รายงานผลการดาเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ไตรมาสที่ 2)
(เอกสารแนบการประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561)

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

สรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยงของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ไตรมาสที่ 2)
ประเด็นความเสี่ยง
1. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล
1.1 มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS
18001 หรือ ISO 45001) ของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1.2 การปฏิบัติตามข้อบังคับ WAZA ด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)

ประเภท
ความเสี่ยง
S
S

1.3 มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

S

1.4 มาตรฐานสถานที่จดั งานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)

S

1.5 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของศูนย์ประชุมฯ

S

1.6 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของสานักบริหาร
งานกลาง
2. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (LANNA ECO MICE)

S

3. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

S

4. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

O

S

ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
ก่อนมีการจัดการ หลังมีการจัดการ
15
(สูงมาก)
12
(สูง)
9
(สูง)
9
(สูง)
25
(สูงมาก)
25
(สูงมาก)
6
(ปานกลาง)
12
(สูง)

15
(สูงมาก)
12
(สูง)
9
(สูง)
9
(สูง)
25
(สูงมาก)
25
(สูงมาก)
6
(ปานกลาง)
9
(สูง)

15
(สูงมาก)

15
(สูงมาก)

หมายเหตุ
เริ่มดาเนินการตามขั้นตอนแล้วบางส่วน
อยู่ระหว่างดาเนินการเชิญผู้มีความรู้มาเป็น
คณะทางานฯ
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดตั้งคณะทางานฯ
อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะทางานฯและจัดจ้าง
ที่ปรึกษา
อยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อทา
การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
อยู่ระหว่างดาเนินการของบประมารเพิ่มเติมเพื่อ
จ้างที่ปรึกษา
อยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อทา
การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
อยู่ระหว่างดาเนินการรวบรวมข้อมูลแบบ
สารวจหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อจัดส่งให้แก่
สานักงาน ป.ป.ช.
รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ณ 31 มีนาคม
2561 คือ 13.7078 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 28.32 ของเป้าหมายรายได้

ประเด็นความเสี่ยง
5. การเบิกจ่ายของสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
6. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
ของการใช้งบประมาณ
7. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมายเหตุ S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
F = ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ประเภท
ความเสี่ยง
O
F
C

ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
ก่อนมีการจัดการ หลังมีการจัดการ
20
20
(สูงมาก)
(สูงมาก)
12
12
(สูง)
(สูง)
15
15
(สูงมาก)
(สูงมาก)

O = ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operation Risk)
C = ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

หมายเหตุ
แผนเบิกจ่าย ร้อยละ 47.02 ผลเบิกจ่าย ณ
31 มีนาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 45.99
การจัดทางบการเงินล่าช้า
ดาเนินการอบรมตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ แต่
ยังขาดเรื่องการประชุมสร้างความเข้าใจใน
ระดับปฏิบัติงาน

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)
ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

ระยะ
ประเภท
เจ้าของ ความ
ขนาด ระดับ
ความ
เวลา
ความเสี่ยง ความเสี่ยง เป็น
ความ ความ
รุนแรง
ดาเนิน
ไปได้
เสี่ยง เสี่ยง
การ

1. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล
1.1 มาตรฐานด้านการ
S
สำนักงำน 3
จัดการอาชีวอนามัยและ
เชียงใหม่
ความปลอดภัย (OHSAS
ไนท์ซำฟำรี
18001 หรือ ISO 45001)
ของสานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สำนักงำนเป็นองค์กร
ที่มีมำตรฐำนสำกล
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนและ
นักท่องเที่ยวได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรปฏิบตั ิงำนและ
กำรใช้บริกำรเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี

5

15 สูงมำก

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ
มาตรการปิดความเสี่ยง

12 มาตรการปิดความเสี่ยง
เดือน 1. ปฏิบัตติ ำมขั้นตอน ดังนี้
1.1 มีคู่มือเกีย่ วกับ
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำร
อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย
1.2 ประกำศนโยบำย
ด้ำนกำรจัดกำรอำชีวอนำ
มัยและควำมปลอดภัย
และประกำศสิทธิและ
หน้ำที่ของนำงจ้ำงและ
ลูกจ้ำง
1.3 สำรวจอุปกรณ์
ควำมปลอดภัย (PPE) ตำม
ประเด็นที่สอดคล้องตำม
ควำมเสีย่ ง
1.4 แนะนำและให้
ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำน
ด้ำนกำรจัดกำรอำชีว
อนำมัยและควำมปลอดภัย
แก่บุคคลำกร
1.5 ฝึกอบรมด้ำนอำขีว
อนำมัยและควำมปลอดภัย
ให้แก่บุคลำกร

ผลการติดตามความเสี่ยง

สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรีได้ดำเนินกำรตำม
ขั้นตอน ดังนี้
1. จัดทำคูม่ ือเกี่ยวกับ
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำร
อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัยสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนของ สชน.
เรียบร้อยแล้ว
2. ได้จัดทำประกำศ
นโยบำยด้ำนกำรจัดกำร
อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัยของ สชน.และ
ประกำศสิทธิและหน้ำที่
ของนำงจ้ำงและลูกจ้ำง
ของ สชน.
3. ได้ดำเนินกำรสำรวจ
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ควำม
ปลอดภัย (PPE) ตำม
ประเด็นที่สอดคล้องตำม
ควำมเสีย่ ง
4. ประชำสัมพันธ์
นโยบำยและแจกคูม่ ือให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนทุก

ความ
ขนาด
ความ
เป็น
ความ
รุนแรง
ไปได้
เสี่ยง

3

5

15

ระดับ
ความ
เสี่ยง

สูงมำก

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
6
เดือน

1

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

ประเภท
เจ้าของ ความ
ขนาด ระดับ
ความ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง เป็น
ความ ความ
ไปได้

รุนแรง

เสี่ยง

เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ
มาตรการปิดความเสี่ยง

ผลการติดตามความเสี่ยง

1.6 จัดตั้งคณะกรรมกำร
ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน จำนวน 7 ท่ำน
1.7 ฝึกอบรมคณะ
กรรมกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพ
แสดล้อมในกำรทำงำน
1.8 ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่
เกี่ยวข้องกับงำนไฟฟ้ำ
งำนปั่นจั่น งำนในพื้นที่อับ
อำกำศ และสำรเคมี
อันตรำย
1.9 จัดจ้ำงแพทอำชีว
เวทศำสตร์ เข้ำมำสำรวจ
พื้นที่และปัจจัยเสี่ยงตำม
สภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน
1.10 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ควำมปลอดภัย
สำหรับบุคคล (PPE) ตำม
ประเด็นที่สำรวจ
1.11 ปรับปรุงพื้นที่
วัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบอัคคีภยั ตำมประเด็น
ที่สำรวจ
1.12 จัดทำป้ำยเตือน
ป้ำยสื่อควำมหมำย ป้ำย
สัญลักษณ์ควำมปลอดภัย

ท่ำนได้ทรำบในเบื้องต้นแล้ว
5. ดำเนินกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรควำมปลอด
ภัยและอำชีวอนำมัย (คปอ.)
6. อยู่ระหว่ำงดำเนิน
กำรของบประมำณสำหรับ
กำรจัดอบรมบุคลำกรให้มี
ควำมรู้เรื่องมำตรฐำนด้ำน
กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย

ความ
ขนาด
ความ
เป็น
ความ
รุนแรง
ไปได้
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

2

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

ประเภท
เจ้าของ ความ
ขนาด ระดับ
ความ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง เป็น
ความ ความ
ไปได้

1.2 การปฏิบัติตามข้อบังคับ
WAZA ด้านสวัสดิภาพสัตว์
(Animal Welfare)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สำนักงำนเป็นองค์กร
ที่มีมำตรฐำนสำกล
2. เพื่อให้สัตว์ได้รับกำรเลี้ยง
และดูแลให้สตั ว์มีควำมเป็นอยู่
ในสภำวะที่เหมำะสม มี
สุขอนำมัยที่ดี มีที่อยู่
สะดวกสบำย ได้รับอำหำรและ
น้ำอย่ำงเพียงพอ

S

สำนักงำน
เชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี

3

รุนแรง

4

เสี่ยง

12

เสี่ยง

สูง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ
มาตรการปิดความเสี่ยง

เอกสำรคูมือควำมปลอดภัย
1.13 จัดจ้ำงหน่วยงำน
ภำยนอก เข้ำมำตรวจ
ประเมินมำตรฐำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน
1.14 ขอใบรับรอง
มำตรฐำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพ
แวดล้อมในกำรทำงำน
12 มาตรการปิดความเสี่ยง
เดือน 1. จัดตั้งคณะทำงำนตรวจ
ประเมินสวัสดิภำพสัตว์
(Animal Welfare) ซึ่งเป็น
หน่วยงำนภำยนอก
2. ดำเนินกำรตำมข้อแนะนำ
ของคณะทำงำนตรวจ
ประเมินสวัสดิภำพสัตว์
(Animal Welfare) ใน
ทุกๆด้ำน
2.1 อิสระจำกควำมหิว
กระหำย (Freedom from
hunger and thirst)
2.2 อิสระจำกควำมไม่
สบำยกำย (Freedom from
discomfort)
2.3 อิสระจำกควำม
เจ็บปวดและโรคภัย

ผลการติดตามความเสี่ยง

1. ดำเนินกำรเชิญผู้มีความรู้
ด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal
Welfare) เพื่อมารับหน้าที่
เป็นคณะทางานตรวจ
ประเมินสวัสดิภาพสัตว์
(Animal Welfare)
2. อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะ
ทางานตรวจประเมินสวัสดิ
ภาพสัตว์ (Animal Welfare)
ตามที่ได้รับแบบตอบรับยินดี
รับหน้าทีฯ่

ความ
ขนาด
ความ
เป็น
ความ
รุนแรง
ไปได้
เสี่ยง

3

4

12

ระดับ
ความ
เสี่ยง

สูง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

6
เดือน

3

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

ประเภท
เจ้าของ ความ
ขนาด ระดับ
ความ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง เป็น
ความ ความ
ไปได้

รุนแรง

เสี่ยง

เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ
มาตรการปิดความเสี่ยง

ผลการติดตามความเสี่ยง

ความ
ขนาด
ความ
เป็น
ความ
รุนแรง
ไปได้
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

(Freedom from pain
injury and disease)
2.4 อิสระจำกควำม
กลัวและไม่พึงพอใจ
(Freedom from fear and
distress)
2.5 อิสระในกำรแสดง
พฤติกรรมตำมธรรมชำติ
(Freedom to express
normal behavior)
1.3 มาตรฐานระบบการจัด
การพลังงาน (ISO 50001)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สำนักงำนเป็นองค์กร
ที่มีมำตรฐำนสำกล
2. เพื่อให้องค์กรเกิดกำร
จัดกำรพลังงำนอย่ำงเป็นระบบ
และลดต้นทุนด้ำนพลังงำน
อย่ำงยั่งยืน

S

ศูนย์ประชุม
และแสดง
สินค้ำ
นำนำชำติฯ

3

3

9

สูง

12 มาตรการปิดความเสี่ยง
เดือน 1. จัดตั้งคณะทำงำน
เกี่ยวกับกำรจัดทำมำตรฐำน
ระบบกำรจัดกำรพลังงำน
(ISO 50001)
2. เพิ่มบุคลำกรสำหรับ
กำรจัดทำมำตรฐำนระบบ
กำรจัดกำรพลังงำน (ISO
50001) โดยเฉพำะ
3. จัดจ้ำงที่ปรึกษำสำหรับ
ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับจัดทำ
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำร
พลังงำน (ISO 50001)
4. กำหนดและดำเนินกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
5. ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบตั ิตำม
ขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด

1. ดำเนินกำรรวบรวม
ข้อมูลเพื่อจัดทำมำตรฐำน
ระบบกำรจัดกำรพลังงำน
(ISO 50001)
2. อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
กำหนดขอบเขตงำนและ
รำคำกลำงจ้ำงจัดทำ
มำตรฐำนระบบกำรจัด
กำรพลังงำน (ISO 50001)

3

3

9

สูง

6
เดือน

4

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

ประเภท
เจ้าของ ความ
ขนาด ระดับ
ความ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง เป็น
ความ ความ
ไปได้

รุนแรง

1.4 มาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย (ประเภทห้อง
ประชุม)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สำนักงำนเป็นองค์กร
ที่มีมำตรฐำนสำกล
2. เพื่อให้องค์กรมีกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ

S

ศูนย์ประชุม
และแสดง
สินค้ำ
นำนำชำติฯ

3

3

1.5 มาตรฐานระบบบริหาร
งานคุณภาพ (ISO 9001)
ของศูนย์ประชุมฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สำนักงำนเป็นองค์กร
ที่มีมำตรฐำนสำกล
2. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
สินค้ำและบริกำรของศูนย์
ประชุมฯ
3. เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขันขององค์กร

S

ศูนย์ประชุม
และแสดง
สินค้ำ
นำนำชำติฯ

5

5

เสี่ยง

เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ
มาตรการปิดความเสี่ยง

12 มาตรการปิดความเสี่ยง
เดือน 1. จัดตั้งคณะทำงำน
เกี่ยวกับกำรจัดทำมำตรฐำน
สถำนที่จัดงำนประเทศไทย
(ประเภทห้องประชุม)
2. จัดจ้ำงที่ปรึกษำสำหรับ
ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับ
มำตรฐำนสถำนที่จัดงำน
ประเทศไทย (ประเภทห้อง
ประชุม)
3. ดำเนินกำรปรับปรุง/
แก้ไขโครงสร้ำงพื้นฐำน
ประเภทห้องประชุมตำม
เงื่อนไขมำตรฐำนสถำนที่
จัดงำนประเทศไทย
(ประเภทห้องประชุม)
4. ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบตั ิตำม
ขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด
25 สูงมำก 12 มาตรการปิดความเสี่ยง
เดือน 1. จัดตั้งคณะทำงำนเกี่ยว
กับกำรจัดทำมำตรฐำนระบบ
บริหำรงำนคุณภำพ
2. เพิ่มบุคลำกรสำหรับกำร
จัดทำมำตรฐำนระบบ
บริหำรงำนคุณภำพโดยเฉพำะ
3. จัดจ้ำงที่ปรึกษำสำหรับ
ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับจัดทำ
มำตรฐำนระบบบริหำรงำน
คุณภำพ
9

สูง

ผลการติดตามความเสี่ยง

ความ
ขนาด
ความ
เป็น
ความ
รุนแรง
ไปได้
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

1. ดำเนินกำรแบ่งหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบตำมข้อเสนอ
แนะของที่ปรึกษำตรวจ
ประเมินแทนกำรจัดตั้ง
คณะทำงำน
2. ดำเนินกำรจัดจ้ำงที่
ปรึกษำสำหรับให้คำปรึกษำ
เกี่ยวกับมำตรฐำนสถำนที่
จัดงำนประเทศไทย
(ประเภทห้องประชุม)
3. อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
ของที่ปรึกษำฯ

3

3

9

สูง

6
เดือน

1. บุคลำกรของสำนัก
บริหำรงำนกลำงได้เข้ำ
ฝึกอบรมกับสถำบันรับรอง
มำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.)
ในวันที่ 14-16 มีนำคม
2561 เรียบร้อยแล้ว
2. อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ของบประมำณเพิ่มเติม
เพื่อจ้ำงที่ปรึกษำในกำร
จัดทำระบบคุณภำพ ISO
9001:2015

5

5

25

สูงมำก

6
เดือน

5

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

ประเภท
เจ้าของ ความ
ขนาด ระดับ
ความ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง เป็น
ความ ความ
ไปได้

1.6 การสร้างมาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ
(ISO 9001) ของสานัก
บริหารงานกลาง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สำนักงำนเป็นองค์กร
ที่มีมำตรฐำนสำกล
2. เพื่อให้องค์กรมีกำรบริหำร
เชิงกลยุทธและกำรบริหำร
ควำมเสีย่ งจำกบริบท
3. เพื่อให้องค์กรเกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลใน
กำรทำงำน

S

สำนักบริหำร
งำนกลำง

5

รุนแรง

5

เสี่ยง

เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ
มาตรการปิดความเสี่ยง

4. มีกำรอบรมให้ควำมรู้
แก่บุคลำกรในเรื่อง
มำตรฐำนระบบบริหำรงำน
คุณภำพ
5. ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบตั ิตำม
ขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด
25 สูงมำก 12 มาตรการปิดความเสี่ยง
เดือน 1. จัดตั้งคณะทำงำน
เกี่ยวกับกำรจัดทำมำตรฐำน
ระบบบริหำรงำนคุณภำพ
2. จัดจ้ำงที่ปรึกษำสำหรับ
ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับจัดทำ
มำตรฐำนระบบบริหำรงำน
คุณภำพ
3. จัดทำแผนกำรดำเนินกำร
4. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่
บุคลำกรในเรื่องมำตรฐำน
ระบบบริหำรงำนคุณภำพ
5. จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับกำรจัดกำรกระบวน
กำรปฏิบัติงำนตำม ISO
9001
6. ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบตั ิตำม
ขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด

ผลการติดตามความเสี่ยง

1. บุคลำกรของศูนย์ประชุม
ได้เข้ำฝึกอบรมกับสถำบัน
รับรองมำตรฐำนไอเอสโอ
(สรอ.) ในวันที่ 14-16
มีนำคม 2561 เรียบร้อย
แล้ว
2. อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ของบประมำณเพิ่มเติมเพื่อ
จ้ำงที่ปรึกษำในกำรจัดทำ
ระบบคุณภำพ ISO
9001:2015

ความ
ขนาด
ความ
เป็น
ความ
รุนแรง
ไปได้
เสี่ยง

5

5

25

ระดับ
ความ
เสี่ยง

สูงมำก

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

6
เดือน

6

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

ประเภท
เจ้าของ ความ
ขนาด ระดับ
ความ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง เป็น
ความ ความ
ไปได้

2. การสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร (LANNA ECO MICE)

เสี่ยง

เสี่ยง

S

ศูนย์ประชุม
และแสดง
สินค้ำ
นำนำชำติฯ

2

3

6

ปำน
กลำง

S

สำนักบริหำร
งำนกลำง

3

4

12

สูง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์
ของศูนย์ประชุมฯ ทำงด้ำน
Lanna Eco MICE ในกำร
ให้บริกำรทำงด้ำนไมซ์ โดย
ใช้ต้นทุนทำงวัฒนธรรมพื้นถิ่น
2. เพื่อสร้ำงจุดขำยของศูนย์
ประชุมฯ ในเวทีระดับ
นำนำชำติ

3. ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงาน (ITA) ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเป็นองค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน

รุนแรง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ
ระดับ
ความ
เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

6

ปำน
กลำง

6
เดือน

9

สูง

6
เดือน

ความ
ขนาด
ความ
เป็น
ความ
รุนแรง
ไปได้
เสี่ยง

มาตรการปิดความเสี่ยง

ผลการติดตามความเสี่ยง

12 มาตรการปิดความเสี่ยง
เดือน 1. ประชุมและระดม
ควำมคิดกับหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอก
2. กำหนดเป้ำหมำยของ
ภำพลักษณ์แบบ Lanna
Eco
3. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่
บุคลำกรเพื่อเตรียมควำม
พร้อม
4. ผู้ปฏิบัติงำนร่วมกัน
ปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
5. ประชำสัมพันธ์/โฆษณำ
ภำพลักษณ์ของศูนย์
ประชุมฯ
12 มาตรการปิดความเสี่ยง
เดือน 1. จัดอบรมให้แก่บุคลำกร
ตำมหลักสูตรระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
กำรดำเนินงำน
2. จัดตั้งคณะทำงำนเพื่อ
กำหนดวิธีกำรและติดตำม
กำรปฏิบัตติ ำมเกณฑ์กำร
ประเมิน
3. กำหนดให้ผู้ปฏิบตั ิงำน
ทุกสำนักปฏิบัตติ ำมเกณฑ์
กำรประเมิน

1. อยู่ระหว่ำงกระบวนกำร
รวบรวมข้อมูลเพื่อทำกำร
ขออนุมัติงบประมำณ
เพิ่มเติม

2

3

1. ดำเนินกำรจัดอบรม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
แก่บุคลำกร สพค. ในวันที่
15 มีนำคม 2561
2. ดำเนินกำรจัดตั้ง
คณะทำงำนเพื่อกำหนด
วิธีกำรและติดตำมกำร
ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำร
ประเมินเรียบร้อยแล้ว
3. ผู้ปฏิบัติงำนจะเข้ำร่วม
กิจกรรมคลินิก ITA ของ
สนง.ป.ป.ช. ในวันที่ 7
กุมภำพันธ์ 2561 เพื่อ

3

3

7

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

ประเภท
เจ้าของ ความ
ขนาด ระดับ
ความ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง เป็น
ความ ความ
ไปได้

4. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรหำ
รำยได้ของศูนย์ประชุมฯ

O

5. การเบิกจ่ายของสานักงาน
พัฒนาพิงคนครฯ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผลเบิกจ่ำยเงินของ
สำนักงำนฯเป็นไปตำมเป้ำหมำย
และกำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมแผน

O

ศูนย์ประชุม
และแสดง
สินค้ำ
นำนำชำติฯ

รุนแรง

3

5

สำนักงำน
4
เชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี/
สำนักบริหำร
งำนกลำง/
ศูนย์ประชุมฯ/
สำนักพัฒนำ
ธุรกิจและ
โครงกำรพิเศษ

5

เสี่ยง

เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ
มาตรการปิดความเสี่ยง

ผลการติดตามความเสี่ยง

สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอน ระเบียบ วิธีกำร
และแนวปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
รวมทั้งปรึกษำข้อมูลต่ำงๆ
15 สูงมำก 12 มาตรการปิดความเสี่ยง 1. จะดำเนินกำรลงนำมใน
เดือน 1. มีแผนกำรหำรำยได้และ บันทึกข้อตกลงกับทีมกำร
เป้ำหมำยที่ชัดเจน เช่น มี ตลำดในเดือนเมษำยน
ลูกค้ำเดิมเท่ำไหร่ มีลูกค้ำ 2561 เพื่อให้เข้ำมำดำเนิน
ใหม่เท่ำไหร่
กิจกรรมด้ำนกำรตลำดใน
2. จัดทำแผนกำรตลำดและ กำรหำรำยได้และกำร
ประชำสัมพันธ์ให้สอดคล้อง บริหำรพื้นที่ศูนย์ประชุมฯ
กับแผนหำรำยได้
ให้เต็มศักยภำพ
3. มีแผนปฏิบัติงำนที่ชัดเจน
4. มีกำรติดตำมและ
สรุปผลการดาเนินงาน
ประเมินผลกำรดำเนินงำน รำยได้ของศูนย์ประชุมฯ
ของศูนย์ประชุมฯ ในแต่ละ ณ 31 มีนำคม 2561 คือ
เดือน
13.7078 ล้ำนบำท
5. บริหำรพื้นทีศ่ ูนย์
คิดเป็นร้อยละ 28.32
ประชุมให้เต็มศักยภำพ
ของเป้ำหมำยรำยได้
20 สูงมำก 12 มาตรการปิดความเสี่ยง 1. จัดส่งข้อมูลรำยละเอียด
เดือน 1. ประชุมติดตำมกำรใช้ งบประมำณประจำปีและ
จ่ำยงบประมำณของ
แผนกำรใช้จ่ำยเงินให้กับ
สำนักงำนฯ เดือนละครั้ง ทุกหน่วยงำนทรำบเมื่อมี
2. จัดทำแบบติดตำมกำรใช้ กำรอนุมัติงบประมำณ
จ่ำยงบประมำณให้หน่วยงำน ทุกครั้ง
เจ้ำของงบประมำณ
2. จัดทำรำยงำนแผน/ผล
3. หน่วยงำนเจ้ำของ
กำรใช้จ่ำยเงินทุกเดือน
งบประมำณควบคุมและใช้ เพื่อเป็นข้อมูลในกำร
จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงิน

ความ
ขนาด
ความ
เป็น
ความ
รุนแรง
ไปได้
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

3

5

15

สูงมำก

6
เดือน

4

5

20

สูงมำก

6
เดือน

8

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

ประเภท
เจ้าของ ความ
ขนาด ระดับ
ความ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง เป็น
ความ ความ
ไปได้

6. การสร้างความเชื่อมั่นให้
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ประสิทธิภาพและความคุม้ ค่า
ของการใช้งบประมาณ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดทารายงาน
ทางการเงินเป็นไปตาม
มาตรฐาน ถูกต้อง และไม่พบ
ข้อผิดพลาด

F

สำนักบริหำร
งำนกลำง

4

รุนแรง

3

เสี่ยง

12

เสี่ยง

สูง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ
มาตรการปิดความเสี่ยง

ผลการติดตามความเสี่ยง

4. มีกำรรำยงำนแผน-ผล
กำรใช้จ่ำยเงินเพื่อทรำบถึง
สถำนะกำรใช้จ่ำยเงิน
5. เร่งรัดและติดตำมกำร
ดำเนินงำนกรณีที่มีกำร
ดำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน
6. กำหนดมำตรกำรและ
บทลงโทษผู้ที่ละเลยหรือไม่
ดำเนินกำร รวมถึงนำผล
กำรเบิกจ่ำยไปประกอบกำร
พิจำรณำปรับขึ้นเงินเดือน
ประจำปีของสำนักงำนฯ

3. ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบ
ลงทุนตำมแบบฟอร์ม
4. ดำเนินกำรประชุมเพื่อ
เร่งรัดคิดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณที่ไม่เป็นไป
ตำมแผน ในวันที่ 27
มีนำคม 2561

สรุปผลการดาเนินงาน
ผลเบิกจ่ำย ณ 31 มีนำคม
2561 จำนวน 11.0863
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
45.99
12 มาตรการปิดความเสี่ยง 1.ได้ดำเนินกำรจัดหำ
เดือน 1. จัดหำบุคลำกรเพิ่มเติม บุคลำกรมำช่วยปฏิบัติงำน
เพื่อจัดทำข้อมูลรำยงำน
บัญชี (จ้ำงเหมำเพื่อช่วย
ทำงกำรเงินโดยเฉพำะ
ปฏิบัติงำนบัญชี จำนวน 1
2. จัดอบรมอบรมเกี่ยวกับ คน) แต่ยังไม่ได้ประกำศ
กำรจัดทำรำยงำนทำงกำร สรรหำเจ้ำหน้ำที่บัญชี ที่
เงินรวมภำครัฐ
ทดแทนตำแหน่งที่ลำออก
3. จัดส่งเอกสำรด้ำนรับให้ 2.เข้ำร่วมอบรมเกี่ยวกับ
ครบถ้วนและเป็นไปตำม
รำยงำนทำงกำรเงินรวม
ระยะเวลำที่กำหนด
ภำครัฐ เมื่อวันที่ 19
ธันวำคม 2560 ใน
หลักสูตร กำรจัดทำ
รำยงำนงบกำรเงินรวม
ภำครัฐ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (CFS)
3.เอกสำรด้ำนรับได้รับ

ความ
ขนาด
ความ
เป็น
ความ
รุนแรง
ไปได้
เสี่ยง

3

4

12

ระดับ
ความ
เสี่ยง

สูง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

6
เดือน

9

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

ประเภท
เจ้าของ ความ
ขนาด ระดับ
ความ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง เป็น
ความ ความ
ไปได้

7. การปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560

C

สำนักบริหำร
งำนกลำง

3

รุนแรง

5

เสี่ยง

เสี่ยง

15 สูงมำก

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ
มาตรการปิดความเสี่ยง

12 มาตรการปิดความเสี่ยง
เดือน 1. จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
ตำมหลักสูตร “มำตรฐำน
วิชำชีพด้ำนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและบริหำรพัสดุ ตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560”
2. จัดอบรมควำมรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับพระรำช
บัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 ให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
3. มีกำรประชุมหำรือเพื่อ
ซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำยในหน่วยงำนอยู่เสมอ

ผลการติดตามความเสี่ยง
ครบถ้วนและเป็นไปตำม
ระยะเวลำที่กำหนด
1. ดำเนินกำรจัดอบรม
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนฯ
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน
2560
2. ดำเนินกำรส่งบุคลำกร
เข้ำร่วมอบรมกำรบริหำร
พัสดุตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560 รุ่นที่ 5 ณ โรงแรม
เชียงใหม่ภูคำ ในวันที่ 2425 พฤศจิกำยน 2560

ความ
ขนาด
ความ
เป็น
ความ
รุนแรง
ไปได้
เสี่ยง

3

5

15

ระดับ
ความ
เสี่ยง

สูงมำก

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

6
เดือน
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เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมิน
โอกาส

ผลกระทบ

1. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล
5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
1.1 มาตรฐานด้านการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) 4 = น่าจะเกิด
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด
ของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
2 = ไม่นา่ ที่จะเกิด
1 = ยากที่จะเกิด

1.2 การปฏิบัติตามข้อบังคับ WAZA ด้านสวัสดิภาพสัตว์
(Animal Welfare)

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่นา่ ที่จะเกิด
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ได้ดาเนินการสอดคล้องกับข้อกฎหมายและประเด็นที่วิเคราะห์
ตามแนวดาเนินการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) ต่ากว่าร้อยละ 40 และไม่ได้รบั
ใบรับรองมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(OHSAS 18001 หรือ ISO 45001)
4 = ได้ดาเนินการสอดคล้องกับข้อกฎหมายและประเด็นที่วิเคราะห์
ตามแนวดาเนินการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 - 59
3 = ได้ดาเนินการสอดคล้องกับข้อกฎหมายและประเด็นที่วิเคราะห์
ตามแนวดาเนินการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 – 79
2 = ได้ดาเนินการสอดคล้องกับข้อกฎหมายและประเด็นที่วิเคราะห์
ตามแนวดาเนินการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1 = ได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (OHSAS 18001 หรือ ISO 45001)
5 = สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้คะแนนการตรวจประเมินสวัสดิ
ภาพสัตว์ (Animal Welfare) ระดับยอมรับไม่ได้ = 1 คะแนน
4 = สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้คะแนนการตรวจประเมินสวัสดิ
ภาพสัตว์ (Animal Welfare) ระดับไม่ดี = 2 คะแนน
3 = สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้คะแนนการตรวจประเมินสวัสดิ
ภาพสัตว์ (Animal Welfare) ระดับปานกลาง = 3 คะแนน
2 = สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้คะแนนการตรวจประเมินสวัสดิ
ภาพสัตว์ (Animal Welfare) ระดับดี = 4 คะแนน
11

ประเด็นความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมิน
โอกาส

1.3 มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่นา่ ที่จะเกิด
1 = ยากที่จะเกิด

1.4 มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่นา่ ที่จะเกิด
1 = ยากที่จะเกิด

1.5 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)
ของศูนย์ประชุมฯ

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่นา่ ที่จะเกิด
1 = ยากที่จะเกิด

ผลกระทบ

1 = สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้คะแนนการตรวจประเมินสวัสดิ
ภาพสัตว์ (Animal Welfare) ระดับดีเยี่ยม = 5 คะแนน
5 = ไม่ได้รับรองมาตรฐาน ด้านพลังงาน ISO 50001
4 = ดาเนินการจัดจ้างทีป่ รึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง
มาตรฐานด้านพลังงาน ISO 50001
3 = ศูนย์ประชุมฯ มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขอรับรอง
มาตรฐานด้านพลังงาน ISO 50001
2 = มีการยื่นขอรับรองมาตรฐานด้านพลังงาน ISO 50001
1 = ได้รับรองมาตรฐานด้านพลังงาน ISO 50001
5 = ไม่ได้รับรองมาตรฐาน สถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้อง
ประชุม)
4 = ดาเนินการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญและได้รบั การประเมินเบื้องต้นเพื่อ
ดาเนินการเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง
3 = ศูนย์ประชุมฯ มีความพร้อมในด้านสถานที่เพื่อขอรับรองมาตรฐาน
สถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
2 = มีการยื่นขอรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภท
ห้องประชุม)
1 = ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จดั งานประเทศไทย (ประเภท
ห้องประชุม)
5 = ไม่ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของ
ศูนย์ประชุมฯ
4 = ดาเนินการจัดจ้างทีป่ รึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของศูนย์ประชุมฯ
3 = ศูนย์ประชุมฯ มีความพร้อมในระบบงาน เพื่อขอรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของศูนย์ประชุมฯ
2 = มีการยื่นขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO
9001) ของศูนย์ประชุมฯ
12
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เกณฑ์การประเมิน
โอกาส

1.6 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของ
สานักบริหารงานกลาง

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่นา่ ที่จะเกิด
1 = ยากที่จะเกิด

2. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
(LANNA ECO MICE)

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่นา่ ที่จะเกิด
1 = ยากที่จะเกิด
5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่นา่ ที่จะเกิด
1 = ยากที่จะเกิด

3. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลกระทบ

1 = ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของ
ศูนย์ประชุมฯ
5 = ไม่ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)
ของสานักบริหารงานกลาง
4 = ดาเนินการจัดจ้างทีป่ รึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของสานักบริหาร
งานกลาง
3 = สานักบริหารงานกลางมีความพร้อมในระบบงานเพื่อขอรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของสานักบริหารงานกลาง
2 = มีการยื่นขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)
ของสานักบริหารงานกลาง
1 = ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของ
สานักบริหารงานกลาง
5 = ไม่สามารถดาเนินการได้
4 = ดาเนินการตรวจสอบและของบประมาณ
3 = ขออนุมัติดาเนินการ
2 = ดาเนินการสาหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1 = ดาเนินการตามขัน้ ตอนได้ครบถ้วน
5 = คะแนนรวมอยู่ในระดับสูง (คะแนนรวมต่ากว่าปีที่ผา่ นมา)
4 = คะแนนรวมอยู่ในระดับสูง (คะแนนรวมสูงกว่าปีที่ผา่ นมา) และ
คะแนนแต่ละดัชนีตากว่
่ าค่าเฉลีย่ ทุกดัชนี
3 = คะแนนรวมอยู่ในระดับสูง และคะแนนบางดัชนีตากว่
่ าค่าเฉลี่ย
2 = คะแนนรวมอยู่ในระดับสูงมาก และคะแนนบางดัชนีตากว่
่ าค่าเฉลี่ย
1 = คะแนนรวมอยู่ในระดับสูงมาก และคะแนนแต่ละดัชนีไม่นอ้ ยกว่า
ค่าเฉลี่ย
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4. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็น
ไปตามเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน
โอกาส

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่นา่ ที่จะเกิด
1 = ยากที่จะเกิด

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่นา่ ที่จะเกิด
1 = ยากที่จะเกิด
6. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประสิทธิภาพและ 5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่นา่ ที่จะเกิด
1 = ยากที่จะเกิด

5. การเบิกจ่ายของสานักงานพัฒนา
พิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

7. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน
4 = น่าจะเกิด
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่นา่ ที่จะเกิด
1 = ยากที่จะเกิด

ผลกระทบ

5 = รายได้จากการดาเนินงาน 40 ล้านบาท
4 = รายได้จากการดาเนินงาน 42 ล้านบาท
3 = รายได้จากการดาเนินงาน 44 ล้านบาท
2 = รายได้จากการดาเนินงาน 46 ล้านบาท
1 = รายได้จากการดาเนินงาน 48.40 ล้านบาท
5 = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
4 = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3 = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2 = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
1 = การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96)
5 = ไม่ได้จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน 90 วันนับจากวันสิน้
ปีงบประมาณ ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่มีความถูกต้อง
4 = ไม่ได้จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน 90 วันนับจากวันสิน้
ปีงบประมาณ แต่ข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้อง
3 = จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน 90 วันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ แต่ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่มีความถูกต้อง
2 = จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน 90 วันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ และข้อมูลครบถ้วน แต่ไม่มีความถูกต้อง
1 = จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน 90 วันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ ข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้อง
5 = มีความผิดตามบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติและถูก
ดาเนินคดี
4 = มีความผิดตามบทลงโทษทางวินัยของสานักงานฯ
3 = พบข้อผิดพลาด และถูกผู้บริหารว่ากล่าวตักเตือน
2 = พบข้อผิดพลาด แต่สามารถดาเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเอง
1 = ไม่พบข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อยในการดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติ
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