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******************************************************************* 

งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล 

ส านักบริหารงานกลาง 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

          กุมภาพันธ์ 2561 



 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (เดือนตุลาคม 2560 – มกราคม 2561) 

 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนมีการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง 
หลังมีการจัดการ 

หมายเหตุ 

1. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล 
    1.1 มาตรฐานดา้นการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 
18001 หรือ ISO 45001) ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

S 15 
(สูงมาก) 

15 
(สูงมาก) 

เริ่มด าเนินการตามขั้นตอนแล้วบางส่วน 

    1.2 การปฏิบัติตามข้อบังคบั WAZA ด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) S 12 
(สูง) 

12 
(สูง) 

อยู่ระหว่างด าเนินการเชิญผู้มีความรู้มาเป็น
คณะท างานฯ 

    1.3 มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001) S 9 
(สูง) 

9 
(สูง) 

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดตั้งคณะท างานฯ 

    1.4 มาตรฐานสถานที่จดังานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) S 9 
(สูง) 

9 
(สูง) 

อยู่ระหว่างจัดต้ังคณะท างานฯและจัดจ้าง 
ท่ีปรึกษา 

    1.5 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของศูนย์ประชุมฯ S 25 
(สูงมาก) 

25 
(สูงมาก) 

อยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพ่ือท า
การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

    1.6 การสร้างมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของส านัก
บริหารงานกลาง 

S 25 
(สูงมาก) 

25 
(สูงมาก) 

อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติส่งบุคลากรเข้า
ฝึกอบรมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(สรอ.) 

2. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (LANNA ECO MICE) S 6 
(ปานกลาง) 

6 
(ปานกลาง) 

อยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพ่ือท า
การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

3. ระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสการด าเนนิงานของหน่วยงาน (ITA) ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

S 12 
(สูง) 

12 
(สูง) 

จะด าเนินการจัดอบรมคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 

4. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย O 15 
(สูงมาก) 

15 
(สูงมาก) 

รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ณ 31 มกราคม 
2561 คือ 7.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
15.43 ของเป้าหมายรายได้ 
 



 
 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
ก่อนมีการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง 
หลังมีการจัดการ 

หมายเหตุ 

5. การเบิกจ่ายของส านักงานพฒันาพิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย O 20 
(สูงมาก) 

20 
(สูงมาก) 

ผลเบิกจ่าย ณ 31 มกราคม 2561 จ านวน  
92.7344 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.43 
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

6. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
ของการใช้งบประมาณ 

F 12 
(สูง) 

12 
(สูง) 

ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายบัญชี เน่ืองจาก
ผู้ปฏิบัติงานเดิมลาออก 

7. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

C 15 
(สูงมาก) 

15 
(สูงมาก) 

ด าเนินการอบรมยังไม่ครบทุกหลักสูตร  

หมายเหตุ  S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)       O = ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) 
               F = ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)      C = ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม – มกราคม 2561) 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง  ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

1. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล 
1.1 มาตรฐานด้านการ
จัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (OHSAS 
18001 หรือ ISO 45001) 
ของส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ส ำนักงำนเป็นองค์กร
ที่มีมำตรฐำนสำกล 
2. เพื่อให้ผู้ปฏบิัติงำนและ
นักท่องเที่ยวได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรปฏิบตัิงำนและ
กำรใช้บริกำรเชียงใหมไ่นท์
ซำฟำร ี

S ส ำนักงำน
เชียงใหม ่

ไนท์ซำฟำร ี

3 5 15 สูงมำก 12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. ปฏิบัตติำมขั้นตอน ดังนี้         
    1.1 มีคู่มือเกีย่วกับ
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำร
อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย 
    1.2 ประกำศนโยบำย
ด้ำนกำรจดักำรอำชีวอนำ
มัยและควำมปลอดภยั 
และประกำศสิทธิและ
หน้ำท่ีของนำงจ้ำงและ
ลูกจ้ำง 
     1.3 ส ำรวจอุปกรณ์
ควำมปลอดภัย (PPE) ตำม
ประเด็นที่สอดคล้องตำม
ควำมเสีย่ง 
     1.4 แนะน ำและให้
ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำน
ด้ำนกำรจดักำรอำชีว 
อนำมัยและควำมปลอดภัย
แก่บุคคลำกร 
     1.5 ฝึกอบรมด้ำนอำขีว
อนำมัยและควำมปลอดภัย
ให้แก่บุคลำกร 
     1.6 จดัตั้งคณะกรรมกำร

ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรีได้ด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอน ดังนี ้
     1. จัดท ำคูม่ือเกี่ยวกับ
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำร
อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัยส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนของ สชน. 
เรียบร้อยแล้ว 
     2. ได้จัดท ำประกำศ
นโยบำยดำ้นกำรจดักำร 
อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัยของ สชน.และ
ประกำศสิทธิและหนำ้ที่
ของนำงจ้ำงและลูกจ้ำง
ของ สชน. 
     3. ได้ด ำเนินกำรส ำรวจ 
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ควำม
ปลอดภัย (PPE) ตำม
ประเด็นที่สอดคล้องตำม
ควำมเสีย่ง 
     4. ประชำสัมพันธ์
นโยบำยและแจกคูม่ือให้กับ
เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนทุก
ท่ำนได้ทรำบในเบื้องต้นแล้ว 

3 5 15 สูงมำก 9 
เดือน 
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ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง  ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน จ ำนวน 7 ท่ำน 
     1.7 ฝึกอบรมคณะ 
กรรมกำรควำมปลอดภยั  
อำชีวอนำมัย และสภำพ
แสดล้อมในกำรท ำงำน 
     1.8 ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ี
เกี่ยวข้องกับงำนไฟฟ้ำ  
งำนปั่นจั่น งำนในพ้ืนท่ีอับ
อำกำศ และสำรเคมี
อันตรำย 
     1.9 จัดจ้ำงแพทอำชีว
เวทศำสตร์ เข้ำมำส ำรวจ
พื้นที่และปัจจัยเสี่ยงตำม
สภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน 
     1.10 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ควำมปลอดภัย
ส ำหรับบคุคล (PPE) ตำม
ประเด็นที่ส ำรวจ 
     1.11 ปรับปรุงพ้ืนท่ี 
วัสดุอุปกรณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบอัคคีภยั ตำมประเด็น
ที่ส ำรวจ 
     1.12 จัดท ำป้ำยเตือน 
ป้ำยสื่อควำมหมำย ป้ำย
สัญลักษณ์ควำมปลอดภัย 
เอกสำรคมูือควำมปลอดภยั 

      5. ด ำเนินกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรควำมปลอด 
ภัยและอำชีวอนำมัย (คปอ.) 
      6. อยู่ระหว่ำงด ำเนิน 
กำรของบประมำณส ำหรับ
กำรจัดอบรมบุคลำกรให้มี
ควำมรู้เรื่องมำตรฐำนด้ำน
กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย 
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ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง  ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

     1.13 จัดจำ้งหน่วยงำน
ภำยนอก เข้ำมำตรวจ
ประเมินมำตรฐำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน 
     1.14 ขอใบรับรอง
มำตรฐำนควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมัย และสภำพ 
แวดล้อมในกำรท ำงำน 

1.2 การปฏบิัติตามข้อบังคับ 
WAZA ด้านสวัสดิภาพสัตว์ 
(Animal Welfare) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ส ำนักงำนเป็นองค์กร
ที่มีมำตรฐำนสำกล 
2. เพื่อให้สัตวไ์ดร้ับกำรเลี้ยง
และดูแลให้สตัว์มีควำมเป็นอยู่
ในสภำวะที่เหมำะสม มี
สุขอนำมัยที่ดี มีที่อยู่
สะดวกสบำย ได้รับอำหำรและ
น้ ำอย่ำงเพียงพอ 

S ส ำนักงำน
เชียงใหม ่

ไนท์ซำฟำร ี

3  4 12 สูง 12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. จัดตั้งคณะท ำงำนตรวจ
ประเมินสวัสดิภำพสัตว์ 
(Animal Welfare) ซึ่งเป็น
หน่วยงำนภำยนอก 
2. ด ำเนินกำรตำมข้อแนะน ำ
ของคณะท ำงำนตรวจ
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 
(Freedom from pain 

1. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
เชิญผู้มีความรูด้้านสวสัดิ
ภาพสัตว ์(Animal Welfare)  
เพื่อมารับหน้าที่เป็นคณะ 
ท างานตรวจประเมินสวัสดิ
ภาพสัตว ์(Animal Welfare) 

3  4 12 สูง 9 
เดือน 
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ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง  ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

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. เพื่อให้ส ำนักงำนเป็นองค์กร
ที่มีมำตรฐำนสำกล 
2.  เพื่อใหอ้งค์กรเกิดกำร 
จัดกำรพลังงำนอย่ำงเป็นระบบ
และลดต้นทุนดำ้นพลังงำน
อย่ำงยั่งยืน 

S ศูนย์ประชุม
และแสดง

สินค้ำ
นำนำชำติฯ 

3 3 9 สูง 12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. จัดตั้งคณะท ำงำน
เกี่ยวกับกำรจดัท ำมำตรฐำน
ระบบกำรจัดกำรพลังงำน 
(ISO 50001) 
2. เพิ่มบุคลำกรส ำหรับ
กำรจัดท ำมำตรฐำนระบบ 
กำรจัดกำรพลังงำน (ISO 
50001) โดยเฉพำะ 
3. จัดจ้ำงท่ีปรึกษำส ำหรับ
ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับจดัท ำ
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำร 
พลังงำน (ISO 50001) 
4. ก ำหนดและด ำเนินกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
5. ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบตัิตำม
ขั้นตอนอย่ำงเคร่งครดั 
 
 

1. ด ำเนินกำรรวบรวม
ข้อมูลเพื่อจัดท ำมำตรฐำน
ระบบกำรจัดกำรพลังงำน 
(ISO 50001) 
2. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
จัดตั้งคณะท ำงำนเกี่ยวกับ
กำรจัดท ำมำตรฐำนระบบ
กำรจัดกำรพลังงำน (ISO 
50001) 
 

3 3 9 สูง 9 
เดือน 



5 
 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง  ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

1.4 มาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย (ประเภทห้อง
ประชุม) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ส ำนักงำนเป็นองค์กร
ที่มีมำตรฐำนสำกล 
2. เพื่อใหอ้งค์กรมีกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ  

S ศูนย์ประชุม
และแสดง

สินค้ำ
นำนำชำติฯ 

3 3 9 สูง 12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. จัดตั้งคณะท ำงำน
เกี่ยวกับกำรจดัท ำมำตรฐำน
สถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย 
(ประเภทห้องประชุม) 
2. จัดจ้ำงที่ปรึกษำส ำหรับ
ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับ
มำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำน
ประเทศไทย (ประเภทห้อง
ประชุม) 
3. ด ำเนินกำรปรับปรุง/
แก้ไขโครงสร้ำงพื้นฐำน
ประเภทห้องประชุมตำม
เงื่อนไขมำตรฐำนสถำนท่ี
จัดงำนประเทศไทย 
(ประเภทห้องประชุม) 
4. ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบตัิตำม
ขั้นตอนอย่ำงเคร่งครดั 

1. อยู่ระหว่ำงจัดตั้ง
คณะท ำงำนฯ และจดัจ้ำงท่ี
ปรึกษำส ำหรับให้ค ำปรึกษำ
เกี่ยวกับกำรจดัท ำมำตรฐำน
สถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย 
(ประเภทห้องประชุม) 
 

3 3 9 สูง 9 
เดือน 

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

S ศูนย์ประชุม
และแสดง

สินค้ำ
นำนำชำติฯ 

5 5 25 สูงมำก 12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. จัดตั้งคณะท ำงำน
เกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำน
ระบบบรหิำรงำนคณุภำพ 
2. เพิ่มบุคลำกรส ำหรับ
กำรจัดท ำมำตรฐำนระบบ
บริหำรงำนคณุภำพ
โดยเฉพำะ 
3. จัดจ้ำงท่ีปรึกษำส ำหรับ
ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับจดัท ำ
มำตรฐำนระบบบริหำรงำน

1. อยู่ระหว่ำงกระบวนกำร
รวบรวมข้อมลูเพื่อท ำกำร
ขออนุมัติงบประมำณ
เพิ่มเตมิ 

5 5 25 สูงมำก 9 
เดือน 



6 
 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง  ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

คุณภำพ 
4. มีกำรอบรมให้ควำมรู้
แก่บุคลำกรในเรื่อง
มำตรฐำนระบบบริหำรงำน
คุณภำพ 
5. ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบตัิตำม
ขั้นตอนอย่ำงเคร่งครดั 

1.6 การสร้างมาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ  
(ISO 9001) ของส านัก
บริหารงานกลาง 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ส ำนักงำนเป็นองค์กร
ที่มีมำตรฐำนสำกล 
2. เพื่อให้องค์กรมีกำรบริหำร
เชิงกลยุทธและกำรบริหำร
ควำมเสีย่งจำกบริบท 
3. เพื่อให้องค์กรเกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลใน
กำรท ำงำน 
 

S ส ำนักบริหำร 
งำนกลำง 

5 5 25 สูงมำก 12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. จัดตั้งคณะท ำงำน
เกี่ยวกับกำรจดัท ำ
มำตรฐำนระบบบริหำรงำน
คุณภำพ 
2. จัดจ้ำงท่ีปรึกษำส ำหรับ
ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับจดัท ำ
มำตรฐำนระบบบริหำรงำน
คุณภำพ 
3. จัดท ำแผนกำรด ำเนินกำร 
4. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่
บุคลำกรในเรื่องมำตรฐำน
ระบบบรหิำรงำนคณุภำพ 
5. จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับกำรจดักำรกระบวน 
กำรปฏิบัติงำนตำม ISO 
9001 
6. ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบตัิตำม
ขั้นตอนอย่ำงเคร่งครดั 
 
 
 

1. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ขออนุมัติส่งบุคลำกรเข้ำ
ฝึกอบรมกับสถำบันรับรอง
มำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.) 
ในวันท่ี 14-16 มีนำคม 
2561 เพื่อให้บุคลำกร
สำมำรถน ำเอำควำมรู้
ควำมสำมำรถ ที่ได้ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมมำเป็นแนวทำงใน
กำรวำงแผน เตรียมกำร  
ในขั้นตอนต่ำงๆ เพื่อขอ
รับรองคุณภำพตำม
มำตรฐำน ISO 9001  

5 5 25 สูงมำก 9 
เดือน 



7 
 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง  ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

2. การสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร (LANNA ECO MICE) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์
ของศูนย์ประชุมฯ ทำงดำ้น 
Lanna Eco MICE ในกำร
ให้บริกำรทำงด้ำนไมซ์ โดย
ใช้ต้นทุนทำงวัฒนธรรมพื้นถิ่น 
2. เพื่อสร้ำงจุดขำยของศูนย์
ประชุมฯ ในเวทีระดับ
นำนำชำต ิ
 

S ศูนย์ประชุม
และแสดง

สินค้ำ
นำนำชำติฯ 

2 3 6 ปำน
กลำง 

12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. ประชุมและระดม
ควำมคิดกับหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอก 
2. ก ำหนดเป้ำหมำยของ
ภำพลักษณ์แบบ Lanna 
Eco 
3. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่
บุคลำกรเพื่อเตรยีมควำม
พร้อม 
4. ผู้ปฏิบัติงำนร่วมกนั
ปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนกำร
ด ำเนนิงำน 
5. ประชำสัมพันธ์/โฆษณำ
ภำพลักษณ์ของศูนย์
ประชุมฯ 

1. อยู่ระหว่ำงกระบวนกำร
รวบรวมข้อมลูเพื่อท ำกำร
ขออนุมัติงบประมำณ
เพิ่มเตมิ 

2 3 6 ปำน
กลำง 

9 
เดือน 

3. ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (ITA) ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ส านักงานเป็นองค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

S ส ำนักบริหำร 
งำนกลำง 

3 4 12 สูง 12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. จัดอบรมให้แก่บุคลำกร
ตำมหลักสูตรระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
กำรด ำเนินงำน 
2. จัดตั้งคณะท ำงำนเพื่อ
ก ำหนดวิธีกำรและตดิตำม
กำรปฏิบัตติำมเกณฑ์กำร
ประเมิน 
3. ก ำหนดใหผู้้ปฏิบตัิงำน
ทุกส ำนักปฏิบัตติำมเกณฑ์
กำรประเมิน 

1. จะด ำเนินกำรจัดอบรม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
กำรด ำเนินงำนในเดือน
กุมภำพันธ ์
2. ด ำเนินกำรจัดตั้ง
คณะท ำงำนเพื่อก ำหนด
วิธีกำรและติดตำมกำร
ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำร
ประเมินเรียบร้อยแล้ว 
3. ผู้ปฏิบัติงำนจะเข้ำร่วม
กิจกรรมคลินิก ITA ของ 
สนง.ป.ป.ช. ในวันท่ี 7 
กุมภำพันธ์ 2561 เพื่อ

3 4 12 สูง 9 
เดือน 



8 
 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง  ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอน ระเบียบ วิธีกำร 
และแนวปฏิบตัิที่ถูกต้อง 
รวมทั้งปรึกษำข้อมูลต่ำงๆ 
ที่ทำง สพค. ไม่ทันไดเ้ข้ำ
ร่วมตำมปฏิทินกำรประเมิน 
ITA ปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 
 
 

4. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจดักำรด้ำนกำรหำ 
รำยได้ของศูนย์ประชุมฯ 

O ศูนย์ประชุม
และแสดง

สินค้ำ
นำนำชำติฯ 

3 5 15 สูงมำก 12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. มีแผนกำรหำรำยได้และ
เป้ำหมำยที่ชัดเจน เช่น มี
ลูกค้ำเดมิเท่ำไหร่ มลีูกค้ำ
ใหม่เท่ำไหร ่
2. จัดท ำแผนกำรตลำดและ
ประชำสมัพันธ์ให้สอดคล้อง
กับแผนหำรำยได ้
3. มีแผนปฏิบัติงำนท่ีชัดเจน 
4. มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ประชุมฯ ในแตล่ะ
เดือน 
5. บริหำรพื้นทีศู่นย์
ประชุมให้เตม็ศักยภำพ 
 
 
 
 

1. จะด ำเนินกำรลงนำมใน
บันทึกข้อตกลงกับทีมกำร 
ตลำดในเดือนกุมภำพันธ์ 
2561 เพื่อให้เข้ำมำด ำเนิน
กิจกรรมด้ำนกำรตลำดใน
กำรหำรำยได้และกำร
บริหำรพื้นที่ศูนย์ประชุมฯ 
ให้เต็มศักยภำพ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
รำยได้ของศูนย์ประชุมฯ  
ณ 31 มกรำคม 2561 คือ 
7.47 ล้ำนบำท คิดเป็น 
ร้อยละ 15.43 ของ
เป้ำหมำยรำยได ้

3 5 15 สูงมำก 9 
เดือน 
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ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง  ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

5. การเบิกจ่ายของส านักงาน
พัฒนาพิงคนครฯ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผลเบิกจ่ำยเงินของ
ส ำนักงำนฯเป็นไปตำมเป้ำหมำย
และกำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมแผน 

O ส ำนักงำน 
เชียงใหม ่

ไนท์ซำฟำร/ี 
ส ำนักบริหำร 
งำนกลำง/ 

ศูนย์ประชุมฯ/
ส ำนักพัฒนำ 
ธุรกิจและ 

โครงกำรพิเศษ 

4 5 20 สูงมำก 12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. ประชุมติดตำมกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของ
ส ำนักงำนฯ เดือนละครั้ง 
2. จัดท ำแบบติดตำมกำรใช้
จ่ำยงบประมำณให้หน่วยงำน 
เจ้ำของงบประมำณ 
3. หน่วยงำนเจ้ำของ
งบประมำณควบคุมและใช้
จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน 
4. มีกำรรำยงำนแผน-ผล
กำรใช้จ่ำยเงินเพื่อทรำบถึง
สถำนะกำรใช้จ่ำยเงิน 
5. เร่งรดัและติดตำมกำร
ด ำเนินงำนกรณีที่มีกำร
ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน 
6. ก ำหนดมำตรกำรและ
บทลงโทษผู้ที่ละเลยหรือไม่
ด ำเนินกำร รวมถึงน ำผล 
กำรเบิกจ่ำยไปประกอบกำร
พิจำรณำปรับขึ้นเงินเดือน
ประจ ำปีของส ำนักงำนฯ 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดส่งข้อมูลรำยละเอียด
งบประมำณประจ ำปีและ
แผนกำรใช้จ่ำยเงินให้กับ
ทุกหน่วยงำนทรำบเมื่อมี
กำรอนุมัติงบประมำณ 
ทุกครั้ง 
2. จัดท ำรำยงำนแผน/ผล
กำรใช้จ่ำยเงินทุกเดือน 
เพื่อเป็นข้อมูลในกำร
ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงิน 
3. ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบ
ลงทุนตำมแบบฟอรม์ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลเบิกจ่ำย ณ 31 มกรำคม 
2561 จ ำนวน 92.7344 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
18.43 ของงบประมำณที่
ได้รับจัดสรร และคดิเป็น
ร้อยละ 51.95 ของแผน
เบิกจ่ำย 

4 5 20 สูงมำก 9 
เดือน 
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ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง  ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

6. การสร้างความเชื่อมั่นให้ 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ประสิทธิภาพและความคุม้ค่า
ของการใช้งบประมาณ
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้การจัดท ารายงาน
ทางการเงินเป็นไปตาม
มาตรฐาน ถูกต้อง และไม่พบ 
ข้อผิดพลาด 

F ส ำนักบริหำร 
งำนกลำง 

4 3 12 สูง 12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. จัดหำบคุลำกรเพิ่มเติม
เพื่อจัดท ำข้อมูลรำยงำน
ทำงกำรเงินโดยเฉพำะ 
2. จัดอบรมอบรมเกี่ยวกับ
กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำร
เงินรวมภำครัฐ 
3. จัดส่งเอกสำรด้ำนรบัให้
ครบถ้วนและเป็นไปตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

1.ปัจจุบันไม่มีบคุลำกร
ปฏิบัติงำน เนื่องจำก
บุคลำกรงำนบัญชีลำออก  
2 คน จึงเหลือผู้ปฏิบตัิงำน
เพียง 3 คน 
2.เข้ำร่วมอบรมเกี่ยวกับ
รำยงำนทำงกำรเงินรวม
ภำครัฐ เมื่อวันที่ 19 
ธันวำคม 2560 ใน
หลักสตูร กำรจัดท ำ
รำยงำนงบกำรเงินรวม
ภำครัฐ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (CFS) 
3.เอกสำรด้ำนรับได้รับ
ครบถ้วนและเป็นไปตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

4 3 12 สูง 9 
เดือน 

7. การปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

C ส ำนักบริหำร 
งำนกลำง 

3 5 15 สูงมำก 12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. จัดอบรมเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ
ตำมหลักสูตร “มำตรฐำน
วิชำชีพด้ำนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและบรหิำรพสัดุ ตำม 
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560” 
2. จัดอบรมควำมรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับพระรำช 
บัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดภุำครัฐ 
พ.ศ. 2560 ให้แก่

1. ด ำเนินกำรจัดอบรม
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่
เจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำนฯ 
เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกำยน 
2561 
2. ด ำเนินกำรส่งบุคลำกร
เข้ำร่วมอบรมกำรบริหำร
พัสดุตำมพระรำชบัญญตัิ
กำรจัดซื้อจดัจ้ำงและกำร
บริหำรพสัดุภำครัฐ พ.ศ. 

3 5 15 สูงมำก 9 
เดือน 
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ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง  ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

ความ
เป็น 
ไปได ้

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนนิ 
การ 

เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำน 
ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กำรจัดซื้อจดัจ้ำง 
3. มีกำรประชุมหำรือเพื่อ
ซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กระบวนกำรจดัซื้อจัดจ้ำง
ภำยในหน่วยงำนอยู่เสมอ 

2560 รุ่นที่ 5 ณ โรงแรม
เชียงใหม่ภูค ำ ในวันที่ 24-
25 พฤศจิกำยน 2560 
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เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

โอกาส ผลกระทบ 

1. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล   

    1.1 มาตรฐานด้านการจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) 
ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน 
4 = น่าจะเกิด 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่นา่ที่จะเกิด 
1 = ยากที่จะเกิด 

5 = ได้ด าเนินการสอดคล้องกับข้อกฎหมายและประเด็นที่วิเคราะห์
ตามแนวด าเนินการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) ต่ ากว่าร้อยละ 40 และไม่ได้รบั
ใบรับรองมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) 
4 = ได้ด าเนินการสอดคล้องกับข้อกฎหมายและประเด็นที่วิเคราะห์
ตามแนวด าเนินการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 - 59  
3 = ได้ด าเนินการสอดคล้องกับข้อกฎหมายและประเด็นที่วิเคราะห์
ตามแนวด าเนินการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 – 79  
2 = ได้ด าเนินการสอดคล้องกับข้อกฎหมายและประเด็นที่วิเคราะห์ 
ตามแนวด าเนินการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1 = ได้รับใบรับรองมาตรฐานดา้นการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) 

    1.2 การปฏิบัติตามข้อบังคับ WAZA ด้านสวัสดิภาพสัตว์  
(Animal Welfare) 

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน 
4 = น่าจะเกิด 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่นา่ที่จะเกิด 
1 = ยากที่จะเกิด 

5 = ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้คะแนนการตรวจประเมินสวัสดิ
ภาพสัตว์ (Animal Welfare) ระดับยอมรับไมไ่ด้ = 1 คะแนน 
4 = ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้คะแนนการตรวจประเมินสวัสดิ
ภาพสัตว์ (Animal Welfare) ระดับไมด่ี = 2 คะแนน 
3 = ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารไีด้คะแนนการตรวจประเมินสวัสดิ
ภาพสัตว์ (Animal Welfare) ระดับปานกลาง = 3 คะแนน 
2 = ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้คะแนนการตรวจประเมินสวัสดิ
ภาพสัตว์ (Animal Welfare) ระดับดี = 4 คะแนน 
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ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

โอกาส ผลกระทบ 

1 = ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้คะแนนการตรวจประเมินสวัสดิ
ภาพสัตว์ (Animal Welfare) ระดับดีเยี่ยม = 5 คะแนน 

    1.3 มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001) 5 = ค่อนข้างจะแน่นอน 
4 = น่าจะเกิด 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่นา่ที่จะเกิด 
1 = ยากที่จะเกิด 

5 = ไม่ได้รับรองมาตรฐาน ดา้นพลังงาน  ISO 50001 
4 = ด าเนินการจัดจา้งทีป่รึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง
มาตรฐานด้านพลังงาน ISO 50001  
3 = ศูนย์ประชุมฯ มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขอรับรอง
มาตรฐานด้านพลังงาน  ISO 50001 
2 = มีการยื่นขอรับรองมาตรฐานด้านพลังงาน  ISO 50001 
1 = ได้รับรองมาตรฐานด้านพลงังาน ISO 50001 
 

    1.4 มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) 5 = ค่อนข้างจะแน่นอน 
4 = น่าจะเกิด 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่นา่ที่จะเกิด 
1 = ยากที่จะเกิด 

5 = ไม่ได้รับรองมาตรฐาน สถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้อง
ประชุม) 
4 = ด าเนินการจัดจา้งผู้เชี่ยวชาญและได้รบัการประเมินเบื้องตน้เพื่อ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง 
3 = ศูนย์ประชุมฯ มีความพร้อมในด้านสถานที่เพื่อขอรับรองมาตรฐาน 
สถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) 
2 = มีการยื่นขอรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภท
ห้องประชุม) 
1 = ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จดังานประเทศไทย (ประเภท
ห้องประชุม) 

      1.5 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)  
ของศูนย์ประชุมฯ 
 

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน 
4 = น่าจะเกิด 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่นา่ที่จะเกิด 
1 = ยากที่จะเกิด 

5 = ไม่ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของ
ศูนย์ประชุมฯ 
4 = ด าเนินการจัดจา้งทีป่รึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของศูนย์ประชุมฯ 
3 = ศูนย์ประชุมฯ มีความพร้อมในระบบงาน เพื่อขอรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของศูนย์ประชุมฯ 
2 = มีการยื่นขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 
9001) ของศูนย์ประชุมฯ 
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1 = ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของ
ศูนย์ประชุมฯ 

      1.6 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของ
ส านักบริหารงานกลาง 
             

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน 
4 = น่าจะเกิด 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่นา่ที่จะเกิด 
1 = ยากที่จะเกิด 

5 = ไม่ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)  
ของส านักบริหารงานกลาง 
4 = ด าเนินการจัดจา้งทีป่รึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของส านักบริหาร 
งานกลาง 
3 = ส านักบริหารงานกลางมีความพร้อมในระบบงานเพื่อขอรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของส านักบริหารงานกลาง 
2 = มีการยื่นขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) 
ของส านักบริหารงานกลาง 
1 = ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ของ
ส านักบริหารงานกลาง 

2. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร  
(LANNA ECO MICE) 

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน 
4 = น่าจะเกิด 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่นา่ที่จะเกิด 
1 = ยากที่จะเกิด 

5 = ไม่สามารถด าเนินการได้ 
4 = ด าเนินการตรวจสอบและของบประมาณ 
3 = ขออนุมัติด าเนินการ 
2 = ด าเนินการส าหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
1 = ด าเนินการตามขัน้ตอนไดค้รบถ้วน 

3. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน 
4 = น่าจะเกิด 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่นา่ที่จะเกิด 
1 = ยากที่จะเกิด 

5 = คะแนนรวมอยู่ในระดับสูง (คะแนนรวมต่ ากว่าปีที่ผา่นมา) 
4 = คะแนนรวมอยู่ในระดับสูง (คะแนนรวมสูงกว่าปีที่ผา่นมา) และ
คะแนนแต่ละดัชนีต่ ากว่าค่าเฉลีย่ทุกดัชนี 
3 = คะแนนรวมอยู่ในระดับสูง และคะแนนบางดชันีต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
2 = คะแนนรวมอยู่ในระดับสูงมาก และคะแนนบางดชันีต่ ากวา่ค่าเฉลี่ย 
1 = คะแนนรวมอยู่ในระดับสูงมาก และคะแนนแต่ละดัชนีไมน่อ้ยกว่า
ค่าเฉลี่ย 
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4. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็น 
ไปตามเป้าหมาย 
 

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน 
4 = น่าจะเกิด 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่นา่ที่จะเกิด 
1 = ยากที่จะเกิด 

5 = รายไดจ้ากการด าเนินงาน 40 ล้านบาท  
4 = รายไดจ้ากการด าเนินงาน 42 ล้านบาท 
3 = รายไดจ้ากการด าเนินงาน 44 ล้านบาท 
2 = รายไดจ้ากการด าเนินงาน 46 ล้านบาท 
1 = รายไดจ้ากการด าเนินงาน 48.40 ล้านบาท 

5. การเบิกจ่ายของส านักงานพัฒนา 
พิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน 
4 = น่าจะเกิด 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่นา่ที่จะเกิด 
1 = ยากที่จะเกิด 

5 = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
4 = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3 = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2 = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
1 = การเบิกจ่ายเปน็ไปตามเปา้หมาย (ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 96) 

6. การสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 
 

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน 
4 = น่าจะเกิด 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่นา่ที่จะเกิด 
1 = ยากที่จะเกิด 
 

5 = ไม่ได้จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน 90 วันนับจากวันสิน้
ปีงบประมาณ ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่มีความถูกต้อง 
4 = ไม่ได้จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน 90 วันนับจากวันสิน้
ปีงบประมาณ แต่ข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้อง 
3 = จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน 90 วันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ แต่ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่มีความถูกต้อง 
2 = จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน 90 วันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ และข้อมูลครบถว้น แต่ไม่มีความถูกต้อง 
1 = จัดส่งรายงานทางการเงินภายใน 90 วันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ ข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้อง 

7. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน 
4 = น่าจะเกิด 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่นา่ที่จะเกิด 
1 = ยากที่จะเกิด 
 

5 = มีความผิดตามบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติและถูก
ด าเนินคด ี
4 = มีความผิดตามบทลงโทษทางวินัยของส านักงานฯ  
3 = พบข้อผิดพลาด และถูกผู้บริหารว่ากล่าวตักเตือน 
2 = พบข้อผิดพลาด แต่สามารถด าเนินการแก้ไขไดด้้วยตนเอง  
1 = ไม่พบข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อยในการด าเนนิการตาม
พระราชบญัญัต ิ




