริหาร

1. ผู้รบั ผิดชอบปฏิบัติตาม
1. เอกสารมีความล่าช้า
ขั้นตอน จึงทาให้การควบคุม
และติดตามเอกสารง่ายขึ้น
2. เอกสารมีการเสนอได้ทันตาม
กาหนด

30. กำรควบคุมกำรใช้
ยำนพำหนะของสำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงาน
บริการยานพาหนะเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

1. มีทะเบียนการใช้รถของ
สานักงาน
2. มีการตรวจสอบอุปกรณ์
รถยนต์ก่อนการใช้รถ

1. เจ้าหน้าที่ขับรถลงบันทึกการ
ใช้รถทุกครั้ง
2. เจ้าหน้าที่ขับรถทาการเช็ค
และตรวจสอบสภาพรถทุกๆ 2
ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุและพร้อมใช้งาน

31. กำรจัดทำเอกสำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรกำร
พัฒนำพิงคนคร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดทาเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาพิงคนคร เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด

1. มีการกาหนดวันประชุมและ
การส่งระเบียบวาระการประชุม
ตามระเบียบคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร
ว่าด้วยการประชุม พ.ศ. 2557

1. กาหนดวันประชุมของ
1. การส่งข้อมูลของฝ่ายต่าง ๆ
คณะกรรมการร่วมกันอย่าง
ยังไม่เป็นไปตามกาหนด
ชัดเจน
ระยะเวลา
2. มีการกาหนดกรอบเวลาใน
การประชุมทุกคณะอนุกรรมการ
ของ สพค. เพื่อให้ทันในการ
นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ

ไม่มี

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

1. กาหนดระยะเวลาในการ
30 ก.ย. 2561
งานบริ
หารงานทั่วไป
เสนอเอกสารของงานบริหารงาน
สานักบริหารงานกลาง
ทั่วไป ภายใน 3 วันทาการ

ไม่มี

1. ประสานและเร่งรัดติดตาม
ข้อมูลของฝ่ายต่าง ๆ อย่าง
สม่าเสมอ

30 ก.ย. 2560
งานบริหารงานทั่วไป
สานักบริหารงานกลาง

30 ก.ย. 2561
งานบริหารงานทั่วไป
สานักบริหารงานกลาง
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หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)
32. นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามนโยบาย และแล้ว
เสร็จภายในเวลาที่กาหนด

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

1. มีแผนปฏิบัติงานเกีย่ วกับงาน
ประชาสัมพันธ์
2. มีการจัดกิจกรรมและ
เผยแพร่ข่าวสารขององค์กร

1. ติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ
องค์กรอย่างสม่าเสมอ
2. จัดกิจกรรมได้ตามเวลาที่
กาหนด

1. ไม่มีผตู้ ัดสินใจในการดาเนิน
งานด้านประชาสัมพันธ์ เช่น
การจัดกิจกรรม ด้านการ
เผยแพร่ข่าวสาร เป็นต้น

1. สรรหาผู้ตดั สินใจที่มีความรู้
ความสามารถเกีย่ วกับงาน
ประชาสัมพันธ์

๓๐ ก.ย. ๒๕61
งานประชาสัมพันธ์
สานักบริหารงานกลาง

1. ดาเนินการสอบถามความ
พึงพอใจของการใช้บริการ
ศูนย์ประชุมฯ จากผูร้ ับงาน และ
ทาการบันทึกลงไฟล์งาน

1. การสารวจความคิดเห็นของ
ผู้รับงานเป็นการซักถามจาก
เจ้าหน้าที่หลายคน ไม่ได้จัดทา
เป็นแบบสอบถาม จึงส่งผลให้
การเก็บข้อมูลไม่ตรงกัน

1. ฝ่ายบริการลูกค้าเร่งจัดทา
แบบสอบถามเก็บข้อมูลหลังการ
ให้บริการ

30 ก.ย. 2561
ฝ่ายการตลาด
ศูนย์ประชุมฯ

1. เร่งดาเนินการจัดซื้อกล้อง
วงจรปิดในพื้นที่ที่ยังไม่มี

๓๐ ก.ย. ๒๕๖1
ฝ่ายบริหารจัดการ
ศูนย์ประชุมฯ

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ
33. กำรรวบรวม/วิเครำะห์ ๑. มีข้อมูลความคิดเห็นของการ
ข้อมูลสำรวจควำมคิดเห็น
ใช้บริการศูนย์ประชุมฯ จาก
กำรใช้บริกำรของศูนย์ประชุมฯ ผู้ใช้บริการ
วัตถุประสงค์
- เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนการตลาด
- เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาสินค้าและการให้บริการ
34. กำรรักษำควำมปลอดภัย 1. มีการตรวจลาดตระเวนของ
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้ำหน้ำที่และผู้ใช้บริกำร
เป็นประจา
วัตถุประสงค์
2. มีกล้องวงจรปิดเฉพาะพื้นที่
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และ
ผู้ใช้บริการ

1. เจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย 1. กล้องวงจรปิดมีไม่ทั่วถึง
รายงานผลลาดตระเวนแก่
ผู้ควบคุมงาน โดยการสแกน
บาร์โค๊ด
2. บารุงรักษาและซ่อมแซม
กล้องวงจรปิดที่ชารุดเสียหาย
3. ดาเนินการจัดจ้างบารุงรักษา
ระบบกล้องวงจรปิด
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หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)
35. กำรหำรำยได้ของ
ศูนย์ประชุมฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การหารายได้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

1. มีแผนการหารายได้และ
เป้าหมายทีช่ ัดเจน
2. มีแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้อง
กับแผนหารายได้

สำนักงำนพัฒนำธุรกิจและโครงกำรพิเศษ
36. กำรดำเนินโครงกำรด้ำน 1. มีข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน 8 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กับ
จังหวัดภำคเหนือตอนบน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
2. มีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
- เพื่อให้การพัฒนาด้านการ
ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ท่องเที่ยว 8 จังหวัด ของสานัก
งานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) มีความชัดเจนและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- เพื่อให้การดาเนินงาน
สอดคล้องกับภารกิจ และ
ยุทธศาสตร์ ของสานักงาน
พัฒนาพิงคนคร
- เพื่อให้สานักงานพัฒนา
พิงคนครเป็นหน่วยงานหลักใน
การบูรณาการด้านการ
ท่องเที่ยวของ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

1. ดาเนินงานบริการรับจองและ 1. ขาดบุคลากรด้านการตลาด
จัดงาน/จัดประชุมตามการจอง ในการหารายได้ให้เป็นไปตาม
ของลูกค้า
เป้าหมาย

2. มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของ
ศูนย์ประชุมฯ ในแต่ละเดือน
1. ร่วมจัดกิจกรรม Chiangmai 1. โครงการที่ดาเนินการอยู่
design week 2017 กับศูนย์ เฉพาะพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
และจังหว้ดเชียงใหม่ ในการจัด
แสดงผลงานต่อยอดภูมิปญ
ั ญา
งานหัตถกรรม
2. ร่วมจัดนิทรรศการสาหรับ
เผยแพร่องค์ความรู้งาน ใน
กิจกรรมการแสดงและสาธิต
ผลงานช่างท้องถิ่นและภูมิปญ
ั ญา
ลงรักปิดทองและเครื่องเขิน
ภายใต้โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน
หัตถกรรมล้านนา
3. ประสานงานหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อจัด
เตรียมการดาเนินงานโครงการ
เส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองใน

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

1. จัดหา/จัดจ้าง ทีมการตลาด
มือชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางการตลาดมาทาการตลาด
เชิงรุก

๓0 ก.ย.๒๕๖1
ฝ่ายการตลาด
ศูนย์ประชุมฯ

1. ขยายเครือข่ายในการดาเนิน
โครงการเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
2. จัดทาโครงการเพิ่มเติมที่
บูรณาการในพื้นที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน

30 ก.ย. 2561
สานักพัฒนาธุรกิจ
และโครงการพิเศษ
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หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
(1)

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

เมืองเชียงใหม่ (Self-guided
walking tour of Chiang Mai
city) อาทิเช่น สานักงานจังหวัด
เชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่,
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่, ททท.สานักงาน
เชียงใหม่ เป็นต้น
4. ดาเนินโครงการสื่อแบ่งปัน
ประสบการณ์การท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ
ตอนบน “แชร์สุดยอด
ประสบการณ์แอ่วเมืองเหนือ”
โดยเปิดรับคลิปท่องเที่ยวจาก
ประชาชนทั่วไป เพื่อนามา
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในภาคเหนือ บนสื่อ
สังคมออนไลน์
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