
แบบ ปย. 2 

1 
 

ส ำนักงำนพฒันำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ไตรมำสที่ 3 

ณ วันที่  30  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕60 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

ส านักงานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 
1. การเลี้ยงดูแลสัตว์ และ 
สวัสดิภาพสัตว์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (Animal 
Welfare) 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
เลี้ยงดูแลสัตว์ ควำม
ปลอดภัยของสัตว์ ควำม
สะอำดของสถำนที่ ตำม
มำตรฐำน WAZA และ 
Biosecurity 

1. เร่งรัด ควบคุม กำรจัดท ำ  
Revise Site Plan ให้เป็นไป
ต ำ ม สั ญ ญ ำ  ร ว ม ถึ ง ก ำ ร
ออกแบบส่วนแสดงหรือจุดที่
คณะกรรมกำรตรวจประเมิน 
WAZA แนะน ำให้แล้วเสร็จ
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
2. จัดฝึกอบรมภำยในฝ่ำย 
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำม
ตระหนักให้เห็นถึงควำมส ำคัญ
ของมำตรฐำน WAZA และ 
มำตรฐำน Biosecurity 
3. จัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจ 
Biosecurity เพื่อควบคุมและ
สุ่มตรวจกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ ำหน้ ำที่  ให้ เ ป็ น ไปตำม
มำตรฐำน อำทิ กำรจดบันทึก
สุขภำพสัตว์ 

1. อยู่ระหว่ำงรอผลกำรจัดท ำ 
Revise Size Plan ให้เป็นไป
ตำมสัญญำ และด ำเนินกำรออก 
แบบส่วนแสดงหรือจุดที่คณะ 
กรรมกำรตรวจประเมิน WAZA 
ภำยในเดือนมีนำคม 2560 
2. ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมเพื่อ
สร้ำงควำมตระหนัก ถึง
ควำมส ำคัญของสร้ำงควำม
ตระหนัก ถึงควำมส ำคัญของ
มำตรฐำน WAZA และ 
มำตรฐำน Biosecurity  
3. มีด ำเนินกำรจัดตั้งคณะ 
กรรมกำรตรวจ Biosecurity 
เพื่อควบคุมและสุ่มตรวจกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
เรียบร้อยแล้ว 
 

1. ระยะเวลำด ำเนินกำรล่ำช้ำ
กว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ 

1. เร่งรัดกำรกระบวนกำรตำม
ระเบียบทำงพัสด ุ

30 ก.ย. 2560 
งำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว ์
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว ์

ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

 



แบบ ปย. 2 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

2. การป้องกันสัตว์หลุด 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้กำรดูแลสถำนที่เลี้ยง
สัตว์ มีควำมปลอดภัยและ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในด้ำน
ควำมปลอดภัยในกำรเลี้ยง 
กำรจัดแสดง แก่นักท่องเที่ยว
และพื้นที่ใกล้เคียง 

1. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ ให้ปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันและแผน
ควบคุมสัตว์หลุด 
2. มีกำรด ำเนินกำรจัดอบรม
และซักซ้อมแผนป้องกันสัตว์
หลุดปีละคร้ัง 
3. ผู้ปฏิบัติงำนเลี้ยงสัตว์ที่
อั น ต รำย  ค วรปฏิบั ติ ง ำ น
ร่ วมกัน  2  คนขึ้ น ไป  เพื่ อ
ช่วยเหลือกันในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 
4. จัดท ำป้ำยเตือน ขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน กำรเปิด-ปิด 
ประตูทุกครั้ง โดยเฉพำะใน
สัตว์กลุ่ม Red Code 
5. ตรวจสอบควำมปลอดภัย
ของสภำพกรงและคอกกัก
สัตว์  รวมถึงกำรตรวจสอบ
ก่อนกำรปล่อยสัตว์และเก็บ
สัตว์ในส่วนแสดง 
6. จัดท ำแผนกำรตรวจอำคำร 
สถำนที่  โดยเฉพำะคอกกัก
และส่วนแสดงสัตว์กลุ่ม Red 

1. มีกำรเข้มงวดและ
ระมัดระวังในกำรปฏบิัติงำน
กับสัตว์อันตรำย ให้ปฏบิัติ
ตำมมำตรกำรป้องกันและแผน
ควบคุมสัตว์หลุด 
2. ด ำเนินกำรจัดอบรมและ
ซ้อมแผนป้องกันสัตว์หลุดใน
เดือนกรกฎำคม2560 
3.  90 % มีผู้ปฏิบัติงำน 
จ ำนวน 2 คน ที่เลี้ยงสัตว์ที่
อันตรำยอยู่แล้ว 
4. ด ำเนินกำรจัดท ำป้ำยเตือน 
ขั้ น ต อ น ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น 
โดยเฉพำะในสัตว์กลุ่ม Red 
Code เรียบร้อยแล้ว 
5. มีด ำเนินกำรตรวจสอบ
ควำมปลอดภัยของสภำพกรง
และคอกกักสัตว์เป็นประจ ำ
ทุกวัน 
6. มีด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำร
ตรวจอำคำร สถำนที่ โดย 
เฉพำะคอกกักและส่วนแสดง
สัตว์กลุ่ม Red Code ร่วมกับ
ฝ่ำยปฏบิัติกำรและซ่อมบ ำรุง

ไม่มี ไม่มี 30 มิ.ย. 2560 
งำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว ์
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว ์

ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

Code ร่วมกับฝ่ำยปฏิบัติกำร
และซ่อมบ ำรุง 

เรียบร้อยแล้ว 

3. การป้องกันและรักษา
สัตว์ให้เป็นไปตามแผนการ
ดูแลสุขภาพสัตว์ประจ าปี 
2560 ของงานสัตวแพทย์ 
วัตถุประสงค์  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ดูแลสัตว์และรักษำสัตว์ 
รวมถึงกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกำรป้องกันโรค ในกลุ่ม
สัตว์ชนิดต่ำง ตำมแผนที่วำง
ไว้ อำทิ กำรได้รับวัคซีน ยำ
ถ่ำยพยำธิ เปน็ต้น 

1. สับเปลี่ยน โยกย้ำย 
ต ำแหน่งภำยในให้ update 
ตำมต ำแหน่งงำนที่ที่
รับผิดชอบในปัจจบุัน เพื่อให้
ทรำบกรอบอัตรำก ำลัง ตำม
ต ำแหน่งโครงสรำ้งที่วำ่งอยู่ 
2. สรรหำต ำแหน่งสัตวแพทย ์
สัตวบำลและนักเทคนิคกำร 
สัตวแพทย์ ที่ยงัว่ำงอยู่ ให้ได้
ตำมกรอบโครงสร้ำงงำนที่
ก ำหนด 
3. ปรับแก้ไขคุณสมบัติ
ผู้สมัครงำนให้มีควำม
เหมำะสมตำมควำมเป็นจริง 
และเปิดสรรหำ เพื่อให้มีผู้มำ
สมัคร 
4. กำรจัดท ำแผน M/A วัสดุ
อุปกรณ์ประจ ำปี ที่เก่ียวข้อง
ในกำรรักษำ 
5. กำรบริหำรบัญชี วัสดุ 
อุปกรณ์ ยำเวชภัณฑ์ ให้
เพียงพอและพร้อมใช้งำนอยู่

1. อยู่ระหว่ำงกำรสับเปลี่ยน
โยกย้ำยตำมต ำแหน่งงำน ที่
รับผิดชอบในปัจจบุัน เพื่อให้
ได้กรอบอัตรำก ำลัง ตำม
ต ำแหน่งโครงสรำ้งที่วำ่งอยู ่
2. ก ำลังอยู่ระหว่ำงสรรหำ
ต ำแหน่งสัตวแพทย ์
สัตวบำลและนักเทคนิคกำร 
สัตวแพทย์ ที่ยงัว่ำงอยู่ ให้ได้
ตำมกรอบโครงสร้ำงงำนที่
ก ำหนด 
3. มีกำรแก้ไขคุณสมบัติผู ้
สมัครงำนให้มีควำมเหมำะสม 
4. มีกำรประสำนกับบริษทั
อุปกรณ์กำรแพทย์ให้มำ
บ ำรุงรักษำตำมก ำหนดเวลำ 
5. มีกำรบริหำรบัญชี วัสดุ 
อุปกรณ์ ยำเวชภัณฑ์ ให้เพียง 
พอและพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ  
 

1. นำยสัตวแพทย์ปฏบิัติงำน 
ไม่เพียงพอกับจ ำนวนสัตว์ที่มี
อยู ่ส่ง ผลให้ประสทิธิภำพใน
กำรรักษำสัตว์ไม่เปน็ไปตำม
แผนกำรดูแลสตัว ์

1. อยู่ระหว่ำงกำรสรรหำ
บุคลำกรในต ำแหน่งต่อไปนี้ 
    1.1 หัวหน้ำงำนเทคนิค 
กำรสัตวแพทย์ (ระดบักลำง)  
1 อัตรำ 
    1.2 นำยสัตวแพทย์ 
(ระดับกลำง) 2 อัตรำ ประกำศ 
ณ วันที่ 29 มีนำคม 2560  
(ยังไมป่ระกำศผลกำรสรรหำ) 
 

30 ก.ย. 2560 
งำนสัตวแพทย ์

ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว ์
ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

 



แบบ ปย. 2 

4 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

เสมอ โดยให้เพิ่มช่อง Stock 
ขั้นต่ ำในกลุ่มทีต่้องใช้บ่อยๆ 
และน ำระบบ First In – First 
Out มำใช้ 

4. การบริหารสัตว์ส่วนเกิน 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ส ำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี มชีนิดและจ ำนวน
สัตว์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร อย่ำงเหมำะสม 
- เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยคำ่อำหำร
สัตว์ของ ส ำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำร ี
- เพื่อลดกำรจ้ำงบุคลำกรใน
กำรดูแลสัตว์ส่วนเกิน 
- เพื่อป้องกันกำรเกิด
โรคติดต่อของสัตว์ภำยใน 
ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์
ซำฟำร ี

1. จัดท ำแผนกำรเพำะ
ขยำยพันธุส์ัตว์ให้ได้ชนิดและ
จ ำนวนต้องกำร โดยค ำนึงถึง
พื้นที่อยู่อำศัย และคัดเลือกพ่อ
แม่พันธุ์สัตว์ที่เหมำะสม 
2. จัดท ำรำยกำรชนิด และ
จ ำนวนสัตวส์่วนเกิน ส ำหรับ 
ผู้ที่ต้องกำรจะขอซื้อ หรือ
แลกเปลี่ยนไว้พิจำรณำ 
 

1. มีกำรจัดท ำแผนกำรเพำะ
ขยำยพันธุส์ัตว์ที่ส ำคัญ และ
สัตว์ที่หำยำก โดยคัดเลือกพ่อ
แม่พันธุ์สัตว์ที่เหมำะสม แต่ยัง
ไม่ครบทุกชนิด ส ำหรับชนดิ
สัตว์ส่วนเกิน  มีกำรแยกเพศ
เลี้ยงโดยแยกกรงเลี้ยงเพศผู้
และเพศเมีย และมีกำรท ำหมัน 
2. สัตว์ชนิดอื่นอยู่ระหวำ่ง
กำรด ำเนินกำรแผนกำรเพำะ
ขยำยพันธุส์ัตว ์
3. มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
รำยกำรชนิด และจ ำนวนสัตว์
ส่วนเกิน ส ำหรับผู้ที่ต้องกำร
จะขอซื้อ หรือแลกเปลี่ยน 
หรือให้สัตว์ ไว้พิจำรณำ
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

1. กฎ ระเบียบ กำรซื้อขำย 
แลกเปลี่ยน หรือให้สัตว์ของ
สพค. ส่งผลให้สัตวส์่วนเกินยงั
ไม่ไดน้ ำออก 

1. เร่งด ำเนินกำรจัดท ำแผน
ควบคุมประชำกรสัตว์ให้
เหมำะสม และครบตำม
โปรแกรมจ ำนวน 
2. ให้น ำกฎ ระเบียบ เข้ำอนุ
กฎหมำยของ สพค. เพื่อ
พิจำรณำระเบียบ ให้เอ้ือต่อ 
กำรซื้อขำย แลกเปลี่ยน หรือ 
ให้สัตว์ 
 

30 ก.ย. 2560 
งำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว ์
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว ์

ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

 



แบบ ปย. 2 

5 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

5. การควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
จัดกำรอำหำรสัตว์ เป็นไป
อย่ำงเรียบร้อย เหมำะสม
ตำมหลักโภชนำศำสตร์ของ
สัตว์แต่ละชนิด 

1. เจรจำต่อรองขอให้
สับเปลี่ยนมำทดแทนหรือ
เปลี่ยนชนิดอำหำรที่มี
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกันในช่วงที่พบปญัหำ 
2.จัดตั้งคณะกรรมตรวจรับ
อำหำรสัตว์และให้ผู้ที่ท ำหนำ้ที่
ตรวจรับอำหำร ท ำรำยงำนกำร
ตรวจรับอำหำรสัตว์เปน็ประจ ำ
ทุกเดือน 
3. กำรคัดเลือกผู้ส่งส ำรอง
เพิ่มเติม 
4. พิจำรณำกำรตีกลับอำหำร
สัตว์ ที่ไม่เปน็ไปตำมข้อก ำหนด
ที่ส่งผลกระทบรุนแรงกบัสัตว์ 
อำทิ พบสำรเคมีตกค้ำง เกินค่ำ
มำตรฐำนที่ยอมรับ หรือผู้ขำยที่
ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิในกำร
จัดส่งอำหำรจ ำพวกเนื้อสัตว์ให้
ต่ ำกว่ำ 5 0c 
5. มีกำรประเมินคุณภำพ 
ผู้ส่งของ 
6. มอบหมำยให้นักโภชนำกำร
และสัตวแพทย์ช่วยในกำรสุ่ม

1. ได้ด ำเนินกำรให้น ำอำหำร
ชนิดอื่นมำทดแทนอำหำรที่พบ
ปัญหำหรืออยู่ในช่วงขำดแคลน
อำหำรนั้น 
2. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจรับอำหำรสัตว์ทุกเดือน
โดยมีงำนโภชนำกำรเป็น 1 ใน
คณะกรรมกำรด้วย 
3. ได้มีกำรติดต่อประสำน 
งำนกับผู้ค้ำส ำรองไว้แล้ว 
4. มีกำรตีกลับอำหำรสัตว์ ทีไ่ม่
เป็นไปตำมข้อก ำหนดทีส่่งผล
กระทบรุนแรงกับสัตว์ ทุกชนิด 
5. ได้มีกำรประเมินผูส้่งโดย
บันทึกตำมแบบฟอร์มที่
โภชนำกำรได้จดัท ำไว ้
6. งำนโภชนำกำร ท ำกำรส่ง
ตรวจหำสำรเคมีตกค้ำงสปัดำห์
ละ 1 คร้ังซึ่งผลตรวจออกมำ
เป็นค่ำที่ยอมรับได้สัตวบ์ริโภค
ได้ไม่เกิดอันตรำย 
7. คณะกรรมกำร Biosecurity
ด ำเนินกำรติดตำมและก ำกับ
ดูแลกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงให้

ไม่มี 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕60 
งำนโภชนำกำร 

ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว ์
ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

 



แบบ ปย. 2 

6 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

เก็บตัวอย่ำงก่อน จนกว่ำมี
ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
7. มอบหมำยให้คณะกรรมกำร
Biosecurity ช่วยในกำรก ำกบั
และควบคุมในกำรสุ่มเก็บ
ตัวอย่ำงในกำรสง่ตรวจให้
เป็นไปตำมแผนที่วำงไว ้

เป็นไปตำมแผน 
 

 

6. ด้านการรับจองการใช้
บริการของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟาร ี
วัตถุประสงค์                        
- เพื่อให้กำรบริหำรกำรรับ
จองกิจกรรมภำยในส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีเปน็ไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล  
- เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้
และทักษะในกำรปฏิบัตงิำน
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
 
 
 
 
 

1. อบรมเจ้ำหน้ำที่รับจองให้
ทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
รับจองอย่ำงถูกต้อง 
2. จัดท ำคู่มือและรำยละเอียด
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกำร
จองเข้ำชม 

1. ได้มีกำรจัดอบรม เกี่ยวกับ
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ถูกต้อง แก่เจ้ำหน้ำที่รับจอง
เรียบร้อยแล้ว 
2. จัดท ำคู่มือรำยละเอียด
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกำร
จองเข้ำชมให้เจ้ำหน้ำที่แต่ละ
คนรับทรำบเรียบร้อยแล้ว 

ไม่มี ไม่มี 31 ธ.ค. 2559 
งำนบริหำรกำรขำยและรบัจอง 

ฝ่ำยขำยและวิจัยกำรตลำด 
ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
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7 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

7. การรวบรวม/วิเคราะห์
ข้อมูลส ารวจความคิดเห็น
การใช้บริการเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟารี 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อน ำข้อมูลไปใช้ในกำร
วำงแผนกำรตลำด 
- เพื่อน ำข้อมูลไปใช้ในกำร
พัฒนำสินคำ้และกำร
ให้บริกำร 
 

๑. ท ำกำรปรับปรุงแก้ไขให้แบบ 
สอบถำมมีควำมกระชับมำกขึ้น 
2. ท ำกำร Survey Research 
ควบคู่กับกำรตั้งจุดกรอก
แบบสอบถำม 
3. ขยับจุดที่ตั้งให้อยู่ในจุดที่มี
แสงสว่ำงที่เพียงพอและจัด 
เตรียมเก้ำอี้ให้ผู้ที่มำกรอกข้อมูล 
4. น ำโปรแกรม SPSS มำ
วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงปริมำณ 

1. นักท่องเที่ยวกรอก 
แบบสอบถำมมำกข้ึน ท ำให้ได้
จ ำนวนแบบสอบถำมเกิน
เป้ำหมำยที่วำงไว้เดือนละ 
100 ชุด 
2. ด ำเนินกำรขยับจุดที่ตั้ง
ส ำหรับกำรกรอกแบบสอบถำม 
ไปอยู่หน้ำตูป้ระชำสัมพันธ์ 
3. มีข้อมูลวิเครำะห์เชิงปริมำณ
เพื่อน ำไปใช้ในกำรวำงแผน
กำรตลำด 

ไม่มี ไม่มี 31 ธ.ค. 2559 
งำนแผนและวิจัยกำรตลำด 
ฝ่ำยขำยและวิจัยกำรตลำด 

ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

 

8. การจัดระบบการจราจร
ของส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรจรำจรในพื้นที่และ
รองรับกำรใช้บริกำร มีควำม
สะดวกปลอดภัย 

1. จัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรจรำจรใหม่ 
2. ซ่อมแซมทำสีขอบถนน
และไหล่ทำงให้มีควำมชัดเจน 
และสวยงำม 
3. เน้นย้ ำให้เจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัยกวดขันก ำกับ
ดูแลและให้ค ำแนะน ำแก่
นักท่องเที่ยว 

1. ได้มีกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในกำรปฏบิัติงำนดำ้น
กำรจรำจรทดแทนทีช่ ำรุด 
รวมทั้งส ำรองไว้ให้เพียงพอใน
กำรปฏิบัติงำนแลว้ ท ำให้เกิด
ควำมรำบรื่นในกำรปฏบิัติ
หน้ำที ่
2. มีกำรซ่อมแซมปรับปรุงทำ 
สีเส้นและท ำสัญลักษณ์
เครื่องหมำยจรำจรบนเส้นทำง
และไหล่ทำงในบริเวณจุดที่
ส ำคัญนักท่องเที่ยวมองเห็นได้
ชัดเจนและสำมำรถใช้ควบคุม

ไม่มี ไม่มี 31 ธ.ค. 2559 
กลุ่มงำนบริหำรรักษำ 

ควำมปลอดภัย  
ควำมสะอำดและจรำจร 

ฝ่ำยปฏบิัติกำรและซ่อมบ ำรุง 
ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

จัดระเบียบกำรจรำจรได้ง่ำยขึ้น  
3. นักท่องเที่ยวได้รับ
ค ำแนะน ำควำมช่วยเหลือ
และกำรอ ำนวยควำมสะดวก
จำกเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัย 
 

9. การดูแลรักษาความ
สะอาดของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรให้บริกำรและดูแล
รักษำควำมสะอำด สร้ำง
ควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร 

1. งดให้บริกำรในส่วนอยู่
ระหว่ำงรอด ำเนินกำร
ซ่อมแซม จัดท ำป้ำยแจ้ง
นักท่องเที่ยวให้ทรำบ 
2. ติดตำมและเร่งรัดกระบวน 
กำรซ่อมบ ำรุง และกำรเข้ำ
ด ำเนินกำรแก้ไขจำกหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้อง ให้แล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำ 
3. ด ำเนินกำรจัดซื้ออะไหล่
สุขภัณฑ์และวัสดุในกรณีเร่งด่วน 
4. ประสำนงำนกับฝำ่ยพสัดุ
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
 

1. นักท่องเที่ยวได้รับกำรแจ้ง
เตือนและไม่เข้ำใช้ในส่วนที่
ช ำรุดและส่วนที่อยู่ระหว่ำงรอ
ด ำเนินกำรซ่อมแซม ท ำให้ไม่
เกิดปัญหำเรื่องควำมสะอำด 
และกลิ่น 
2. จำกกำรติดตำม ท ำให้กำร
ด ำเนินกำรซ่อมแซมสุขภัณฑ์
ภำยในห้องน้ ำบริกำรมีควำม
รวดเร็วมำกข้ึน  ให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกต ิ
3. ด ำเนินกำรวำงแผน
เก่ียวกับกำรจัดซื้ออะไหล่
สุขภัณฑ์และวสัดุตั้งแต่ตน้
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 

ไม่มี ไม่มี 31 ธ.ค. 2559 
กลุ่มงำนบริหำรรักษำ 

ควำมปลอดภัย  
ควำมสะอำดและจรำจร 

ฝ่ำยปฏบิัติกำรและซ่อมบ ำรุง 
ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

10. การซ่อมบ ารุง ส ารวจ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
และงานบริการด้านช่าง 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรซ่อมบ ำรุงเป็นไป
อย่ำงมีประสทิธิภำพและมี
ควำมปลอดภัย 
ต่อกำรใช้งำน 

1. เตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
มำส ำรอง ให้พร้อมส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำน และวิเครำะห์ปัญหำ  
2. วำงแผนงำนให้เหมำะสม
กับก ำลังคนของฝำ่ยงำน  
3. เตรียมพร้อมในกำร
ปฏิบัติงำน 
4. จัดท ำแผนกำรดูแลอำคำรและ
สถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภค 
น้ ำพุ สถำนีจ่ำยไฟส ำรอง ยำน
พำหำนะฯลฯ 
5. ควบคุมกำรปฏิบัติงำนดำ้น
ซ่อมบ ำรุง ส ำรวจ/ปรับปรุง
อำคำรสถำนที่ และงำน
บริกำรด้ำนช่ำง 
6. สร้ำงควำมตระหนักและ
กำรให้ควำมส ำคัญในกำรซ่อม 
7. งดให้บริกำรในส่วนอยู่
ระหว่ำงรอด ำเนินกำรซ่อมแซม 
จัดท ำปำ้ยแจ้งนักท่องเที่ยว 
ให้ทรำบ 
8. ติดตำมและเร่งรัด
กระบวนกำรซ่อมบ ำรุง และ
กำรเข้ำด ำเนินกำรแก้ไขจำก

1. มีกำรจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
ที่มีควำมจ ำเป็น โดยเฉพำะ
วัสดุที่มีกำรใช้บ่อย และจัดท ำ
แผนกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ี
ส ำคัญ  
2. มีกำรปรับปรุงแผนกำร
ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ 
4. มีกำรวำงแผนกำรด ำเนิน 
งำนในส่วนของรำยกำรกำร
ดูแลอำคำรสถำนที่และแผน 
กำรปฏิบัติงำนจ ำเป็นต้อง
ติดตำมรำยงำนผลเพ่ิมมำกขึ้น 
5. มีกำรเพ่ิมควำมรู้ในกำร
อบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ เป็น
ประจ ำทุกเดือน 
6. มีกำรงดใช้พ้ืนที่โดยรอบ
พร้อมป้ำยเตือน เพ่ือด ำเนิน 
กำรซ่อมแซมชัดเจนมำกขึ้น
และมีกำรท ำรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนที่แล้วเสร็จให้กับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 

1. ปริมำณงำนที่เพ่ิมมำกข้ึน
ท ำให้บุคคลกรที่มีไม่เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
บริกำร 
 

1. จัดเตรียมแผนรองรับงำน
ที่เพ่ิมมำกขึ้นให้สอดคล้องกับ
จ ำนวนบุคลำกร 
2. ปรับปรุงแผนกำรปฏิบัติ 
งำนให้เหมำะสมเป็นไปด้วยดี 
ท ำให้มีควำมพร้อมต่อ
สถำนกำรณ์ 
 

30 ก.ย. 2560 
กลุ่มงำนโยธำและซ่อมบ ำรุง 
ฝ่ำยปฏบิัติกำรและซ่อมบ ำรุง 
ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

 



แบบ ปย. 2 

10 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ให้แล้ว
เสร็จตำมระยะเวลำ 

 

11. การบริหารจัดหา
อุปกรณ์ทดแทนที่ช ารุด 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพสต๊อก
ขั้นต่ ำสุดในกำรบริหำร
จัดกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

1. จัดท ำแผนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
ให้สอดคล้องกับบัญชีวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่มี
ควำมส ำคัญ ของใช้ที่เสยีปล่อย 
ในกำรให้บริกำรลูกค้ำ เช่น สำย
ฉีดน้ ำ หลอดไฟ เปน็ตน้ โดย
กำรแบ่งเกรดทะเบียนครุภัณฑ์
และกำรท ำครุภัณฑ์ต่ ำสุด 
เพื่อให้มีอะไหล่ หรือของรองรับ 
ทดแทน หรือซ่อมแซมได้ทันที 
2. วำงแผนกำรใชง้บประมำณ
ด ำเนินงำนประจ ำปี ให้
สอดคล้องกับบัญชี Stock   
3. จัดหำ Out Source ใน
กำรซ่อมแซมรองรับ 

1. มีวำงแผนกำรจัดซื้อ/จัด
จ้ำง ให้สอดคล้องกับบัญชี
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่มี
ควำมส ำคัญ ของใช้ที่เสียบ่อย 
และท ำกำรตรวจสอบสภำพ
กำรใช้งำนของวัสดุอุปกรณ์
ตั้งแต่ก่อนเริ่มงบประมำณ 
เพ่ือประเมินควำมสำมำรถใน
กำรใช้งำนให้พร้อมต่อกำรใช้
งำน  
2. กำรใช้งบประมำณ
ด ำเนินงำนประจ ำปีเป็นไป
ตำมแผนที่วำงไว้และท ำกำร
ตรวจสอบบัญชีให้สอดคล้อง
กัน 
3. วำงแผนเพื่อจัดหำ Out 
Source ในกำรซ่อมแซม
รองรับ 
 
 

ไม่มี ไม่มี ๓๐ ก.ย. ๒๕60 
ฝ่ำยปฏบิัติกำรและซ่อมบ ำรุง 
ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

 



แบบ ปย. 2 

11 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

12. การควบคุมคุณภาพน้ า
ใช้และน้ ากินส าหรับสัตว์ 
ให้ได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
จัดกำรคุณภำพน้ ำใช้ส ำหรับ
สัตว์ ให้เป็นไปอย่ำง
เรียบร้อย เหมำะสมตำม
หลักสุขศำสตร์ ลดกำรปว่ย 
และกำรติดเชื้อในระบบ
ทำงเดินอำหำร ระบบ
ขับถ่ำยและระบบทำงเดนิ
ปัสสำวะ เป็นต้น 

1. สุ่มตรวจเช็คคุณภำพน้ ำตำม
จุดต่ำงๆ  
2. จัดท ำแผนในกำรบ ำรุงรักษำ
ถังเก็บน้ ำส ำรองและระบบท่อ
ส่งน้ ำ 
3. จัดท ำแผนกำรตรวจเช็ค
ระบบเครื่องฉีดคลอลีนและฆ่ำ
เชื้อโรค เป็นประจ ำตำมจุดต่ำงๆ 
4. จัดหำอะไหล่ส ำรอง 
อุปกรณ์รองรับ ในกำร
ซ่อมแซมให้เพียงพอต่อกำรใช้
งำน สำมำรถน ำมำเปลี่ยนหรือ
ทดแทนได้โดยทนัท ี

1. ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์ มี
กำรจัดท ำแผนกำรสุ่มตรวจ
คุณภำพน้ ำ เช่น กำรสุ่ม
ตรวจน้ ำบริเวณคอกกักสัตว์ น้ ำ
ที่ใช้แช่ผัก ผลไม้ เปน็ต้น ซึง่
กำรเก็บน้ ำส่งตรวจ ไม่พบสำร
ปนเปื้อน  
2. กำรปฏิบัติงำนส ำรวจท่อ 
ส่งน้ ำ อุปกรณ์ต่ำงๆ เปน็ไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีกำรเช็ค 
ลิสต์กำรบ ำรุงรักษำเครื่องปั๊ม
น้ ำตำมก ำหนดระยะเวลำท ำ
ควำมสะอำด  
3. มีกำรจัดท ำแผนกำรดูแล
รักษำเป็นประจ ำทุกสปัดำห์/
เดือน และดูแลให้เป็นไปตำม 
ค่ำมำตรฐำนที่ก ำหนดไว ้
4. มีแผนกำรปฏิบัตงิำนระบบ
น้ ำ และมีกำรส ำรวจควำม
เสียหำยของอุปกรณ์ประจ ำปี 
เพื่อจัดของบประมำณจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ส ำรอง เพื่อเพียง 
พอต่อควำมต้องกำรควำม
พร้อมในกำรท ำงำนระบบน้ ำ 

ไม่มี ไม่มี 31 ธ.ค. 2559 
กลุ่มงำนโยธำและซ่อมบ ำรุง 
ฝ่ำยปฏบิัติกำรและซ่อมบ ำรุง 
ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

 



แบบ ปย. 2 

12 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

13. การปรับปรุงภูมิทัศน์
ในพื้นที่ส่วนบริการของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงำม 

1. ลดจ ำนวนสัตวจ์ ำพวกกวำง
ที่ปล่อยอิสระ เพื่อลดควำม
เสียหำยของพันธุ์ไมบ้ริเวณ 
พื้นที่ส่วนบริกำร หรือจ ำกัด
บริเวณไม่ให้กวำงเข้ำถึง 
2. สรรหำบุคลำกร ที่มีควำม 
สำมำรถในกำรดูแลภูมทิัศน์ 
สิ่งแวดล้อม ในต ำแหน่งหัวหน้ำ
กลุ่มงำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

1. จ ำนวนสัตว์จ ำพวกกวำงที่
ปล่อยอิสระ ลดลง และได้
จ ำกัดบริเวณพื้นทีส่่วนบริกำร 
ไม่ให้กวำงเข้ำถึง 
2. ยังไม่ได้ด ำเนินกำรสรรหำ
บุคคลำกร ในต ำแหนง่หัวหน้ำ
กลุ่มงำนภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

1. ยังคงควบคุมจ ำนวนสัตว์
จ ำพวกกวำงทีป่ล่อยอิสระ ได้
เพียงส่วนหนึ่งเทำ่นัน้ 
 

1. แจ้งฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์
ควบคุมพื้นที่กำรปล่อยสัตว์
อิสระมำกข้ึน เพื่อลดควำม
เสียหำยของพันธุ์ไมบ้ริเวณ 
พื้นที่ส่วนบริกำร 
 

30 ก.ย. 2560 
กลุ่มงำนภูมิทัศน์แลสิง่แวดล้อม 
ฝ่ำยปฏบิัติกำรและซ่อมบ ำรุง 
ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

 

 

14. การให้บริการรถ 
นั่งชมสัตว์ 
วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย
กับนักท่องเที่ยวขณะนัง่รถ
ชมสัตว ์
- เพื่อสร้ำงมำตรฐำนด้ำน
กำรให้บริกำรของเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำร ี

1. ด ำเนินกำรแจ้งซ่อมอุปกรณ์
ที่ช ำรุดเสียหำย ทั้งอุปกรณ์แจ้ง
เตือนภัยบนรถ และรถลำกพ่วง
ที่น ำมำให้บริกำรนักท่องเที่ยว 
2. ด ำเนินกำรของบจัดซื้อชุด
ปฐมพยำบำลเบื้องต้นประจ ำรถ
ลำกชมสตัว์ในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุฉุกเฉินเช่น ม้ำลำยกัด 
3. ด ำเนินกำรติดตั้งเหล็กกั้น
บนรถลำกชมสัตว์ให้ครบทุกคัน  

1.รถลำกพ่วงได้รับกำร
ตรวจเช็คสภำพและซ่อมแซม
อุปกรณ์ที่ช ำรุดเสียหำยให้อยู่
ในสภำพพร้อมใช้งำน 
2.นักท่องเที่ยวได้รับควำม
ปลอดภัยจำกกำรให้บริกำร
และกำรดูแลของเจ้ำหน้ำที่ 
และสำมำรถปฐมพยำบำล
เบื้องต้นได้ หำกเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 
3. รถลำกพ่วงชมสัตว์มีควำม
ปลอดภัยสร้ำงมำตรฐำนดำ้น
กำรให้บริกำรของเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำร ี

1. อุปกรณ์แจ้งเหตุประจ ำ
รถลำกเช่น กริ่ง แตรรถ อยู่
ในสภำพไม่พร้อมใช้งำน 
หรือเกิดกำรช ำรุดเสียหำย 
2. ยังไม่มีชุดปฐมพยำบำล
เบื้องต้นประจ ำรถลำกชมสัตว์
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เช่น ม้ำลำยกัด ยังไม่สำมำรถ
ปฐมพยำบำลเบื้องต้นได้ทันที 
3. กำรติดตั้งเหล็กก้ันบนรถ
ลำกพ่วงชมสัตว์ยังไม่แข็งแรง
และไม่ครบทุกคัน และเหล็ก
กั้นมีกำรช ำรุดเสียหำย 

1. จัดท ำเร่ืองแจ้งซ่อมอุปกรณ์
ที่ช ำรุด รวมถึงตรวจสภำพกำร
ใช้บริกำรรถก่อน-หลัง กำรให้ 
บริกำรทุกครั้ง และจัดท ำ 
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ระบุจุด
กดกร่ิงเพื่อให้นักท่องเที่ยว
สังเกตได้ง่ำย 
2. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ
ชุดปฐมพยำบำลเบื้องตน้ 
ประจ ำรถลำกพ่วงทุกคัน 
3. เพิ่มกำรติดตั้งเหล็กกั้นบน
รถลำกพ่วงทุกคันให้แข็งแรง
และปลอดภัย และท ำเร่ือง
แจ้งซ่อมเหล็กก้ันที่ช ำรุด
เสียหำย 

30 ก.ย. 2560 
งำนอ ำนวยควำมสะดวก 

ฝ่ำยบริกำร 
ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

 



แบบ ปย. 2 

13 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

15. การดูแลความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการบ้านพักและ
งานประชุม,จัดเลี้ยง ของ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟาร ี
วัตถุประสงค์     
- เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยวขณะเข้ำพัก
และใช้บริกำร 
- เพื่อสร้ำงควำมประทับใจให้ 
กับนักท่องเที่ยว 

1. ปรับเปลี่ยนและซ่อมแซม
ประตูหน้ำตำ่ง ซึ่งยังเป็นรปู
แบบเดิม ซึ่งไมส่ำมำรถป้องกัน
แมลง,สัตว์มีพิษหรือภัย
ธรรมชำติลมและฝนได้ 
เนื่องจำกช ำรุดไปตำมอำยุกำร
ใช้งำน  
2. เพิ่มแสงสว่ำงและจัดท ำปำ้ย
ไฟบอกทิศทำงในกำรเข้ำที่พัก
และจัดท ำไม้หมอนหนุนล้อ
รถยนต์หรือปรับพื้นที่ให้เสมอ
กันเพื่อป้องกันกำรเลื่อนไหล
ของรถยนต์ 
3. จัดหำชุดปฐมพยำบำล
ประจ ำห้องพักทุกห้อง 
 

1. ด ำเนินกำรซ่อมแซมประตู
หน้ำต่ำงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
2. ด ำเนินกำรเพิ่มแสงสว่ำง
ตำมถนน,ที่จอดรถและ
ทำงเดินเข้ำที่พักพร้อมทั้ง
จัดท ำปำ้ยบอกทำงเปน็ที่
เรียบร้อยแล้ว 
3. ยังไม่ได้ด ำเนินกำรจัดหำ
ชุดปฐมพยำบำลประจ ำใน
ห้องพัก 
 

1. ยังขำดชุดปฐมพยำบำล
ประจ ำห้องพัก  จึงขอติดตั้ง
ชุดปฐมพยำบำลในล ำดับ
ถัดไป 

1. ของบประมำณในกำร
จัดซื้อชุดปฐมพยำบำลใน 
ปีงบประมำณต่อไป 

30 ก.ย. 2560  
งำนบ้ำนพักจัดเลี้ยง 

และกิจกรรม  
ฝ่ำยบริกำร 

ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

 

16. การบริหารจัดการ
ร้านค้าของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้เกิดกำรใช้เครื่อง
แฮนด์เฮลในกำรให้บริกำรกำร
จ ำหน่ำยสินคำ้ทุกประเภทให้
ครอบคลุมทุกกิจกรรม 

1. จัดหำเครื่องแฮนด์เฮล
สำมำรถครอบคลุมและเพียง 
พอต่อจุดจ ำหน่ำยสนิค้ำทุกจุด 
พร้อมเครื่องส ำรอง ให้พร้อมใช้
งำนแทนเครื่องที่มีปัญหำ 
2. เพิ่มสัญญำณ WIfi ให้
สำมำรถครอบคลุมกำรให้ 
บริกำรทั้งหมด และ จัดลำก

1. ด ำเนินจัดซื้อเคร่ืองแฮนด์
เฮลตำมทีไ่ด้รับอนุมัติ
งบประมำณครุภัณฑ์ พ.ศ.
2560 จ ำนวน 4 เคร่ือง 
เรียบร้อยแล้ว 
2. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
เพิ่มเติมทั้งในส่วนของกำรเพิ่ม
สัญญำณ Wifi และจัดลำก

1. เครื่องแฮนด์เฮลที่ใช้ในกำร
จ ำหน่ำยสินคำ้เพื่อหักเงินผ่ำน
บัตรเข้ำชมและบัตรเติมเงิน 
ยังมีจ ำนวนไม่เพียงพอและไม่
ครอบคลุมต่อกำรบริกำรทุก
กิจกรรม ซึ่งในปัจจุบันมี
กิจกรรมที่เพิ่มมำกข้ึนท ำให้ไม่
สำมำรถครอบคลุมกำรบริกำร

1. ด ำเนินกำรเสนอขอ
งบประมำณส ำหรับจัดซื้อ 
เครื่องแฮนด์เฮล ในปี  พ.ศ. 
2561 เพิ่มเติมต่อไป 

- 2. ด ำเนินกำรเพิ่มสัญญำณ 
Network ให้สำมำรถ 
ครอบคลุมกำรให้บริกำรทั้งหมด 
เพื่อให้สำมำรถตอบโจทย์ควำม

30 ก.ย. 2560  
งำนกำรคำ้ภำยใน 

ฝ่ำยบริกำร  
ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

 



แบบ ปย. 2 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

- เพื่อให้ระบบงำนดำ้นกำร
จัดกำรร้ำนค้ำมปีระสทิธิภำพ
มำกข้ึน 

สำยแลน (LAN) ไปประจ ำจุดที่
ใช้แฮนด์เฮลทุกจุด 

สำย LAN ไปประจ ำจุดที่
ให้บริกำรของสินค้ำและ
บริกำรทุกจุด 

ในกำรจัดกำรร้ำนคำ้ภำยใน
ทั้งหมดได้อย่ำงเปน็ระบบ 
รวมถึงในบำงจดุบริกำรยังไม่มี
สัญญำณ Network เพื่อรองรับ
ในกำรใช้ระบบจ ำหนำ่ยสนิค้ำ
ผ่ำนบัตรเข้ำชมและบัตรเติมเงิน 
AEC  ซึ่งยังไมส่ำมำรถครอบ 
คลุมพื้นที่กำรให้บริกำรบำงจุด
ได้ครบทั่วถึง 

พึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวและ
สำมำรถครอบคลุมกำรบริกำร
จัดกำรร้ำนค้ำภำยในทั้งหมดได้
อย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เกิดยอด
รำยได้ที่สูงขึ้น 

17. การควบคุมด้าน
สุขอนามัยของร้านอาหาร
และเครื่องดื่มของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ระบบงำนดำ้นกำร
จัดกำรร้ำนค้ำและร้ำนอำหำร
มีประสิทธิภำพมำกข้ึน มีกำร
ตรวจสอบ ควบคุม คุณภำพ
สินค้ำก่อนที่จะน ำมำวำง
จ ำหน่ำย มีควำมเรียบร้อย 
ถูกต้อง ปลอดภัยก่อนกำร
บริกำร นทท. ไมพ่บปัญหำ
เร่ือง อำหำรเป็นพิษ หรือ
อำหำรหมดอำยุ จำกกำร

1. มีกำรจัดกำรและจัดท ำ
หลักเกณฑ์ในกำรควบคุม
มำตรฐำนข้อก ำหนดคุณภำพใน
กำรให้บริกำรของร้ำนอำหำร 
ร้ำนค้ำตำ่งๆ ที่เข้ำมำให้ 
บริกำร (outsource) ด้ำน 
อำหำร ซึ่งต้องได้มำตรฐำน
อำหำรปลอดภัยรับรองจำก
หน่วยงำนสำธำรณูปโภค รวม 
ถึงมีกำรจัดกำรด้ำนสุขอนำมัย
และควำมสะอำดของพื้นที ่
2. มีกำรจัดกำรและจัดท ำ
หลักเกณฑ์ในกำรควบคุม 
Supplier โดยกำรควบคุม
คุณภำพสินคำ้ต่ำงๆ ที่น ำมำ 

1. ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ใน
กำรควบคุมมำตรฐำนข้อ 
ก ำหนดคุณภำพในกำร
ให้บริกำรของร้ำนอำหำร 
ร้ำนค้ำตำ่งๆ 
2. ด ำเนินกำรจัดท ำและปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ในกำรควบคุม 
Supplier โดยกำรควบคุม
คุณภำพสินคำ้ต่ำงๆ ที่น ำมำ
จ ำหนำ่ย (Food Safety) ในพืน้ที ่
3. มีกำรใช้ระบบ first in – 
first out ในกำรจัดสินคำ้เพื่อ
น ำมำจ ำหนำ่ย 
4. เจ้ำหน้ำที่มีกำรตรวจสอบ
อำยุสินค้ำก่อนวำงจ ำหน่ำยทุก

ไม่มี ไม่มี 31 ธ.ค. 2559  
งำนกำรคำ้ภำยใน 

ฝ่ำยบริกำร  
ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

บริกำรในพื้นที ่ จ ำหนำ่ย (Food Safety) ในพืน้ที ่
3. กำรตรวจสอบและควบคุม
กำรบริหำร Stock สินค้ำ ให้มี
ประสิทธิภำพน ำระบบ first in 
– first out ในกำรจัดสินคำ้เพื่อ
น ำมำจ ำหนำ่ย 
4. ตรวจสอบอำยุสินคำ้ก่อน
จ ำหน่ำย 
5. ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ใน 
กำรจัดเก็บให้มีสภำพกำรใช้งำน
ได้ดีอยู่เสมอ 
6. สร้ำงควำมตระหนักและ
ผลกระทบในเร่ืองกำรขำย
สินค้ำหมดอำยุให้ และกำรปรุง
อำหำรที่ถูกสุขลักษณะ ให้
เจ้ำหน้ำทีไ่ด้รับทรำบ 

คร้ัง 
5. เจ้ำหน้ำที่มีตรวจเช็ควัสดุ
อุปกรณ์ในกำรจัดเก็บให้มี 
สภำพกำรใช้งำนได้ดีอยู่เสมอ 
6. มีกำรบอกกล่ำวถึงผลกระทบ
ในเรื่องกำรขำยสินค้ำหมดอำยุ
และกำรปรุงอำหำรที่ถูก
สุขลักษณะแก่เจ้ำหน้ำที่อย่ำง
สม่ ำเสมอ 
 
 

18. การให้บริการลูกค้าใน
การจ าหน่ายบัตรเข้าชม 
วัตถุประสงค ์
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและ
สร้ำงควำมพงึพอใจแก่
นักท่องเที่ยว 

1. เพิ่มจุดจ ำหน่ำยบตัร จ ำนวน 
4 จุด ในกำรให้บริกำรลูกค้ำ 
เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำม
ประทับใจในกำรใช้บริกำร และ
ด ำเนินกำรของบประมำณ 
2560  

1. ได้ท ำกำรเพิ่มจุดจ ำหน่ำย
บัตร เป็น 4 จุด ในช่วงเทศกำล 
และวันหยุดยำวเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และได้ท ำกำรจัดหำจ้ำง
เหมำ มำช่วยงำนจ ำหน่ำยบัตร 
ในด้ำนเอกสำรของบริษัททัวร์
และคณะ จ ำนวน 2 คน
เรียบร้อยแล้ว 

ไม่มี ไม่มี 30 ก.ย. 2560  
งำนบริหำรบัตรเข้ำชม 

ฝ่ำยบริกำร 
ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

19. การใช้วัสดุอุปกรณ์
เพื่อการปฏิบัติงานของ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟาร ี
วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้เกิดกำรใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงคุ้มค่ำ 
- เพื่อสนับสนุนกำรลดต้นทนุ
กำรบริหำรจัดกำรขององค์กร 

1. ก ำหนดให้ผู้ปฏิบัติงำน
เบิกจ่ำยวันจนัทร์และวันพุธ 2 
วัน/สปัดำห์ ในกำรเบิกจำ่ย 
วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ง่ำยต่อกำร
ควบคุมกำรเบิกจ่ำยและกำรนบั
จ ำนวนคงเหลือ 
2. ให้แต่ละจุดค ำนวณควำม
ต้องกำร และวำงแผนใชว้ัสดุ
งำนเลี้ยงสัตว์ของจุดตนเอง ที่
ต้องกำรใช้จริง และแจ้งงำน
ธุรกำร เพื่อให้เพียงพอต่อกำร
ใช้ในกำรปฏิบัตงิำน 
3. ก่อนกำรจัดซื้อวัสดุ
ส ำนักงำน ให้ผูป้ฏิบัติงำน
วำงแผนวัสดสุ ำนักงำนที่ มี
ควำมจ ำเปน็ต้องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจ ำนวนมำก แลว้แจ้ง
แก่เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร เพื่อให้
เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน และ
ตำมควำมต้องกำรในกำรใช้งำน
ของผู้ปฏิบัติงำน 
4. จัดท ำสมุดคุมสต็อกและ
จัดหำตู้เก็บพัสดุอย่ำงเหมำะสม 
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน 

๑. กำรเบิกจ่ำยพัสดุ เป็นไป
ตำมระเบียบ ควบคุมไดต้ำม
จ ำนวนวัสดทุี่มีอยู ่
2. ผู้ปฏิบัติงำนแตล่ะงำนมีกำร
วำงแผนกำรใช้วัสดุและเบิก 
วัสดุได้เพียงพอตำมงำนของ
ตนเอง 
3.  มีกำรจัดท ำใบเบิกพัสดทุุก
คร้ังที่มีกำรเบิกจ่ำย และจดัท ำ
รำยงำนกำรใช้วัสดุในแต่ละ
เดือน 
4.  แต่ละจุดมีกำรค ำนวณ
ควำมต้องกำร และวำงแผนใช้
วัสดุงำนเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

ไม่มี ไม่มี ๓๐ ก.ย. ๒๕60 
ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

20. การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตของ
บุคลากรผู้ปฏิบัตงิาน 
วัตถุประสงค ์
เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยใน
กำรปฏิบัติงำน ลดกำรเกิด
อุบัติเหตุกับบุคลำกรอัน
เนื่องจำกควำมประมำทหรือ
ควำมไม่พร้อมในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

1. แจกคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่และจัดอบรม
กำรปฏิบัติงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ใหม่ 
2. ก ำหนดมำตรกำรกำรท ำงำน
ในคอกสัตว์ดุร้ำยต้องเข้ำพร้อม
กันอย่ำงน้อย 2 คนขึ้นไป เพื่อ
ช่วยเหลือกันในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 
3. กำรใช้อุปกรณ์เครื่องกล
ยำนพำหนะ และเครื่องใช้ต่ำงๆ 
มีกำรตรวจเช็คควำมพร้อมก่อน
กำรใช้งำน และมีผูดู้แล
รับผิดชอบในอุปกรณ์แต่ละชิ้น 
หำกมีกำรช ำรุดให้ท ำกำรแจ้ง
ซ่อมทันท ี
4. กำรก ำหนดกฎระเบียบ 
บทลงโทษ ในกำรขับขี่ยำน 
พำหนะภำยในหน่วยงำน 
5. กำรสร้ำงควำมตระหนักใน
ด้ำนควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ ตำม
ข้อก ำหนดระบบกำรจัดกำร 
อำชีวอนำมัยและควำม

1. ก่อนกำรน ำรถลำกพ่วง
ออกมำให้บริกำร มีกำร
ตรวจเช็คควำมพร้อม อยู่เสมอ 
2. มีกำรท ำหนังสือตักเตือนแก่
ผู้ปฏิบัตงิำนที่ขับรถด้วย
ควำมเร็วเกินอัตรำที่ก ำหนด 
3. มีกำรก ำหนดมำตรกำรกำร
ท ำงำนในคอกสัตว์ดุร้ำยต้อง 
เข้ำพร้อมกันอย่ำงน้อย 2 คน
ขึ้นไป 
4. มีกำรก ำหนดกฎ ระเบียบใน
กำรขับขี่ยำนพำหนะภำยใน
หน่วยงำน เช่น ก ำหนดอัตรำ
ควำมเร็วในกำรขับขี่อยู่ที่ 25 
กิโลเมตร/ชั่วโมง 
5. ด ำเนินกำรอบรมด้ำนควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ ตำมขอ้ก ำหนดระบบ
กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย (ISO 45001) 
ประจ ำทุกเดือน 
6. มีกำรจัดหำชุดอุปกรณ์
ป้องกันรองรับ ตำมควำมเสี่ยง 
ที่อำจเกิดขึ้นในกำรปฏิบัตงิำน 

ไม่มี ไม่มี 30 ก.ย. 2560 
ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

 

 



แบบ ปย. 2 

18 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

ปลอดภัย (ISO 45001) 
6. จัดหำชุดอุปกรณ์ป้องกัน
รองรับ ตำมควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนให้
เพียงพอ กับงำนที่ปฏิบตัิตำม
มำตรฐำน ISO 45001   

เช่น รองเท้ำหัวเหล็ก ชุด
ป้องกันต่ำงๆ เป็นตน้ 

21. การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ 
จากการให้บริการในพื้นที่ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่ที่
รับผิดชอบ  
 

1. จัดท ำแผนในกำรดูแลวัสดุ 
อุปกรณ์ อำคำร สถำนที่ 
ยำนพำหนะ ที่มีควำมเสี่ยงใน
กำรให้บริกำรนักท่องเที่ยว  
2. ด ำเนินกำรจัดอบรมเชิง
ป้องกันอุบัติเหตุและกำร
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน อย่ำงน้อย 
ปีละคร้ัง 
3. จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือทำงกำรแพทย์ ให้
เพียงพอและพร้อมใช้งำนอยู่
เสมอ เช่น ชุดปฐมพยำบำล
เบื้องต้นประจ ำรถลำก เพื่อ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น 
4. จัดอบรมทบทวนกำรปฐม
พยำบำลเบื้องตน้ อย่ำงน้อยปี
ละคร้ัง 

๑.  มีแบบฟอร์มตรวจเช็คความ
พร้อมของยานพาหนะก่อนการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว  
๒.  จัดอบรมเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
และกำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็น
ประจ ำทุกป ี
3.  มีชดุปฐมพยำบำลเบื้องตน้
ประจ ำรถลำกทุกคัน 
4. จัดอบรมทบทวนกำรปฐม
พยำบำลเบื้องตน้ ปลีะ 2 คร้ัง 
๕. มีกำรติดตั้งเหล็กกั้นบนรถ
ลำกพ่วงบ้ำงแล้ว 
6.  มีกำรจัดท ำปำ้ยค ำเตือน 
ข้อแนะน ำ ตำมจุดตำ่งๆที่มี
ควำมเสี่ยงและบริเวณจุดเสี่ยง
ต่ำงๆ และติดตั้งโทรศัพท์
ฉุกเฉินบริเวณโดยรอบ 

1. กำรจัดอบรมเชิงป้องกัน
อุบัติเหตุและกำรฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉิน ซ้อมบำงฝ่ำยเทำ่นัน้ 
2. จ ำนวนพยำบำลประจ ำ 
อำจจะมีจ ำนวนไม่เพียงพอ 
3. บุคลำกรภำยใน สชน. บำง
คนยังขำดกำรอบรมกำรปฐม
พยำบำลเบื้องตน้ 
4. ได้ดูแลเร่ืองควำมปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยว บริเวณจุด
เสี่ยงต่ำงๆ โดยติดตัง้โทรศัพท์
ฉุกเฉินบริเวณโดยรอบ แต่ยัง
มีบำงจุดที่ยังเปน็จุดเสี่ยง 
5. จ ำนวนคนไม่เพียงพอต่อ
จ ำนวนจุดเสี่ยง 
6. จ ำนวนป้ำยค ำเตือน 
ข้อแนะน ำ ตำมจุดตำ่งๆที่มี

1. ให้ผู้ปฏิบัติงำนออกไป
ปฏิบัติงำนร่วมกับ 1669 
เพือ่น ำควำมรู้ที่ได้มำ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวนั 
2. กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน
ในส่วนของรำยกำรกำรดูแล
อำคำรสถำนที่และแผนกำร
ปฏิบัติงำนจ ำเป็นต้องติดตำม
รำยงำนผลเพิ่มมำกข้ึน 
3. ควรมีกำรจัดอบรมเชิง
ป้องกันอุบัติเหตุและกำร
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ทุกฝ่ำย
และทุกคนภำยมรำส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี
4. ในงบประมำณหน้ำอำจจะ
ของบประมำณเพิ่มในดำ้นกำร
ดูแลทำงกำรแพทย์ให้เพียงพอ 

30 ก.ย. 2560 
ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

5. วำงมำตรกำรป้องกัน และ
ดูแลเร่ืองควำมปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว บริเวณจุดเสี่ยง
ต่ำงๆ 
6. ก ำหนดมำตรกำรและ
แนวทำงป้องกัน หำสำเหตุกำร
เกิดอุบัติเหตุในแต่ละคร้ังมำ
พิจำรณำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ซ้ ำ 
7. ปรับปรุงคอกกักสัตว์ เพื่อ
รองรับกวำงที่จับมำไว้ในคอก
กักและแยกเพศแต่ละคอก 
8. จัดบุคลำกรเฝ้ำระวงัในจุด
เสี่ยงในช่วงเวลำที่กวำงเข้ำสู่
ฤดูผสมพันธ ์
9. จัดท ำป้ำยค ำเตือนข้อแนะน ำ 
ตำมจุดที่มีควำมเสี่ยง 
10. ท ำตำรำงตรวจเช็ครถ
ลำกพ่วงที่ให้บริกำรประจ ำวนั 
โดยประสำน 
งำนกับฝ่ำยบริกำร 
11. ประสำนงำนกับผู้ใช้รถ 
ในกำรน ำรถเข้ำมำตรวจเช็ค 
12. จัดท ำแผนควบคุม Stock 

7. มีกำรจัดท ำตำรำงตรวจเช็ค
รถลำกพ่วงที่ให้บริกำรเป็น
ประจ ำทุกวนั 
8.  ได้มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำน
ในกำรตรวจสอบพื้นที่ สชน.  
ซึ่งจะตรวจสอบและดูแลอำคำร
สถำนที่ภำยใน สชน. เพื่อควำม
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
9. ได้มีกำรจัดจ้ำงพยำบำล
ประจ ำจุดที่ สชน. เพื่อป้องกัน
เหตุฉุกเฉิน  และยังติดตั้งเครื่อง 
CPR บริเวณโดยรอบ สชน. 
10. ได้ก ำหนดมำตรกำรและ
แนวทำงป้องกัน และด ำเนนิ 
กำรหำสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ
ในแต่ละคร้ังมำพจิำรณำ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ ำ 
11. ได้มีกำรจัด รปภ. เฝ้ำระวัง
จุดเสี่ยงบริเวณที่มีกวำงอยู่และ
ติดป้ำยเตือนนักท่องเที่ยว 
12.ได้ติดป้ำยค ำเตือนตำมจดุ
เสี่ยงต่ำงๆ 
13. ได้มีเช็คลิสต์ประจ ำวนั ใน
กำรตรวจเช็ครถลำกพ่วง  และ

ควำมเสี่ยงไม่เพียงพอ 
7. งบประมำณจัดจ้ำง Out 
Source ไม่เพียงพอต่อกำร
ซ่อมบ ำรุง 
8. ไม่มีกำรจัดอบรมรวมทุก
ฝ่ำยเพื่อสร้ำงควำมตระหนัก
ถึงอันตรำยและผลลัพธ์ที่จะ
เกิดในกำรท ำงำนให้กับ
บุคลำกรภำยใน 
 
 
 
 

5. ควรมีกำรจัดกำรอบรมกำร
ปฐมพยำบำลเบื้องต้น โดย
เวียนให้บุคลำกรภำยใน สชน. 
ได้รับกำรอบรมทุกคน 
6. เพิ่มกำรดูแลจัดก ำลังคนให้
เหมำะสมและตรวจสอบในจุด
เสี่ยงต่ำงๆเพิ่มมำกข้ึน ได้ดูแล
เร่ืองควำมปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว  
7. ได้ก ำหนดมำตรกำรและ
แนวทำงป้องกัน หำสำเหตุ
กำรเกิดอุบัติเหตุในแต่ละคร้ัง
มำพิจำรณำ เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดซ้ ำ 
8. ส ำรวจพื้นที่จดุเสี่ยงจะจัด
จ ำนวนคนให้เหมำะสม 
9. จัดของบประมำณในเร่ือง
กำรจัดท ำปำ้ยค ำเตือนและ
ค ำแนะน ำ ตำมจุดเสี่ยงตำ่งๆ 
10. จัดท ำงบประมำณฉุกเฉิน
ไว้รองรับ 
11.วำงแผนกำรจัดจำ้ง
ล่วงหน้ำก่อนปีงบประมำณ 
และท ำกำรตรวจสอบควำม
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

ครุภัณฑ์ที่ส ำคัญ เพื่อมีอะไหล่
รองรับและทดแทนกำรซ่อม 
13. จ้ำง Out Source มำ
ช่วยในกำรบ ำรุงรักษำ 
14. จัดเตรียมรถลำกพ่วง
ส ำรอง 
15. สักซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณี
รถลำกพ่วงช ำรุดระหว่ำงให้ 
บริกำร 
16. ตรวจเช็คควำมพร้อมของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ก่อนกำร
ให้บริกำรทุกรอบ 
17. ก ำหนดอัตรำควำมเร็วใน
กำรขับ 
18. กำรสร้ำงควำมตระหนักถึง
อันตรำยและผลลัพธ์ที่จะเกิด 

ซ่อมบ ำรุงรถลำกพ่วงโดยมีกำร
ประสำนงำนกับฝ่ำยบริกำร 
14. ได้ประสำนงำนกบัผู้ใช้รถ 
ในกำรน ำรถเข้ำมำตรวจเช็ค 
และได้มีกำรตรวจเช็ครถลำก
พ่วงเป็นประจ ำทุกวันอยู่แล้ว 
15. ท ำแผนควบคุม Stock 
ครุภัณฑ์ที่ส ำคัญ เพื่อมีอะไหล่
รองรับและทดแทนกำรซ่อม 
16.ได้จ้ำง Out Source มำ
ช่วยในกำรบ ำรุงรักษำ 
17. ได้จัดเตรียมรถลำกพ่วง
ส ำรอง 
18. ได้มีกำรซักซ้อมแผน
ฉุกเฉิน กรณีรถลำกพ่วงช ำรุด
ระหว่ำงให้บริกำร และกำรเข้ำ
ช่วยเหลือผู้บำดเจบ็ หำกเกิด
อุบัติเหตุขึ้น 
19. ก ำหนดอัตรำควำมเร็ว 25 
กิโลเมตร/ชั่วโมง 
20. ได้จัดท ำหลักสูตรคู่มือใน
กำรปฏิบัติงำนของแต่ละชำ่ง  
และมีกำรอบรมให้ควำมรู้จำก
หัวหน้ำงำนเพิ่มเติม พร้อมมี

เสียหำย 
12. กำรจัดอบรมรวมทุกฝ่ำย
เพื่อสร้ำงควำมตระหนักถึง
อันตรำยและผลลัพธ์ที่จะเกิด
ในกำรท ำงำนให้กับบุคคลำกร
ภำยใน 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

กำรทดสอบและประเมินกำร
ท ำงำนตำมเกณฑ์ตำมที่ก ำหนด 
21. วำงแผนกำรตรวจสอบ
ควำมปลอดภัยและเตรียม 
ควำมพร้อมก่อนปฏิบัติงำนทุก
คร้ัง เพื่อควำมปลอดภัยของ
บุคคลำกร 
22. ด ำเนินกำรปรับปรุงคอก
กักสัตว์ เพื่อรองรับกวำงที่จับ
มำไว้ในคอกกักและแยกเพศ 
แต่ละคอก 

22. การบริหารพัสดุของ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟาร ี
วัตถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำนตำมขั้นตอนจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

๑. จัดท ำคู่มือขั้นตอนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแต่ละวิธี พร้อม
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๒. อบรมให้ควำมรู้ด้ำนพัสดุกับ
บุคลำกรภำยในองค์กร 
๓. จัดท ำแบบฟอร์มในกำรจัด
ส่งคืนเอกสำรและข้อแก้ไข และ
แจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร 

1. ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำง
ปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจำ้งของ 
สพค. และเสนอแก่คณะ 
อนุกรรมกำรบริกำรและบริหำร
ควำมเสี่ยง ในครำวประชุมคร้ัง
ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 18 
กุมภำพันธ์ 2560 
2. ยังไม่ได้ด ำเนินกำรอบรมให้
ควำมรู้เรื่องพัสดุแก่บุคลำกร 
3. มีกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์
อักษรทุกคร้ังในกำรส่งคืน
เอกสำรและข้อแก้ไข  

๑. ผู้ปฏิบัติงำนไม่เข้ำใจ
ขั้นตอนตำมระเบียบพัสดุ และ
ไม่ได้ด ำเนินกำรไปในทิศทำง
เดียวกัน 

1. ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้
ด้ำนพสัดุกับบุคลำกรภำยใน
องค์กร 
 

30 ก.ย. 2560 
ส ำนักงำนเชยีงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

ส านักบริหารงานกลาง 
23. การด าเนินการจัดท า
นโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ส ำนักงำนพฒันำ 
พิงคนครฯ มีกำรจัดท ำ
หลักกำรปฏบิัติตำมนโยบำย
และแนวปฏิบัติในกำร 
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ด้ำนสำรสนเทศ 

1. จัดท ำหลักกำรปฏบิัติตำม
นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศ 
2. จัดอบรม/ประชุมชี้แจงสร้ำง
ควำมเข้ำใจหลักกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยดำ้น
สำรสนเทศ  
3. จัดท ำองค์ควำมรู้ด้ำน
สำรสนเทศและเผยแพร่ผำ่น
ทำงเว็บไซต ์
 

๑. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
รวบรวมข้อมูลในกำรจัดเตรียม 
กำรด ำเนินงำนหลักกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติใน
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ด้ำนสำรสนเทศ  
๒. ยังไม่ได้ด ำเนินกำรจัดอบรม 
/ประชุมชี้แจงสรำ้งควำมเข้ำใจ
หลักกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
และแนวปฏิบัติฯ 
3. ยังไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ 
องค์ควำมรู้ด้ำนสำรสนเทศและ
เผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต ์

1. หน่วยงำนมีแนวทำงปฏิบัติ
ใ น ก ำ ร รั กษ ำคว ำมมั่ น ค ง
ปลอดภัยด้ ำนสำรสน เทศ 
บำงส่วน แต่ยังไม่ครบท ำให้มี
ควำม เสี่ ย งต่อกำรบริหำร
จัดกำรเรื่องข้อมูลสำรสนเทศ
และเครือข่ำยภำยในองค์กร 
2. เจ้ำหน้ำที่ไม่ทรำบถึง
หลักกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
และแนวปฏิบัติในกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศ 

1. ส่วนที่ด ำเนินกำรแล้วเช่น  
 - มีกำรควบคุมกำรเข้ำถึ ง
ข้อมูล 
- กำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำถึง
และกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ 
- กำรควบคุมกำรจัดเส้นทำง
บนเครือข่ำย 
- กำรเข้ำถงึระบบปฏิบัติกำร 
- กำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ
และโปรแกรมประยุกต์ 
- กำรจัดท ำระบบส ำรอง 
และส ำหรับส่วนที่ยังไม่ครบ
เห็นควร เร่ งรัดด ำ เนินกำร
จัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติ
ใ น ก ำ ร รั กษ ำคว ำมมั่ น ค ง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ 
2. ประสำนกับฝำ่ยทรัพยำกร
บุคคลเพื่อจัดอบรมในกำร
สร้ำงควำมเข้ำใจหลักกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยและแนว
ปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

24. ความเสถียรภาพของ
ระบบสารสนเทศฯ 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ระบบกำรท ำงำน
ของระบบสำรสนเทศฯ 
สำมำรถท ำงำนได้อยำ่งมี
เสถียรภำพ 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ใช้งำนของระบบสำรสนเทศฯ 

1. ท ำกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์
เครือข่ำยเชิงป้องกันและจัดหำ
อุปกรณ์ส ำรอง 

๑. ขอปรับรำยละเอียด
งบประมำณในกำรด ำเนินกำร
ให้มีควำมเหมำะสมและคุ้มค่ำ
ในกำรด ำเนินกำร 

๑. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ เชื่ อมต่อเริ่มช ำรุด
เสียหำย ท ำให้กำรปฏิบัติงำน
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

๑. ด ำเนินกำรปรบัรำยละเอียด
งบประมำณแล้ว สำมำรถ
ด ำเนินกำรขออนุมัติซ่อมแซม
อุปกรณ์ปกติ 

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ฝ่ำยบริหำรงำนกลำง 
 

 

25. การติดตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2560 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
จ่ำยงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผน 

1. งำนยุทธศำสตร์ฯ จัดส่ง
แผนรำยละเอียดและแผนกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 ให้หน่วยงำนต่ำงๆ 
ทรำบ 
2. งำนยุทธศำสตร์ฯ จัดท ำ
หนังสือเร่งรัดกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเปน็ระยะๆ ตำม
ควำมเหมำะสม 
3. งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
จะต้องจัดท ำแผนกำรสรรหำ
บุคลำกรที่มีควำมชัดเจน 
รวมทั้ง ก ำหนดกรอบ
อัตรำก ำลังและอัตรำเงนิเดือน

1. สบง. ได้จัดส่งแผน
รำยละเอียดและแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 ให้หน่วยงำนต่ำงๆ 
ทรำบ ตำมหนังสือเลขที่ สพค 
01/802 ลงวันที่ 15 พ.ย. 
2559 และวำงข้อมูลในไดร์ฟ
กลำง (Drive:P) ของ สพค. 
2. จัดท ำหนังสือเร่งรัดกำรใช้
จ่ำยงบประมำณเป็นระยะๆ ตำม 
ควำมเหมำะสม จ ำนวน 2 คร้ัง 
3. ยังไม่ได้จัดท ำแผนกำรสรร
หำบุคลำกรที่มีควำมชัดเจน 
รวมทั้ง ก ำหนดกรอบ

1. ผลกำรเบิกจ่ำยต่ ำกว่ำแผน 
โดยมีแผนเบิกจำ่ย 69.83%  
และผลกำรเบิกจ่ำย  29.50% 
เนื่องจำกงบลงทุนและงบ
โครงกำร ที่ได้รับอนุมตัิ
งบประมำณ ส่วนใหญ่ไม่มีควำม
พร้อมในกำรด ำเนินงำน จงึยัง
ไม่ได้เร่ิมด ำเนนิกำร และไม่มี
รำยละเอียดส่งผลให้ใช้
ระยะเวลำในขัน้ตอนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงนำน 

1. เร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริหำรกำร
พัฒนำพิงคนครได้สั่งกำรเร่งรัด
เจ้ำของงบประมำณด ำเนินกำร
จัดซื้อ ในครำวประชุมคร้ังที่ 
6/2560 เม่ือวันที่ 21  
มิถุนำยน 2560 

๓๐ ก.ย. ๒๕60 
งำนยทุธศำสตร์  

งบประมำณ และประเมนิผล 
 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

ร่วมกับ 
สชน. ศปช. สพพ. และ สบง. 
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เหต ุ

ของอัตรำว่ำงที่ชัดเจน เพื่อ
สำมำรถวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงนิ
ได้ใกล้เคียงกับกำรเบิกจ่ำยมำก
ที่สุด 
4. งำนยุทธศำสตร์ฯ จัดท ำ
แบบติดตำมผลกำรด ำเนนิงำน
และผลกำรใช้จ่ำยเงนิ เพื่อให้
หน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบ
สถำนะกำรด ำเนนิงำนเพื่อจะ
ได้เร่งรัดกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปตำมแผน 
5. งำนยุทธศำสตร์ฯ แจ้ง
รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินให้
หน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบทุก
เดือน  เพื่อจะได้เกิดควำมตะ
หนักในกำรเร่งรัดกำรใช้
จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน 
6.  ทุกส ำนัก/ศูนย์ จะต้อง
จัดท ำทะเบียนควบคุมกำรใช้
จ่ำยเงิน เพื่อจะได้ทรำบ
สถำนะกำรด ำเนนิงำนของ
หน่วยงำนตนเอง  เพื่อจะได้
เร่งรัดกำรด ำเนินงำนได้
ถูกต้อง 

อัตรำก ำลังและอัตรำเงนิเดือน
ของอัตรำว่ำงที่ชัดเจน ท ำให้
งบประมำณคงเหลือไม่ได้ใช้
จ ำนวนมำก 
4. จัดท ำแบบติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนและผลกำรใช้
จ่ำยเงิน เพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆ 
ทรำบสถำนะกำรด ำเนนิงำน
เพื่อจะได้เร่งรัดกำรด ำเนินงำน
ให้เป็นไปตำมแผน แตไ่ด้
ติดตำมผลกำรด ำเนนิงำน
โครงกำรทุกเดือน 
5. ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำยในกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำร บริหำรและ
บริหำรควำมเสี่ยง และ
คณะกรรมกำรเพื่อทรำบผล
และมีมติเร่งรัดกำรด ำเนินงำน 
6. ด ำเนินจัดสง่รำยงำนผล
กำรใช้จ่ำยให้หน่วยงำนตำ่งๆ
ทรำบทุกเดือน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในกำรเร่งรัดด ำเนินกำร
ใช้จ่ำยเงิน 
7. จัดท ำทะเบียนควบคุมกำร
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

7. ทุกส ำนัก/ศูนย์ ต้องมีกำร
ทบทวนแผนรำยละเอียดและ
วงเงินงบประมำณทุกไตรมำส  
เพรำะหำกไม่สำมำรถด ำเนนิ 
กำรได้จะต้องเสนอขอเปลี่ยน 
แปลงรำยละเอียดและวงเงิน
งบประมำณ 

ใช้จ่ำยเงินในแต่ละส ำนัก/ศูนย์ 
8. สชน. เสนอขอเปลี่ยน 
แปลงงบเพื่อให้สอคล้องกับ
แผนกำรด ำเนนิงำนปัจจุบนั 
9. กำรขออนุมัติงบประมำณ
เพิ่มเติมมีควำมพร้อมในกำร
ด ำเนินโครงกำรและมีก ำหนด
แล้วเสร็จชัดเจน 
10. ได้จัดท ำแผนปฏบิัติกำร
และแผนกำรใช้จ่ำยเงนิ ในไตร
มำสที่ 3 และ 4 เพื่อเร่งรัดกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน โดย
ทบทวนแผนกำรด ำเนนิงำนใน
รำยกำรที่ไม่มีควำมพร้อมใน
กำรด ำเนินกำร โดยพิจำรณำถึง
ควำมจ ำเปน็ที่จะต้อง
ด ำเนินกำรต่อหรือไม่ 
11. ทุกส ำนัก/ศูนย์ ได้เสนอ
ปรับแผนกำรใช้จ่ำยเงนิให้
สอดคล้องกับค่ำใช้จำ่ยจริง
เรียบร้อยแล้ว 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

26. การเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้สำมำรถด ำเนินงำน
และเบิกจ่ำยเงนิแล้วเสร็จได้
ทันภำยในปีงบประมำณ 
-  เพื่อให้ สพค. มีผลกำร
ด ำเนินงำนที่บรรลุเปำ้หมำย
ได้ภำยในปีงบประมำณ 

1. สพค. ต้องมีกำรก ำหนด
มำตรกำรกำรเสนอขออนุมัติ
งบประมำณเพิ่มเติมไดไ้ม่เกิน
ไตรมำสที่ 2  
2. สพค. ต้องก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนให้ทุกส ำนัก/
ศูนย์ ถือปฏิบัติ คือ รำยกำรที่
จะขออนุมัติงบประมำณเพิ่ม 
เติมจะต้องมีควำมพร้อมที่จะ
ด ำเนินกำรได้ทนัทีเมื่อได้รับ
อนุมัติงบประมำณ และสำมำรถ
ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพัน/
เบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยใน
ปีงบประมำณ 
3. สพค. มีกำรจัดท ำแผน 
ปฏิบัติงำนล่วงหนำ้ที่ชัดเจน 
เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรเสนอขอ
อนุมัติงบประมำณต่อไป  ซึ่งจะ
ท ำให้กำรเสนอขออนุมัติ
งบประมำณระหว่ำงปีลดลง 
 
 
 
 

1. กำรเสนอขออนุมัติ
งบประมำณเพิ่มเติมมีควำม
พร้อมและก ำหนดระยะเวลำ
กำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนมำกขึ้น 
2. รำยกำรที่ไม่มีควำมพร้อมก็
ไม่ได้รับอนุมตัิให้ด ำเนินกำร 
3. ด ำเนินกำรจัดสง่
รำยละเอียดงบประมำณที่
ได้รับให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ 
ทุกครั้งที่มีกำรขออนุมัติ
งบประมำณเพิ่มเติม และ
เร่งรัดด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมแผนที่ขออนุมัติ 
 

1. ยังมีรำยกำรที่อยู่ระหว่ำง
เตรียมกำรเสนอขออนุมัติ
งบประมำณเพิ่มเติม ในไตร
มำสที่ 4 ซึ่งอำจส่งผลให้
ด ำเนินกำรเบิกจำ่ยแล้วเสร็จ
ไม่ทันภำยในปงีบประมำณ 

1. ก ำหนดมำตรกำรในกำร
เสนอขออนุมัติงบประมำณ
เพิ่มเติมของทุกส ำนัก/ศูนย์  
ให้น ำเสนอให้แล้วเสร็จภำยใน
เดือนกรกฎำคม 2560 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕60 
งำนยทุธศำสตร์  

งบประมำณ และประเมนิผล 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

ร่วมกับ 
สชน. ศปช. สพพ. และ สบง. 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

27. การจัดท าแผนงาน
โครงการของส านักงาน
พัฒนาพิงคนครฯ 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ส ำนักงำนมีแผนงำน
โครงกำรที่สำมำรถ
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้ำหมำย
ขององค์กร 

1. อบรมให้ควำมรู้เรื่องแผน
ยุทธศำสตร์ กำรก ำหนด
เป้ำหมำยขององค์กร และกำร
จัดท ำแผนงำนโครงกำร 
2. จัดท ำรำยละเอียดโครงกำร 
4 ปี เพื่อให้มีสต๊อกโครงกำร
ในกำรด ำเนินขององค์กร   

1. ด ำเนินกำรจัดอบรมแล้ว
เสร็จในเดือนเมษำยน 2560 
2. ส ำนัก/ศูนย์ มีกรอบ
ทิศทำงส ำหรับกำรจัดท ำ
โครงกำรที่ชัดเจนมำกข้ึน 
3. ขณะนี้อยู่ระหว่ำง
เตรียมกำรเพื่อก ำหนด
โครงกำรที่จะต้องด ำเนินกำร 

ไม่มี ไม่มี ๓๐ ก.ย. ๒๕60 
งำนยทุธศำสตร์  

งบประมำณ และประเมนิผล 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

ร่วมกับ 
สชน. ศปช. สพพ. และ สบง. 

 

28. การบันทึกบญัชีและ
จัดท ารายงานการเงิน 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้กำรบันทึกบัญชี
ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตำม
หลักกำรและนโยบำยบัญชี
ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐและ
ระเบียบ ข้อบังคับของ
ส ำนักงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล พร้อมทั้ง
รำยงำนผลทันตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด 
- เพื่อพัฒนำระบบโปรแกรม
กำรบันทึกบญัชี ให้มีควำม
สมบูรณ์มำกยิ่งขึน้ และมี
ควำมถูกต้องครบถ้วนเป็นที่

1. ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่
รับผิดชอบตรวจสอบเอกสำร
ให้ถี่ถ้วนรอบคอบมำกยิ่งขึ้น 
และสรรหำหัวหน้ำงำนบัญชี 
และเจ้ำหน้ำที่บัญชีเพิ่มเติม  
เพื่อมำช่วยสอบทำนและ
ตรวจสอบกำรบนัทึกบัญชีทุก
รำยกำรให้มีควำมถูกต้องตำม
หลักกำรบัญชี และระเบียบ 
ข้อบังคับของ สพค. 
2. ปรับปรุงกำรจัดเก็บ
เอกสำรทำงบัญชีให้เป็นระบบ
ระเบียบโดยจัดเก็บแยกเป็น
ประเภทเอกสำรและจัดวำง
เรียงตำมวันที่ และมีมำตรกำร
ในกำรควบคุมกำรยืมเอกสำร

๑.  เจ้ำหน้ำที่บัญชีผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสอบเอกสำรกำรบันทึก
บัญชีถี่ถ้วนรอบคอบมำกยิ่งขึ้น 
และมีควำมถูกต้องครบถ้วน  
เป็นไปตำมหลักกำรบญัชีที่
รับรองทั่วไป 
๒.  กำรจัดเก็บเอกสำร ได้
ด ำเนินกำรจัดจ้ำงคนมำช่วย
จัดเก็บเอกสำร ให้เป็น
ระเบียบมำกข้ึน เพื่อให้ง่ำยต่อ
กำรค้นหำ ซึ่งได้ด ำเนนิกำร
เป็นระยะเวลำ 1 เดือน 
หลังจำกหมดระยะเวลำ ท ำให้
กำรจัดเก็บเอกสำรยังไม่
เรียบร้อยทั้งหมด  

๑. เจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบัตยิัง
ขำดควำมช ำนำญในกำรตรวจ 
สอบเอกสำรกำรบันทึกบัญชี
บำงรำยกำร จึงท ำให้กำร
บันทึกบญัชบีำงรำยกำรยังมี
ควำมคลำดเคลื่อนหรือ
ผิดพลำด เนื่องจำกยังไม่มีกำร
สรรหำระดับหัวหน้ำงำนมำ
สอบทำนเอกสำร 
๒. ระยะเวลำในกำรจัดจ้ำงคน 
มำช่วยจัดเก็บเอกสำร เวลำน้อย 
ประกอบกับมีงบประมำณที่
จ ำกัดในกำรจ้ำง อำจท ำให้กำร
จัดเก็บเอกสำรทำงบัญชียังไม่
เป็นระเบียบ หรืออำจไม่แล้ว
เสร็จให้ทันในระยะเวลำกำรจ้ำง  

๑. สรรหำหัวหน้ำงำนบัญชี 
เพื่อมำช่วยสอบทำนเอกสำร
และเจ้ำหน้ำที่บัญชีเพิ่มเติม 
มำช่วยสอบทำนหรือบันทึก
รำยกำรบัญชี ซึง่จะท ำให้กำร
บันทึกบญัชีมีควำมละเอียด 
รอบคอบมำกข้ึน และเสร็จทนั
ตำมควำมต้องกำร 
๒. กำรจ้ำงคนมำช่วยจัดเก็บ
เอกสำร และจัดท ำทะเบียน
คุมกำรยืมเอกสำร อำจต้องเพิ่ม
ระยะเวลำหรืงบประมำณ 
เพื่อให้กำรจัดเก็บเอกสำรและ
จัดท ำทะเบียนคุม ให้เสร็จ
เรียบร้อย  
 

๓๐ ก.ย. ๒๕60 
งำนบัญช ี

 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
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ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

ยอมรับของผู้บริหำร ออกไปต้องมีทะเบียนคุมให้
เซ็นชื่อคนยืมและต้องได้รับ
อนุญำตจำกงำนบัญชีก่อน 

 

29. การด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้งำนจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว
เสร็จตำมก ำหนดระยะเวลำ
และเป็นไปตำมแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและแผนกำร
เบิกจ่ำยเงิน 

1. เร่งรัดหน่วยงำนเจ้ำของ
งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
แต่ละขั้นตอนอย่ำงต่อเนื่อง 
2. ก ำหนดตัวชี้วัดในกำร
ด ำเนินงำนอยำ่งชดัเจน 
3. เชิญบุคคลผู้มีควำม
เชี่ยวชำญและมีควำมรู้ด้ำน
กำรตรวจกำรรับ/ตรวจกำร
จ้ำงเพื่อมำอบรมให้ควำมรู้แก่
บุคลำกรของส ำนักงำน 

1. มีกำรแจ้งเวียนหนังสือ
เก่ียวกับกำรเร่งรัดในกำร
ด ำเนินงำนแตล่ะขั้นตอน 
2. ยังไม่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่
ชัดเจน 
3. ยังไม่มีกำรจัดอบรมให้
ควำมรู้แก่บุคลำกรขององค์กร
ในเร่ืองกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

1. เจ้ำของงบประมำณขำด
ควำมตระหนักและใส่ใจใน
กำรเร่งรัดกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
จึงท ำให้ยังคงมีกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงลำ่ชำ้ 

1. ประสำนงำนกับหน่วยงำน
เจ้ำของงบประมำณอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
2. ประสำนงำนกับฝำ่ยบุคคล
ในกำรก ำหนดตัวชีว้ัดในเร่ือง
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไป
ตำมแผน 

๓๐ ก.ย. ๒๕60 
งำนพสัดุและอำคำรสถำนที่ 

 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 

30. การจัดท าทะเบียน
ควบคุมครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 
วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้มีข้อมูลทะเบียน
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงเป็น
ปัจจุบนั 
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรพัสดุของส ำนักงำน 
 

๑. ให้คณะท ำงำนตรวจนับ
ครุภัณฑ์ประจ ำปีปฏบิัติหน้ำที่
เข้มงวด 
๒. จัดหำบุคลำกรมำปฏิบัติ
หน้ำที่โดยเฉพำะ 
 

1. คณะท ำงำนตรวจนับ
ครุภัณฑ์ประจ ำปีไดป้ฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงมปีระสทิธิภำพ 

1. ไม่มีบุคลำกรมำปฏิบัติใน
ต ำแหน่งโดยเฉพำะ ส่งผลให้
กำรปฏิบัติงำนได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภำพ 

1. ประสำนกับฝำ่ยบุคคลใน
กำรสรรหำเจ้ำหน้ำที่อำคำร
สถำนที่เฉพำะต ำแหนง่ เพื่อ
สำมำรถปฏบิัติหน้ำที่ได้อยำ่ง
เต็มที่ 

๓๐ ก.ย. ๒๕60 
งำนพสัดุและอำคำรสถำนที่ 

 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
 

 



แบบ ปย. 2 

29 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

๓1. การใช้วัสดุอุปกรณ์
เพื่อการปฏิบัติงานของ
ส านักงานบริหารงานกลาง 
วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้เกิดกำรใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงคุ้มค่ำ 
- เพื่อสนับสนุนกำรลด
ต้นทุนกำรบริหำรจัดกำร
ขององค์กร 

1. ให้ทุกฝ่ำยงำนค ำนวณ
ปริมำณควำมต้องกำรใช้วัสดุ
ส ำนักงำนต่อเดือน และแจ้ง
เจ้ำหน้ำที่พสัดุเพื่อจะได้
ด ำเนินกำรจัดซื้อให้เพียงพอ
ต่อกำรปฏิบัติงำน 

1. มีกำรสอบถำมควำม
ต้องกำรใช้งำนของวสัดุ
อุปกรณ์ก่อนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
2. ส ำรองวัสดุสิน้เปลืองให้
เพียงพอกับกำรใช้งำนโดย
ค ำนวณจำกปริมำณกำรใช้งำน
ของปีงบประมำณทีผ่่ำนมำ 

1. กำรใช้วัสดุคอมพิวเตอร์
ประเภทหมึกพิมพ์มีควำม
หลำกหลำยชนิด เนื่องจำกมี
กำรจัดหำเคร่ืองพิมพ์
หลำกหลำยยี่ห้อตำมควำม
ต้องกำรใช้งำนของ
ผู้ปฏิบัตงิำน หำกเกิดกำร
ช ำรุดเสียหำยและไมส่ำมำรถ
ซ่อมแซมได้ จะส่งผลให้หมึก
พิมพ์เกิดกำรค้ำงสต๊อก 
 

1. กำรจัดหำครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ควรมีผู้
ควบคุมดูแลกำรจัดซื้อเพื่อให้
ได้สินคำ้ที่สำมำรถใช้วสัดุ
อุปกรณ์ร่วมกันได้ เพื่อป้องกัน
สินค้ำเกิดกำรค้ำงสต๊อก และ
ประหยัดงบประมำณของ
องค์กร 

๓๐ ก.ย. ๒๕60 
งำนพสัดุและอำคำรสถำนที่ 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 

๓2. การบริหารพัสดุของ
ส านักบริหารงานกลาง 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำ เนิน ง ำนตำมขั้ นตอน
จัดซื้อจัดจ้ำง 

๑. จัดท ำคู่มือขั้นตอนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแต่ละวิธี พร้อม
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๒. อบรมให้ควำมรู้ด้ำนพัสดุกับ
บุคลำกรภำยในองค์กร 
๓. จัดท ำแบบฟอร์มในกำรจัด
ส่งคืนเอกสำรและข้อแก้ไข และ
แจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร 

1. ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำง
ปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจำ้งของ 
สพค. และเสนอแก่
คณะอนุกรรมกำรบริกำรและ
บริหำรควำมเสี่ยง ในครำว
ประชุมคร้ังที่ 2/2560 เม่ือ
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2560 
2. ยังไม่ได้ด ำเนินกำรอบรมให้
ควำมรู้เรื่องพัสดุแก่บุคลำกร 
3. มีกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์
อักษรทุกคร้ังในกำรส่งคืน
เอกสำรและข้อแก้ไข  
 

๑. ผู้ปฏิบัติงำนไม่เข้ำใจ
ขั้นตอนตำมระเบียบพัสดุ และ
ไม่ได้ด ำเนินกำรไปในทิศทำง
เดียวกัน 

1. ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้
ด้ำนพสัดุกับบุคลำกรภำยใน
องค์กร 
 

30 ก.ย. 2560 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 



แบบ ปย. 2 

30 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

๓3. การออกข้อบังคับ 
และระเบียบของส านักงาน 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ส ำนักงำนฯ มี
ข้อบังคับและระเบียบ
ส ำหรับถือปฏิบัติที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง และสอดคล้องกับ
ภำรกิจของส ำนักงำน 

1. แต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อ
บูรณำกำร กำรแก้ไข 
ตรวจสอบ ระเบียบ ข้อบงัคับ
ของส ำนักงำน 
2. ออกระเบียบ และข้อบังคบั
ให้ครอบคลุมกับภำรกิจ 
3. จัดประชุม/อบรม 
เจ้ำหน้ำที่ เพื่อท ำควำมเข้ำใจ
ในระเบียบ ข้อบังคบัของ
ส ำนักงำน 

1. กำรด ำเนินกำรปรบัปรุง
แก้ไขข้อบังคับระเบียบของ 
สพค. ที่พบปญัหำต่อกำร
ปฏิบัติงำนโดยเปรียบเทียบกับ
องค์กำรมหำชนอื่น และ
ระเบียบของทำงรำชกำร 
2. มีกำรจัดประชุมคณะท ำงำน 
เพื่อปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ
ของ สพค. 
3. อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
แก้ไขข้อบังคับ ดังนี ้
    3.1 ข้อบังคับฯ บุคคล 
    3.2 ข้อบังคับฯ กำรเงิน 
๔. ออกหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติ งำน
ก่ อ น คร บ อำ ยุ สั ญ ญ ำจ้ ำ ง
ผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักงำน 
๕. ออกระเบียบส ำนักงำน
พัฒนำพิ งคนคร (องค์กำร
มหำชน) ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรสั่งพัก
งำนและเงินเดือนของผู้ถูกพัก
งำน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖. อยู่ระหว่ำงกำรออก

1. เจ้ำหน้ำที่ยังไม่เข้ำใจใน
ระเบียบข้อบังคับจงึปฏบิัติ
ผิดพลำดอยู่ 
2. ระเบียบข้อบังคับยัง
ก ำหนดไม่ครอบคลุม ท ำให้
เกิดปัญหำควำมไมช่ัดเจนใน
กำรปฏิบัติงำน 
 

1. จัดให้มีกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่
ของ สพค. ในเร่ืองกำรปฏิบัติ
ตำมข้อบังคับ เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ ซึ่งจะ
ด ำเนินกำรจัดอบรมภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
2. เร่งรัด ติดตำม หน่วยงำนที่
เก่ียวข้องเพื่อด ำเนินกำรออก
ระเบียบข้อบังคับในกำรรองรับ
กำรปฏิบัติงำน 

๓๐ ก.ย. ๒๕60 
งำนกฎหมำย 

 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 



แบบ ปย. 2 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

ระเบียบคณะกรรมกำรบริหำร
กำรพัฒนำพิงคนครวำ่ด้วย 
กำรจัดหำประโยชนจ์ำก
ทรัพย์สิน พ. ศ……… 
 

34. การสรรหาบุคคล 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรสรรหำ
บุคลำกรเป็นไปตำมแผนกำร
จัดสรรหำบุคลำกร 

1. ยังคงสรรหำและประสำนงำน 
ในหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไป 
ตำมกรอบโครงสร้ำงองค์กร 
2. มีกำรคัดกรอง วุฒิ และ
ประสบกำรณ์ของผู้สมัครมำกข้ึน
เพื่อให้ได้บุคลำกรที่มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนสูง
และตรงสำยงำน 
3. ด ำเนินกำรวิเครำะห์เนื้องำน
และกรอบอัตรำก ำลังเพื่อจัดท ำ
แผนสรรหำบุคลำกรให้
ครอบคลุมทุกส่วน 
4. ประชำสัมพันธไ์ปยงั
กลุ่มเป้ำหมำยมำกข้ึน 
 
 
 
 
 

1. อยู่ระหว่ำงสรรหำบุคลำกร
ในต ำแหน่งต่อไปนี ้
    1.1 หัวหน้ำงำนเทคนิคกำร
สัตวแพทย์ (ระดบักลำง) 1 
อัตรำ 
    1.2 นำยสัตวแพทย์ 
(ระดับกลำง) 2 อัตรำ ประกำศ 
ณ วันที่ 29 มีนำคม 2560 
2. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์
กำรสรรหำบุคลำกรของ 
สพค. ในหลำยช่องทำง เชน่
เว็บไซต์ของส ำนักงำน 
เว็บไซต์หำงำนตำ่งๆ  

1. ยังไม่มีบุคลำกรครบตำม
ต ำแหน่งโครงสรำ้งของ สพค. 
ตำมมติคณะกรรมกำรบริหำรฯ 
ได้อนุมัติให้สรรหำบุคลำกรเพิ่ม 

1. เสนอเกี่ยวกับแนวทำงกำร
สรรหำบุคลำกรตำมต ำแหน่ง
โครงสร้ำงองค์กรให้ครบถ้วน 
ต่อคณะกรรมกำรบริหำร 
กำรพัฒนำพิงคนคร 

๓๐ ก.ย. ๒๕60 
งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

35. การจัดท าระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และประกาศ 
ตามข้อบังคับบุคคล 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนตำม
ข้อบังคับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2556 
ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน 
 

1. จัดท ำระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และประกำศให้ครบถ้วนตำม
ข้อบังคับ 

1. ด ำเนินกำรจัดตั้ง
คณะท ำงำนเพื่อปรับปรุงและ
จัดท ำระเบียบ ข้อบังคับของ 
สพค. ให้ถูกต้องครบถ้วน 
2. ด ำเนินกำรออกหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมนิผลกำร
ปฏิบัติงำนก่อนครบอำยุ
สัญญำจำ้งผูป้ฏิบัตงิำนของ
ส ำนักงำน 
 
 

1. ยังขำดระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่มี
ควำมครอบคลุมในทุกด้ำน 

1. เสนอระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ 
มีควำมครบถ้วนต่อคณะท ำงำน 
เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำ 
พิงคนครต่อไป 

๓๐ ก.ย. ๒๕60 
งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 

36. การถ่ายทอดตัวชี้วัด
ขององค์กรสู่บุคลากร สพค. 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด
ขององค์กรมีประสิทธิภำพ 

1. ด ำเนินกำรจัดประชุมทุก 
ฝ่ำยงำนเพื่อถ่ำยทอดตัวชี้วัด
จำกผู้บริหำรสู่ระดบัปฏบิัติงำน 

1. ด ำเนินกำรจัดท ำตัวชี้วัดของ
หน่วยงำนไปเป็นตัวชี้วัดระดบั
บุคคล ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2560 ตำมหนังสือที่ 
สพค.104.5/0050 ลงวันที่ 
15 มิถุนำยน 2560 
เรียบร้อยแล้ว 
2. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ถ่ำยทอดตัวชี้วัดของหน่วยงำน
สู่บุคลำกร สพค. 
 
 
 

1. กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดของ
องค์กรสู่บุคลำกรยังไม่ครบทุก
ต ำแหน่ง 

1. ด ำเนินกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด
องค์กรสู่บุคลกำร สพค. ให้
ครบถ้วน 

๓๐ ก.ย. ๒๕60 
งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

๓7. การรับเงิน 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรรับเงินของ
ส ำนักงำนเปน็ไปด้วยควำม
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

1. ก ำหนดระบบกำรตรวจสอบ
กำรรับเงิน  
2. ให้ผู้รับเงินด ำเนินกำรแจ้ง
กับธนำคำรเมื่อมีโอนเงินเข้ำ 
ทุกครั้ง 
 

1. มีทะเบียนคุมเงินรับ
ล่วงหน้ำ 

1. ไม่ทรำบแหล่งที่มำของ
ยอดเงินรับบำงรำยกำรของ 
สชน. เนื่องจำกลูกค้ำ/
ผู้ใช้บริกำรไมส่่งเอกสำรกำร
โอนเงินให้งำนจอง/กำรเงิน
รับทรำบ ท ำให้ไม่สำมำรถ
ออกหลักฐำนกำรรับเงินได ้

1. ปรับปรุงวิธีกำรตรวจสอบ
โดยก ำหนด Work Flow 
ส ำหรับกำรตรวจสอบของเงิน
รับให้ชัดเจน 

๓๐ ก.ย. ๒๕60 
งำนกำรเงนิ 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 

๓8. การจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยเงินของ
ส ำนักงำนเปน็ไปด้วยควำม
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
 

1. ทบทวนและปรบัปรุง
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินให้
เหมำะสมและชัดเจน 
2. มีระบบตรวจสอบกำรปฏิบัติ 
งำนของเจำ้หนำ้ที่ภำยในสว่นงำน 

1. จัดท ำใบ Check-list  
กำรตรวจสอบเอกสำรประกอบ 
กำรเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำม
ระเบียบที่ก ำหนด 
2. จัดท ำทะเบียนกำรเบิกจ่ำย 
3. ประกำศหลักเกณฑ์และ
อัตรำกำรเบิกจ่ำยค่ำใชบ้ริกำร
ใช้โทรศัพท์ของส ำนักงำน 
ประกำศ ณ วันที่ 13 
กุมภำพันธ์ 2560 

1. ในเร่ืองกำรเบิกจ่ำยค่ำ
โทรศัพท์ ไม่ทรำบผู้ใช้หมำย
โทรศัพท์บำงหมำยเลขส ำหรับ
กำรเบิกจ่ำยค่ำโทรศัพท ์
 

1. ประสำนกับงำนบริหำรงำน
ทั่วไปในกำรจัดท ำใบรับมอบ – 
ส่งมอบของผู้ใช้หมำยเลข
โทรศัพท ์

๓๐ ก.ย. ๒๕60 
งำนกำรเงนิ 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 

39. การควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นกำรควบคุมกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณเปน็ไป
ตำมแผนที่ก ำหนดไว ้

1. ประสำนงำนและท ำควำม
เข้ำใจกับผู้รับผิดชอบในส่วน
งำนตำ่งๆ เพื่อควบคุมกำรใช้
จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนอย่ำงเคร่งครัด 
2. ด ำเนินกำรให้หน่วยงำนขอ
อนุมัติงบประมำณเพิ่มเติมใน

1. รำยงำนกำรใชจ้่ำยเงนิ
งบประมำณเพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรทุกเดือน 
2. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ปรับปรุงระบบโปรแกรมหัก
งบประมำณให้มีประสทิธิภำพ
มำกข้ึน เพื่อช่วยจัดท ำรำยงำน

ไม่มี ไม่มี ๓๐ ก.ย. ๒๕60 
งำนกำรเงนิ 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

รำยกำรที่มีงบประมำณคงเหลือ
ไม่เพียงพอ 

กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ให้
ผู้ใช้งบประมำณทรำบยอดเงิน
งบคงเหลือแบบ Real-time 

40. การเก็บรักษาเงิน 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำร
ควบคุมภำยในที่ดีและ
สำมำรถตรวจสอบและ 
ถ่วงดุลกันได ้

1. ไม่ควรแต่งตั้งบุคคลคนเดียว
ปฏิบัติหนำ้ที่หลำยอยำ่งพร้อม
กัน โดยเฉพำะเร่ืองเงิน 
2. ควรมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่
กัน เพื่อให้สำมำรถ Check 
and Balance กันได ้

1. มีกำรปรับเปลี่ยนเจำ้หน้ำที่
ให้เหมำะสมในด้ำนกำรรับและ
กำรเก็บรักษำ โดยมีกำรแยก
เจ้ำหน้ำที่ทีท่ ำงำนอยำ่งชัดเจน 
2. มีกำรลงลำยชื่อ
คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน
ประจ ำในสมุดเงินสดทุกวัน 
3. ออกมำตรกำรควำมรับผิด 
หำกกรณีน ำส่งเงินไม่ครบให้ถือ
เป็นควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน
ประจ ำวนั 
 

ไม่มี ไม่มี ๓๐ ก.ย. ๒๕60 
งำนกำรเงนิ 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 

41. การบริหารและการ
ควบคุมลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรบริหำรและกำร
ควบคุมลูกหนี้ของส ำนักงำน
เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง 
และมีประสิทธิภำพ 

1. ศึกษำ ทบทวนและก ำหนด
เกณฑ์ในกำรปฏิบัติเก่ียวกับ
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ให้
เหมำะสมและชัดเจน 
 

1. มีทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
ทดรอง 
2. อยู่ระหว่ำงจัดท ำเกณฑ์
และวิธีกำรปฏบิัติเก่ียวกับกำร
ยืมเงินทดรองให้เหมำะสม
และชัดเจน 

ไม่มี ไม่มี ๓๐ ก.ย. ๒๕60 
งำนกำรเงนิ 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

42. การรับ-ส่งเอกสารของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนดำ้นงำน
สำรบรรณเป็นไปดว้ยควำม
เรียบร้อยถูกต้องตำมระเบียบ 

1. ก ำหนดให้ทุกส่วนงำน
ด ำเนินกำร 
ส่งเอกสำรโดยใช้ระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง 
2. แยกงำนของแต่ละส ำนัก
ไม่ให้ปนกัน เพื่อง่ำยต่อกำร
น ำเสนอผูบ้ริหำร 
3. บันทึกในสมุดลงรับ กรณีมี
กำรเคลื่อนย้ำยเอกสำร 

1. ให้ทุกส่วนงำนส่งเอกสำร
ผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
e-office 
2. ด ำเนินกำรแยกแฟ้มตำม
ส ำนัก 
3. มีกำรเซ็นรับ-ส่งเอกสำร
ทุกครั้งที่มีกำรเคลื่อนย้ำย 

ไม่มี ไม่มี 30 ก.ย. 2560 
งำนบริหำรงำนทั่วไป 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 

๔3. การควบคุมการใช้ยาน 
พาหนะของส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนดำ้น 
งำนบริกำรยำนพำหนะเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย 

1. ก ำหนดให้ทุกส ำนักจัดท ำ
รำยงำนกำรใช้รถประจ ำทุก
เดือน 

1. ทุกส ำนักจัดท ำรำยงำน
กำรใช้รถส่งส่วนกลำงทุก
เดือน 

1. ผู้ใช้รถบำงครั้งไมไ่ด้ลง
บันทึกกำรใช้รถไว้ ส่งผลให้
กำรรำยงำนคำดเคลื่อนได ้

1. เน้นย้ ำให้ผู้ใช้รถลงนำม 
ในสมุดกำรใช้รถทุกครั้งก่อน
กำรหยิบกุญแจและกำรขับขี ่

30 ก.ย. 2560 
งำนบริหำรงำนทั่วไป 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 

44. การจัดท าเอกสาร
ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารการพัฒนาพิงคนคร 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรจัดท ำเอกสำรกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
กำรพัฒนำพิงคนคร เปน็ไป
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

1. มีกำรประชุม/มีข้อตกลง
ร่วมกันอย่ำงชัดเจน 
2. หำกทรำบวันประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรฯแล้ว ได้
เร่งรัดจัดท ำกรอบเวลำในกำร
ประชุมคณะอนุกรรมกำรทุก
คณะ และแจ้งให้เลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรทุกคณะ

1. ก ำหนดวันประชุม
คณะกรรมกำรร่วมกันอย่ำง
ชัดเจน 
2 มีกำรก ำหนดกรอบเวลำใน
กำรประชุมทุกคณะอน ุ
กรรมกำรของ สพค. เพื่อให้0
ทันในกำรน ำเสนอข้อมูลต่อ
คณะกรรมกำรฯ 

1. กำรส่งข้อมูลของฝ่ำยต่ำงๆ 
ไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 

1. ประสำนและเร่งรัดติดตำม
ข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอ 

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

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

ทรำบโดยด่วน เพื่อก ำหนดวนั
ประชุมคณะอนุกรรมกำร
ภำยในกรอบเวลำที่ก ำหนด 
3. ก ำหนดระยะเวลำในกำรส่ง
ข้อมูลให้แก่ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
ให้ชัดเจน 

3. ฝ่ำยบริหำรได้ก ำหนด
ระยะเวลำในกำรส่งข้อมูลใน
กำรประชุมชัดเจน พร้อมทั้ง
จัดท ำเอกสำรประชุมภำยใน 
7 วัน 

๔5. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานประชาสัมพันธ ์
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรม
ประชำสัมพนัธ์เป้นไปอยำ่ง
ถูกต้องตำมนโยบำย และแล้ว
เสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนด 

ใ 1. ได้มีกำรวำงแผนหำรือกับผู้
ที่เก่ียวข้องทุกคร้ังก่อนกำร
ด ำเนินงำน 
2. ส ำรวจข้อมูลก่อนกำรจัด
กิจกรรมและน ำมำประยุกต์ใช้
ในกำรด ำเนินงำน 
3. ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำร่วม 
กันเมื่อเกิดปญัหำอยำ่งสม่ ำเสมอ 
4. มอบหมำยผู้ที่เก่ียวข้อง
และผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง 
5. ด ำเนินกำรสรุปข้อมูลกำร
ประชุมและถ่ำยทอดแก่ผู ้
ปฏิบัติงำน 
6. ด ำเนินกำรทบทวนปรับแผน
งบประมำณประชำสัมพนัธ์ให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบนั 
7. ด ำเนินกำรสรุปผลกำร

1. ควำมไม่แน่นอนของ 
ทิศทำงกำรด ำเนินงำน
ประชำสัมพนัธ์ของ สพค. 
 

1. ระดมควำมคิดและวำงแผน
ตำมนโยบำยที่ก ำหนดเพื่อให้
เกิดควำมชัดเจนยิ่งขึ้น 

๓๐ ก.ย. ๒๕60 
งำนประชำสัมพนัธ ์

ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 



แบบ ปย. 2 

37 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

ด ำเนินงำนของงำน
ประชำสัมพนัธ์ให้ผู้บริหำร
ทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
๔6. ด้านการรับจองการใช้
บริการของศูนย์ประชุม 
วัตถุประสงค์                        
- เพื่อให้กำรรับจองห้อง
ประชุมและพื้นที่จัดกิจกรรม
ของ ศปช.เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
- เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้
และทักษะในกำรปฏิบัตงิำน
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

1. อบรมเจ้ำหน้ำที่รับจองให้
ทรำบแนวทำงกำรปฏิบัตงิำน
รับจองอย่ำงถูกต้อง 
๒.ก ำหนดแบบฟอร์มให้เจ้ำที่
ฝ่ำยที่รับงำนกรอกรำยละเอียด
เพื่อเป็นหลักฐำนและควำม
ครบถ้วนของข้อมูลและให้
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

๑. แจ้งแนวทำงกำรด ำเนนิกำร
รับจองให้เจ้ำหน้ำที่รับจอง
ทรำบเพื่อให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน  
2. มีกำรจัดท ำแบบฟอร์มให้
เจ้ำที่ฝ่ำยที่รับงำนกรอก
รำยละเอียดเพื่อเป็นหลักฐำน
และควำมครบถ้วนของข้อมูล
และให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน 

ไม่มี ไม่มี 30 มิ.ย. ๒๕๖๐ 
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย 

ศูนย์ประชุมฯ 
 

 

๔7. การรวบรวม/วิเคราะห์
ข้อมูลส ารวจความคิดเห็น
การใช้บริการของ ศปช. 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อน ำข้อมูลไปใช้ในกำร
วำงแผนกำรตลำด 
- เพื่อน ำข้อมูลไปใช้ในกำร
พัฒนำสินคำ้และกำรให้ 
บริกำร 

๑.จัดท ำแบบสอบถำมเพื่อให้
ฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ เก็บข้อมูล
ภำยหลังกำรให้บริกำร 
 

๑. ยังไม่ได้จัดท ำแบบสอบถำม
เพื่อให้ฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ เก็บ
ข้อมูลภำยหลังกำรให้บริกำร 
แต่มีกำรเก็บข้อมูลจำกกำร
สอบถำมผู้มำจัดงำนด้วยวำจำ 

๑. ไม่มีกำรบันทึกแบบฟอร์ม
จึงไม่มีกำรบนัทึกเป็นลำย
ลักษณ์อักษรในกำรน ำข้อมูล
มำปรับปรุงกำรให้บริกำร 

๑. จัดท ำแบบสอบถำมเพื่อให้
ฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ เก็บข้อมูล
ภำยหลังกำรให้บริกำร 
 

30 ก.ย. 2560 
ฝ่ำยกำรตลำด 
ศูนย์ประชุมฯ 

 



แบบ ปย. 2 

38 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

๔8. การดูแลรักษาความ
สะอาดของภายใน ศปช. 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรให้บริกำรและ
ดูแลรักษำควำมสะอำด 
สร้ำงควำมพงึพอใจแก่
ผู้รับบริกำร 

1. จัดท ำ เช็คลิส กำรท ำควำม
สะอำดห้องน้ ำและให้ผู้ควบคุม 
งำนตรวจสอบตำมตำรำงที่
ก ำหนด  
๒. งดให้บริกำรในส่วนอยู่
ระหว่ำงกำรซ่อมแซม จัดท ำ
ป้ำยแจ้งนักท่องเที่ยวให้ทรำบ 
๓. ติดตำมและเร่งรัดกระบวน 
กำรซ่อมบ ำรุง และกำรเข้ำ
ด ำเนินกำรแก้ไขจำกหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง ให้แล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำ 

๑.ด ำเนินกำรจัดท ำ เช็คลิสต์ 
กำรท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ
และให้ผู้ควบคุมงำนตรวจสอบ
ตำมตำรำงที่ก ำหนด  
๒.งดให้บริกำรในส่วนอยู่
ระหว่ำงรอกำรซ่อมแซม จัดท ำ
ป้ำยแจ้งนักท่องเที่ยวให้ทรำบ 
๓.ติดตำมและเร่งรัด
กระบวนกำรซ่อมบ ำรุง และ
กำรเข้ำด ำเนินกำรแก้ไขจำก
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ให้แล้ว
เสร็จตำมระยะเวลำ 

ไม่มี ไม่มี 31 ธ.ค. 2559 
ฝ่ำยบริหำรจัดกำร 

ศูนย์ประชุมฯ 
 

 

49. การซ่อมบ ารุง ส ารวจ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
และงานบริการด้านช่าง 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรซ่อมบ ำรุงเป็นไป
อย่ำงมีประสทิธิภำพและมี
ควำมปลอดภัย 
ต่อกำรใช้งำน 

1. จัดท ำเช็คลิส เพื่อใช้ส ำหรับ
ตรวจสอบควำมช ำรุดบกพร่อง 
และจักไดน้ ำมำแก้ไขปรับปรุง
ได้ทันท่วงที ไม่ก่อให้เกิดควำม
เสียหำยจนเกินจะแก้ไข หรือ
เป็นข้อมูลจัดท ำแผนพฒันำ
ปรับปรุงพืน้ที่ ศปช. ต่อไป 
๒. กรณี อะไหล่วัสดุอุปกรณ์ 
ที่ไม่มีจ ำหนำ่ยทั่วไปตำม
ท้องตลำด ควรมีแผนกำร
เปลี่ยนแปลงให้สำมำรถใช้
อุปกรณ์อ่ืนทดแทนได ้ 

๑. จัดท ำเช็คลิสต์ เพื่อใช้
ส ำหรับตรวจสอบควำมช ำรุด
บกพร่อง และด ำเนนิกำรแก้ไข
ข้อช ำรุดบกพร่องทันทีทีพ่บ 
กรณีไม่มีงบประมำณรองรับ ได้
บันทึกเป็นข้อมูลเพื่อขอรับ
งบประมำณสนับสนนุ  
๒. มีกำรจัดท ำแผนกำรเปลี่ยน 
แปลงวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้
สำมำรถหำอะไหล่มำใช้ทด 
แทนของเดิมที่ช ำรุดได ้
 

๑. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ  
ขำดกำรด ำเนนิกำรตรวจตรำ
ตำมเช็คลิส ที่จัดท ำไว้ ให้เป็น
ปัจจุบนั  

๑. จัดท ำตำรำงเวลำกำร
ตรวจเช็ค ควำมช ำรุดบกพร่อง 
และก ำหนดตัวผู้ติดตำมผลกำร
ตรวจสอบให้เป็นไปตำม
ตำรำงเวลำที่ก ำหนด 

30 ก.ย. 2560 
ฝ่ำยเทคนิค 

ศูนย์ประชุมฯ 

 



แบบ ปย. 2 

39 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

50. การใช้วัสดุอุปกรณ์
และครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัต ิ
งานของศูนย์ประชุมฯ 
วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้เกิดกำรใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงคุ้มค่ำ 
- เพื่อสนับสนุนกำรลด
ต้นทุนกำรบริหำรจัดกำร
ขององค์กร 

1. จัดท ำทะเบียนคุมส ำหรับ
กำรเบิกวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์
ประชุมฯ 
2.จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็น
ระเบียบและแยกประเภทให้
ชัดเจน 
 

๑. จัดท ำทะเบียนคุมส ำหรับ
เบิก- จ่ำยวัสดุอุปกรณ์ของ
ศูนย์ประชุมแล้ว  

๑. กำรจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
กระจำยเก็บหลำยที่ ท ำให้ยำก
ต่อกำรเบิกจ่ำยและตรวจนับ 
๒.กำรจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ไม่มี
กำรจัดระเบียบ และแยก
ประเภทให้ชัดเจน  

๑. จัดหำห้องเก็บวัสดุปกรณ์ 
และชัน้วำงให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ 
ฝ่ำยบริหำรจัดกำร 

ศูนย์ประชุมฯ 

 

51. การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และ
ผู้ใช้บริการ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิของเจ้ำหน้ำที่
และผู้ใชบ้ริกำร  

1. อบรม เจ้ำหน้ำที่ รปภ. ให้
เคร่งครัดในกำรปฏิบัติงำน และ
รับทรำบกฎระเบียบของ
หน่วยงำน ตลอดจนควำม
รับผิดชอบ ต่อทรัพยส์ิน 
๒. จัดท ำข้อมูลเบื้องต้นเก่ียว 
กับหน่วยงำนให้ เจ้ำหน้ำที่ 
รปภ.ทรำบ 
๓. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ รปภ.เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนเปน็ไปในทิศทำง
เดียวกัน 
๔. จัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ที่
เก่ียวข้องในด้ำนต่ำงๆ 

๑. อบรม เจ้ำหน้ำที่ รปภ. ให้
เคร่งครัดในกำรปฏิบัติงำน และ
รับทรำบกฎระเบียบของ
หน่วยงำน ตลอดจนควำม
รับผิดชอบ ต่อทรัพยส์ิน 
2. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล
เบื้องต้นเก่ียวกับบุคลำกรและ
สถำนที่ให้แก่เจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัย 
3. ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำร
ท ำงำนกำรปฏบิัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
บังคับใช้วนัที่ 6 มกรำคม 
2558 

1. จุดให้บริกำรบำงจุด กล้อง
วงจรปิดส่องไปไม่ถึง ท ำให้ไม่
สำมำรถตรวจสอบกรณีเกิด
เหตุกำรณ์ไม่ปกติเช่น ทรัพยส์ิน
ของลูกค้ำสูญหำย 
2. ระบบกล้องวงจรปดิที่มี ยัง
มิได้จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำระบบ 

1. ปรับปรุงกล้องวงจรปิดให้มี
ควำมคมชัดมำกยิง่ขึ้น เร่ง
ด ำเนินกำรจัดจ้ำงบ ำรุงรักษำ
ระบบ 
2. จัดหำกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
ในจุดที่ขำด โดยจะด ำเนินกำร
ของบประมำณในปีถัดไป 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ 
ฝ่ำยบริหำรจัดกำร 

ศูนย์ประชุมฯ 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

๕. ปรับปรุงกล้องวงจรปิดให้มี
ควำมคมชัดมำกยิง่ขึ้น 
๖. จัดหำกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
ในจุดที่ขำด 

4. จัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ที่
เก่ียวข้องในด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้
ทรำบระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงำน 

52. การด าเนินงานตาม
มาตรฐาน มอก. 
วัตถุประสงค ์
เพื่อรักษำมำตรฐำน มอก. ให้
เป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

1. ก ำชับให้ผู้รับผิดชอบจัดท ำ
และน ำส่งแบบฟอร์มกำรแจ้ง
ทรัพย์สินหำยทุกครั้ง 
2. จัดท ำแผนตัง้รับต่อ
อุบัติกำรณ์และตอบสนองต่อ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน และด ำเนิน 
กำรอบรมพนักงำนที่เก่ียวข้อง
ตำมแผนกำรด ำเนนิงำน 

๑. มีกำรจัดท ำแผนตั้งรับต่อ
อุบัติกำรณ์และตอบสนองต่อ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน และ อบรม
พนั ก ง ำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตำม
แผนกำรด ำเนินงำน  
 

๑. หัวหน้ำชุดและรองหัวหน้ำ
ชุด รปภ. มิไดน้ ำสง่แบบฟอร์ม
กำรแจ้งทรัพย์สินสูญหำยให้ 
แก่เจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยและจรำจร 
 

๑. ก ำชับให้หัวหน้ำชุดและ
รองหัวหน้ำชุด รปภ.จัดท ำ
และน ำส่งแบบฟอร์มกำรแจ้ง
ทรัพย์สินหำยทุกครั้ง 
 

30 ก.ย. 2560ง 
ฝ่ำยอำคำรสถำนที ่

ศูนย์ประชุมฯ 

 

๕3. การหารายได้ของศูนย์
ประชุมฯ  
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กำรหำรำยได้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

๑. จัดท ำแผนกำรตลำดที่
ชัดเจน 
๒. พัฒนำกำรตลำดและ 
กลยุทธ์กำรขำย 
๓. จัดหำบุคคลำกรมือชีพที่มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำง
กำรตลำดมำท ำกำรตลำดเชิงรุ
กำท ำกำรตลำดเชิงรุก 
๔. จัด One stop service โดย
ร่วมกับพันธมิตรกำรค้ำ โรงแรม  
ร้ำนอำหำร  รถเช่ำ  
ผู้ประกอบกำร ฯลฯPublicity 

๑. ด ำเนินกำรจัดท ำแผน 
กำรตลำด 
๒. จัดข้อมูล One stop 
service โดยร่วมกับพนัธมิตร
กำรค้ำ โรงแรม  ร้ำนอำหำร  
รถเช่ำ  ผู้ประกอบกำร ฯลฯ
Publicity and Public 
relation เพื่อให้บริกำรลูกค้ำ  
๓. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย
รำยได้และจ ำนวนคร้ังกำรจัด
งำน จัดท ำแผนกำรหำรำยได้ มี
กำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน 

1. ขำดบุคลำกรมือชีพที่มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำง
กำรตลำดมำท ำกำรตลำด 
เชิงรกุ 
2. บุคลำกรที่มียังไม่เพียงพอ 
กรณีรับงำนเต็มพื้นที่ และ
ต่อเนื่องทุกวัน ท ำให้บริหำร
จัดกำรศูนย์ประชุมไดไ้ม่เต็ม
ศักยภำพ  
3. กำรจัดประชุม/จัดแสดง
สินค้ำเองเพื่อสร้ำงรำยได้ยังไม่
สำมำรถท ำได้เนื่องจำก

1. พัฒนำกำรตลำดและ 
กลยุทธ์กำรขำย 
2. จัดหำบุคคลำกรมือชีพที่มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำง
กำรตลำดมำท ำกำรตลำดเชิง 
3. สรรหำบุคคลำกรให้
เพียงพอตำมกรอบอัตรำก ำลัง 
4. เร่งรัดให้ผู้ที่รับผิดชอบ 
จัดท ำแผนด ำเนนิกิจกรรมของ
ไมซ์ เช่นกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ให้กับผู้มำประชุมหรือผู้ติดตำม
ในพื้นที่รอบๆ 

๓๑ ก.ย.๒๕๖๐ 
ฝ่ำยกำรตลำด 
ศูนย์ประชุมฯ 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

and Public relation  
๕. บริหำรศูนย์ประชุมให้เต็ม
ศักยภำพ 
๖. มีกำรจัดประชุม/จัดแสดง
สินค้ำเองเพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับ
ศูนย์ประชุมและชุมชน 
๗. มีกิจกรรมของไมซ์ เช่น
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวให้กับผู้
มำประชุมหรือผู้ติดตำมในพืน้ที่
รอบๆ 
๘. มีแผนกำรหำรำยไดท้ี่ชัดเจน 
มรกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่
ชัดเจน เช่นมีเป้ำหมำยหำ 
ลูกค้ำหน่วยงำนภำครัฐกี่แห่ง 

เช่นมีเป้ำหมำยหำลูกค้ำ
หน่วยงำนภำครัฐกี่แห่ง 
4. จัดท ำรำยละเอียดและขอ
จัดสรรงบประมำณเพื่อ
ด ำเนินกำรให้บริกำร One 
stop service 
5. อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ
แผนกำรหำรำยได้เพื่อให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 
 

ข้อจ ำกัดของบุคคลำกร 
4. ยังมิได้จัดท ำแผนส่งเสริม
กิจกรรมของไมซ์ เช่น 
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวให้กับผู้
มำประชุมหรือผู้ติดตำมใน
พื้นที ่
 

 

๕4. การบริหารพัสด ุ
วัตถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำนตำมขั้นตอนจัดซื้อ 
จัดจ้ำง 

๑. จัดท ำคู่มือขั้นตอนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแต่ละวิธี พร้อม
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๒. อบรมให้ควำมรู้ด้ำนพัสดุกับ
บุคลำกรภำยในองค์กร 
๓. จัดท ำแบบฟอร์มในกำรจัด
ส่งคืนเอกสำรและข้อแก้ไข 
และแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร 

1. ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำง
ปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจำ้งของ 
สพค. และเสนอแก่
คณะอนุกรรมกำรบริกำรและ
บริหำรควำมเสี่ยง ในครำว
ประชุมคร้ังที่ 2/2560 เม่ือ
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2560 
2. ยังไม่ได้ด ำเนินกำรอบรมให้
ควำมรู้เรื่องพัสดุแก่บุคลำกร 
3. มีกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์

๑. ผู้ปฏิบัติงำนไม่เข้ำใจ
ขั้นตอนตำมระเบียบพัสดุ และ
ไม่ได้ด ำเนินกำรไปในทิศทำง
เดียวกัน 

1. ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้
ด้ำนพสัดุกับบุคลำกรภำยใน
องค์กร 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ 
ศูนย์ประชุมฯ 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

อักษรทุกคร้ังในกำรส่งคืน
เอกสำรและข้อแก้ไข  

ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
๕5. การด าเนินโครงการด้าน
การพัฒนาการท่องเที่ยวใน 
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้กำรพัฒนำด้ำนกำร
ท่องเที่ยว 8 จังหวัด ของ
ส ำนักงำนพัฒนำ 
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) มี
ควำมชัดเจนและเปน็ไปใน
ทิศทำงเดียวกนั 
- เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
สอดคล้องกับภำรกิจ และ
ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร 
- เพื่อให้ส ำนักงำนพัฒนำ 
พิงคนครเป็นหน่วยงำนหลัก 
ในกำรบูรณำกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวของ 8 จังหวัด
ภำคเหนือตอนบน 

1. ก ำหนดเป้ำหมำยร่วม 
(Common Goal) ในกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมด้ำนกำร
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 8 จงัหวัด
ภำคเหนือตอนบน 
2. สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับประชำรัฐ 
3. วำงแผนจัดท ำแผนงำน
โครงกำรร่วมกับหน่วยงำน
อื่นๆที่เก่ียวข้อง 
 

1. มีกำรก ำหนอเป้ำหมำยร่วม 
(Common Goal) ในกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมด้ำนกำร
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 8 จงัหวัด
ภำคเหนือตอนบน โดยมีกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรยกระดับ
และส่งเสริมอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยว เส้นทำงหำงดง - 
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
มุ่งพัฒนำและยกระดับ
มำตรฐำนอุตสำกรรมกำร
ท่องเที่ยวในเส้นทำงดังกลำ่ว
ร่วมกัน โดยมุ่งหวังให้เป็น
เส้นทำงท่องเที่ยวหลักอีก
เส้นทำงหนึ่งที่แนะน ำส ำหรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำ
จังหวัดเชียงใหม ่

2. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับประชำรัฐได้จัดท ำ
ประกำศแต่งตั้งคณะท ำงำน
บูรณำกำรเพื่อยกระดับและ

1. กำรประสำนงำนกับ
เครือข่ำยในกำรขอข้อมูลต่ำงๆ
ในพื้นที่ เพื่อท ำกำรรวบรวมมี
ควำมยำกล ำบำกเนื่องจำก
ข้อมูลกระจัดกระจำยและไม่มี
กำรจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ปฏบิัติงำนของ
ส ำนักมไีม่เพียงพอในกำรลง
พื้นที่เพื่อส ำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูล 
3. กำรรวบรวมโครงกำรจำก
หน่วยงำนที่รับผดิชอบเปน็ไป
ด้วยควำมลำ่ชำ้ และมี
รำยละเอียดไม่ครบถ้วน ท ำให้
ไม่สำมำรถรวบรวมเป็น
แผนงำนโครงกำรที่ครอบคลุม
ได ้

1. ด้ำนกำรประสำนงำนกับ
เครือข่ำย มีกำรประสำนงำน
กับผู้รับผิดชอบในพืน้ที่อย่ำง
ใกล้ชิด และจัดท ำฐำนข้อมูลที่
รวบรวมมำได้อยำ่งเป็นระบบ 
และน ำเสนอผำ่นทำงเว็บไซต์
เพื่อให้สำมำรถสืบค้นได้ใน
อนำคต 

30 ก.ย. 2560 
ส ำนักพฒันำธุรกิจ 
และโครงกำรพิเศษ 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

ส่งเสริมอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวในเส้นทำงหำงดง-
สะเมิง จ ำนวน 44 ทำ่น จำก
หลำยหน่วยงำนทุกภำคส่วน
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

3. กำรวำงแผนและจัดท ำ
แผนงำนโครงกำรร่วมกับ
หน่วยงำนอื่นๆที่เก่ียวข้อง ได้
จัดประชุมร่วมกับหน่วยงำนใน
พื้นที่เก่ียวข้องของโครงกำร
เส้นทำงท่องเที่ยวหำงดง-สะ
เมิง ทั้งหน่วยงำนในอ ำเภอ
หำงดง และหนว่ยงำนใน
อ ำเภอสะเมิง เพื่อรับทรำบ
ปัญหำและร่วมหำแนวทำงใน
กำรแก้ไข รวมถึงจัดท ำ
โครงกำรเพื่อบูรณำกำร
ร่วมกับหน่วยงำนในพืน้ที่ โดย
มีกิจกรรมดังนี้  
1. จัดท ำปำ้ยบอกทำง และ

สถำนทีท่่องเที่ยวเส้นทำง
หำงดง-สะเมิง  

2. กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพ
บุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ในกำรจัดท ำแผนแม่บท
พัฒนำกำรท่องเที่ยว 

๕6. การใช้วัสดุอุปกรณ์
เพื่อการปฏิบัติงานของ
ส านักพัฒนาธุรกิจและ
โครงการพิเศษ 
วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้เกิดกำรใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงคุ้มค่ำ 
- เพื่อสนับสนุนกำรลดต้นทนุ
กำรบริหำรจัดกำรขององค์กร 

1. ท ำบัญชีควบคุมกำรเบิกจ่ำย
วัสดุส ำนักงำน  
2. ท ำแบบฟอร์มกำรเบิกจ่ำย 
เพื่อให้ผู้เบิกจ่ำยลงนำมเปน็ 
ลำยลักษณ์อักษรทุกคร้ัง 

1. เจ้ำหน้ำที่ในฝำ่ยให้ควำม
ร่วมมือในกำรลงบัญชีเบิกวัสดุ
อุปกรณ์ภำยในฝ่ำย 
2. มีกำรตรวจนับวัสดุอุปกรณ์
ส ำนักงำน พร้อมตรวจเช็ค
ยอกตำมรำยกำรเบิกจ่ำย 
ทุกเดือน 

ไม่มี ไม่มี 30 ก.ย. 2560 
ส ำนักพฒันำธุรกิจ 
และโครงกำรพิเศษ 

 

๕7. การบริหารพัสดุของ
ส านักพัฒนาธุรกิจและ
โครงการพิเศษ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำนตำมขั้นตอน
จัดซื้อจัดจ้ำง 

๑. จัดท ำคู่มือขั้นตอนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแต่ละวิธี พร้อมระยะ 
เวลำด ำเนนิกำร 
๒. อบรมให้ควำมรู้ด้ำนพัสดุกับ
บุคลำกรภำยในองค์กร 
๓. จัดท ำแบบฟอร์มในกำรจัด
ส่งคืนเอกสำรและข้อแก้ไข และ
แจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร 

1. ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำง
ปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจำ้งของ 
สพค. และเสนอแก่
คณะอนุกรรมกำรบริกำรและ
บริหำรควำมเสี่ยง ในครำว
ประชุมคร้ังที่ 2/2560 เม่ือ
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2560 
2. ยังไม่ได้ด ำเนินกำรอบรมให้
ควำมรู้เรื่องพัสดุแก่บุคลำกร 
3. มีกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์

๑. ผู้ปฏิบัติงำนไม่เข้ำใจ
ขั้นตอนตำมระเบียบพัสดุ และ
ไม่ได้ด ำเนินกำรไปในทิศทำง
เดียวกัน 

1. ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้
ด้ำนพสัดุกับบุคลำกรภำยใน
องค์กร 
 

30 ก.ย. 2560 
ส ำนักพฒันำธุรกิจ 
และโครงกำรพิเศษ 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

อักษรทุกคร้ังในกำรส่งคืน
เอกสำรและข้อแก้ไข  

 


