
รายงานผลการตรวจสอบภายใน(ไตรมาสที่ ๓) 
 

  สํานักตรวจสอบภายในไดตรวจสอบการดําเนินงานของสํานกังาน  ตามแผนการตรวจสอบภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  โดยตรวจสอบความครบถวนของการออกประกาศ/หลักเกณฑ ตามขอบังคบั

สํานักงานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน) วาดวยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๖   ตรวจสอบ/ติดตาม

ผลการปฏบิัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจาง การเบกิจายคาการศึกษาบุตร การเบิกจายคารักษาพยาบาล การเบิก

คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัตงิาน   และโครงการสงเสรมิการตลาดและการประชาสมัพันธ   รวมทั้งสิ้น  ๖  เรื่อง   
 

เรื่องที่ ๑ ตรวจสอบความครบถวนของการออกประกาศ/หลักเกณฑ ตามขอบังคับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 

(องคการมหาชน) วาดวยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

เปนการตรวจสอบดานการปฏิบัติงาน (Operation  Audit)  พบวามี ๖ ประเด็นที่ยังไมไดดําเนินการ ดังนี ้
 

ระเบียบสํานักงานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน) ว าดวยการพัฒนาและบรหิารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๖ 

ขอ ประเด็น/รายละเอียด อํานาจ 

๕ การเลือกตั้งผูแทนเจาหนาที่และลูกจาง ใหมาจากการคัดเลือกโดยเจาหนาที่และลูกจาง  ผูอํานวยการกําหนด 

๙ การเปลี่ยนตําแหนงเจาหนาทีห่รือลูกจางประเภทหนึ่งไปเปนตําแหนงอีกประเภทหนึ่ง ผูอํานวยการกําหนด 

๒๑ 

วรรคสอง 

เจาหนาที่และลูกจางอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจ  เงินเพิ่มพิเศษ

ประจําตําแหนงหรือเงินเพิ่มพิเศษอยางอื่น   

คณะกรรมการกําหนด 

๓๙  

วรรคสอง 

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการเบิกสวัสดิการ(คารักษาพยาบาล  คาการศึกษาบุตร  

เงินสงเคราะหจากการไดรับอันตรายจากการปฏิบัติหนาที่ เงินชวยเหลือกรณีถึงแกกรรม)  

คณะกรรมการกําหนด 

๔๑ สํานักงานอาจใหมีการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุใหแกผูปฏิบัติงานใน

ลักษณะประกันหมู  การกําหนดวงเงินประกันของแตละตําแหนง 

คณะกรรมการกําหนด 

๔๓ ผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับประโยชนเกื้อกูลดังนี้ (๒) (๓) (๔) ของที่ระลึกเมื่อพนจากการ

ปฏิบัติงานเนื่องจากอายุครบหกสิบปบริบูรณ ของเยี่ยมกรณีเจ็บปวย พวงหรีดฯลฯ 

ผูอํานวยการกําหนด 

๔๗ 

วรรคสอง 

หลักเกณฑในการพัฒนาเจาหนาที่ใหมีประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเงื่อนไขใน

การลา สัญญาผูกพัน ทั้งนี้ใหมุงไปในทางที่จะทําใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานใหดีขึ้น 

ผูอํานวยการกําหนด 

 

ขอเสนอแนะ 

  เนื่องจากสํานกังานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน) ไดกอตั้งมาเปนระยะเวลา ๕ ปแลว จงึควรมี

การกําหนดประกาศ/หลักเกณฑในประเด็นที่ยังคงคางใหครบถวน  เพื่อใชเปนมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานของ

สํานักงานโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น  ดังนี้ 

๑. ขอ ๙ การเปลี่ยนตําแหนงเจาหนาที่และลกูจางประเภทหนึ่งไปเปนตําแหนงอีกประเภทหนึ่ง  

(ดําเนินการแลว) 

๒. ขอ ๓๙ วรรคสอง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการเบิกสวสัดิการ  เชน คารักษาพยาบาล  

คาการศึกษาบุตร ฯลฯ  เนื่องจากมีปญหาในทางปฏิบัต ิ

๓. ขอ ๔๑ การกําหนดวงเงินประกันของแตละตําแหนง (สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดเชียงใหมได

เคยมีขอทักทวงไวแลว) 

 

 



เรื่องที่ ๒   การตรวจสอบ/ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจาง 
 

  เปนการตรวจสอบดานอื่นๆ  ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑  กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรใน

ระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและใหปด

ประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น   โดยสรปุสาระสําคัญของการเผยแพรแผนได

ดังนี้ 

ว ิธ ี เผยแพร ไมเผยแพร 
e-market ทุกวงเงิน - 

e-bidding ทุกวงเงิน - 

วิธีสอบราคา ทุกวงเงิน - 

วิธีคัดเลือก ทุกวงเงิน    เลือกวิธีตามมาตรา ๕๖ (๑)  

(ก) (ข) (ง) (จ) (ช) (ซ) 

-จําเปนเรงดวน มาตรา ๕๖ (๑) (ค) 

-ใชในราชการลับ มาตรา ๕๖ (๑) (ฉ) 

วิธีเฉพาะเจาะจง ทุกวงเงิน  เลือกวิธีตามมาตรา ๕๖ (๒)  

(ก) (ค) (จ) (ช) (ซ) 

-วงเงินไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐  บาท มาตรา ๕๖ (๒) (ข) 

-มีความจําเปนฉุกเฉิน  มาตรา ๕๖ (๒) (ง) 

-พัสดุที่จะขายทอดตลาด มาตรา ๕๖ (๒) (ฉ) 

งานจางที่ปรึกษา ทุกวงเงิน / ทุกวิธี 

(ยกเวนมาตรา ๗๐ (๓) (ข) (ฉ) 

-มีวงเงินไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มาตรา ๗๐ (๓) (ข) 

-ความมั่นคงของชาติ มาตรา ๗๐ (๓) (ฉ) 

งานจางออกแบบหรือ

ควบคุมงานกอสราง 

ทุกวงเงิน / ทุกวิธ(ียกเวนมาตรา ๘๒ (๓)  -เรงดวนหรือเก่ียวกับความมั่นคงของชาติ   

 

จากการตรวจสอบในเว็ปไซดของสํานักงาน โดยการสุมตัวอยางจากการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี   e-bidding  และการจาง

ที่ปรกึษาระหวางวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๑๖ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ จํานวน  ๒๐  รายการ  พบวาไมมีการเผยแพร

แผนฯ   ๖ รายการ ดังนี้ 
เรื่อง การดําเนินงานของสํานักงาน 

การเผยแพรแผน กําหนดการตามแผน ประกาศซื้อ/จางเมื่อว ันที ่

๑.จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนศูนยประชุมฯ   ตุลาคม ๒๕๖๐ ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

๒.จางเหมารักษาความสะอาดศูนยประชุมฯ   ตุลาคม ๒๕๖๐ ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

๓.จางเหมารักษาความสะอาดเชียงใหมไนทซาฟารี   ตุลาคม ๒๕๖๐ ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

๔.จางเหมาดูแลระบบไฟฟากําลัง   - - ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

๕.จางเหมาแสดงกิจกรรมโชวเชียงใหมไนทซาฟาร ี - - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๖.จางเหมารักษาความปลอดภัยศูนยประชุมฯ - - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๗.จางเหมารักษาความปลอดภัยเชียงใหมไนทซาฟารี - - ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

๘.จางที่ปรึกษาจัดทําแผนการใชพื้นที่ศูนยประชุมฯ   ธันวาคม ๒๕๖๐ ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

๙.จางทําปายบอกทางศูนยประชุมฯ   ธันวาคม  ๒๕๖๐ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๑๐.ซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน   มกราคม  ๒๕๖๑ ๓ มกราคม  ๒๕๖๑ 

๑๑.ติดตั้งชุดอุปกรณควบคุมเมนเบรคเกอร   มกราคม  ๒๕๖๑ ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑ 

๑๒.จางเหมาดูแลระบบปรับอากาศ - - ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑ 

๑๓.จางทําแผนการใชพื้นที่ศูนยประชุมฯ   มกราคม  ๒๕๖๑ ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๑ 



๑๔.จางเดินสายติดตั้ง Wall  Plug   มกราคม  ๒๕๖๑ ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๑ 

๑๕.จางปรับปรุงภูมิทัศนและระบบน้ํา   มกราคม  ๒๕๖๑ ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๑ 

๑๖.จางศึกษาผลทางสังคมและเศรษฐกิจ   กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ ๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 

๑๗.จัดซื้อครุภัณฑ อุปกรณสํานักงาน/คอมพิวเตอร   กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ ๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 

๑๘.จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ   กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ ๑๖ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 

๑๙.จางปรับปรุงระบบภาพและเสียงหองลีลาวดี - - ๑๖ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 

๒๐.จางปรับปรุงรั้วบังตาบานพักแคมปกราวด   กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ ๑๖ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 
 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

 การไมประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางเปนการไมปฏิบัติตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจางและการ

บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  มาตรา ๑๑  ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปและ

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการที่

กรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น  
 

       ผูบังคับบัญชาตองกํากับ  ควบคมุเจาหนาทีผู่รบัผิดชอบใหดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตกิาร

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  มาตรา ๑๑ อยางเครงครัด  เนื่องจากการละเวนการปฏิบัติ

หนาที่ใดซึ่งไดกําหนดไวในพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑   มีความผิดทั้ง

ทางอาญาและทางแพง  ตามหมวด ๑๕ บทกําหนดโทษ  มาตรา ๑๒๐ 
 

เรื่องที่  ๓   ตรวจสอบการเบิกจายคาการศึกษาบุตร 
 

     เปนการตรวจสอบดานการปฏิบัติงานดานการเงิน  การบัญชีและการปฏบิัติตามขอกําหนด (Financial 

&Compliance  Audit)   โดยวิธีการสุมตัวอยาง จํานวนทั้งสิน้  ๒๓  ราย  มีขอบเขตของการตรวจสอบระหวางวันที่ 

๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐มีขอตรวจ พบทีเ่ปนนัยสําคัญ  จํานวน  ๒ ประเด็นดังนี ้
 

ประเด็นที่ ๑  ความตามขอบังคับมีความขัดแยงกัน 
 

ขอบังคับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ว าดวยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๖ 

ขอ ๓๙ ใหผูปฏิบัติงานไดรับสวัสดิการจาก

สํานักงานดังนี้(๒) การศึกษาของบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

    ทั้งนี้หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการ

เบิกสวัสดิการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด   

ขอ ๘๐ ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล

และการศึกษาบุตรตามขอบังคับนี้ ใหนําระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนดขององคการ

บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) และ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม  

กรณีที่ไมมีระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนดเชนวาน้ัน ใหนําระเบียบของทางราชการ

มาใชบังคับโดยอนุโลม จนกวาคณะกรรมการจะประกาศกําหนดเปนอยางอื่น 
 

 จากการตรวจสอบพบวา  องคการบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยัง่ยืน 

(องคการมหาชน) ยังไมไดมกีารกําหนดหลักเกณฑในการเบกิเงินสวัสดิการไว    โดยการเบิกจายเงินใชความตาม

ขอบังคับ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) วาดวยการบรหิาร งาน

บุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๗๐ ซึ่งมีความวา ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิการเบกิคารักษา พยาบาล

และการศกึษาบุตรตามขอบังคบันี้ ใหนําระเบียบของทางราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม  จนกวาคณะกรรมการจะ

ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น 



ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

  จากความขางตนแสดงวา  การเบิกจายสวัสดิการการศึกษาบุตรตองนําระเบียบของทางราชการมา

บังคับใช  ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.๒๕๒๓ ไดใหความหมายของคํา

จํากัดความคําวา  “บุตร” หมายความวา บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งมีอายุครบสามป แตไมเกินยีส่ิบหาปสงผลให

สิทธิการเบกิคาการศึกษาบุตรของผูปฏิบัตงิานขัดแยงกันดังนี้ 
 

สิทธิตามขอบังคับฯ ว าดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๓๙ (๒)  สิทธิตามระเบียบของทางราชการ 

                 เบิกไดจนถึงอายุไมเกิน ๒๐ ปบริบูรณ เบิกไดจนถงึอายุไมเกิน ๒๕ ปบริบูรณ 
 

  เนื่องจากสํานกังานมกีารเบิกจายเงินคาการศึกษาบุตรของผูปฏิบัติงานซึง่มีอายเุกินกวา  ๒๐  ป

บริบรูณ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความถูกตอง  เห็นควรเรงรัดกําหนดหลกัเกณฑ วิธีการและเงื่อน ไข

ในการเบิกสวสัดิการคาการศึกษาบุตร  คารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นของผูปฏบิัติงาน  และนําเสนอขอรับความ

เห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพงิคนครเพื่อประกาศใชเปนหลกัเกณฑของสํานกังานตอไป(เปนไปตาม

ขอบังคับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ว าดวยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๓๙ วรรคสอง)

และในระหวางที่ยงัไมมีประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการเบิกสวัสดิการ  เห็นควรถือปฏิบัติตาม

ขอบังคับสํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน) วาดวยการพัฒนาและบรหิารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๔ 

วรรคทาย ความวา  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกบัการดําเนินการตามขอบงัคับนี้ใหผูอํานวยการเสนอคณะกรรมการเพื่อ

วินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยนี้ใหถือเปนทีสุ่ด 
 

  ประเด็นที่ ๒  เบิกจายเงนิคาการศึกษาบุตรเกินกวาสิทธ ิ

  ผลการตรวจสอบพบวามีการเบิกจายเงินใหแกผูปฏบิัติงานเกินกวาสิทธิดังนี ้

  ๑.นายสมพงษ  จันไกย  ตําแหนงพนักงานขับรถลาก สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี   เบิกจายคา

การศึกษาบุตรราย นายธนพล  จันไกย  เกินสทิธิจํานวน  ๑,๐๑๐ บาท โดยมีการนําคาปรบัภูมิทัศน  คาบํารุงสมาชิก

ชมรมผูปกครองและครู   บัตรวิ่งมินมิาราธอน  และคาธรรมเนียมธนาคาร  มาเบิกจายดวย 

  ๒. นายไพโรจน  ดวงมณี  ตําแหนง หัวหนาจัดบรหิารสวัสดภิาพสัตว สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี  

เบิกจายคาการศึกษาบุตรราย นายพรีะพงษ  ดวงมณี  เกินสิทธิจํานวน ๗๐๐ บาท โดยมีการนําคาปรับภูมทิัศน  คา

ตรวจหาสารเสพติด  คารักษาสภาพแวดลอม มาเบิกจายดวย  

ขอเสนอแนะ ใหเรียกคืนเงินสวนที่เกินกวาสทิธิ 
 

เรื่องที่  ๔    ตรวจสอบการเบิกจายคารักษาพยาบาล 

           เปนการตรวจสอบดานการปฏบิัติติงานดานการเงนิ  การบัญชีและการปฏบิัติตามขอกําหนด(Financial 

&Compliance  Audit)   โดยวิธีการสุมตัวอยาง จํานวนทั้งสิน้  ๓๐  ราย  มีขอบเขตของการตรวจสอบระหวางวันที่ 

๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีขอตรวจพบทีเ่ปนนัยสําคัญคือไมปฏิบัติตามขอบงัคับสํานักงานพฒันาพิงคนคร (องคการ

มหาชน) วาดวยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๔๐ ซึ่งกําหนดวา เงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจําป  ใหจายเฉพาะผูใชสิทธิซึง่ไมอาจใชสทิธิจากหนวยงานอื่น   

 

 

 



ขอเสนอแนะ 

 การใชสิทธิเบิกจายคารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว   ตองใหบุคคลในครอบครัวใชสิทธิในหนวยงาน

ของตนเองกอน  เชน  ประกันสังคม  บํานาญ  นอกจากสิทธิหลักของตนเองไดรับต่ํากวา จงึนําสวนที่ขาดอยูมาเบิก

จากสํานกังานได   
 

เรื่องที่  ๕   ตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
 

          เปนการตรวจสอบดานการปฏิบัติติงานดานการเงิน  การบัญชีและการปฏบิัติตามขอกําหนด (Financial 

&Compliance  Audit)โดยการสุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น  ๙  ราย  มีขอบเขตของการตรวจสอบระหวางวันที่ ๑-๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๐   ผลการตรวจสอบไมมีข อตรวจพบที่เปนนัยสําคัญ 
 

เรื่องที่  ๖   รายงานผลการตรวจสอบโครงการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธของศูนยประชุมฯ 
 

                วงเงิน  ๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท (เงินนอกงบประมาณ)  มีขอตรวจพบดานผลการดําเนินงาน (Performance  

Audit) ดังนี้ 
 

ข อตรวจพบ   ไมสามารถดําเนินโครงการไดครบถวนตามขอบเขตที่กําหนดและไมทันตามกรอบเวลา 
 

สิ่งที่ควรจะเปน (Criteria )สํานักงานดําเนินกจิกรรมตามโครงการที่ไดรบัอนุมัติ   ดังนี้ 

            ๑.  มีการวางแผนการทํางานที่เหมาะสมและชัดเจน  ปฏิบัติและบรรลุเปาหมายได   

 ๒.  จัดทําสื่อประชาสัมพันธของศูนยประชุมฯ ไดครบถวนและแลวเสร็จภายในเวลาตามแผน 

            ๓.  เจาหนาที่ไดพบปะกลุมลกูคาเปาหมาย  (CMECC  Site  Visit) จํานวน ๒๐ ครั้งตามกําหนดการ 

                 พรอมมอบสื่อประชาสัมพันธศูนยประชุมฯ 

            ๔.  มีกลุมลูกคาเปาหมายมาเยี่ยมชมศูนยประชุมฯ  (CMECC  Site  Inspection)จํานวน ๕ ครั้งตาม 

                 กําหนดการ  พรอมมอบสื่อประชาสมัพันธศูนยประชุมฯ 

            ๕.  กอใหเกิดความเชื่อมั่นของกลุมเปาหมายและภาพลักษณที่ดีตอศูนยประชุมฯ ทําใหมกีารใชบริการมาก

ขึ้นตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 
 

สิ่งที่เปนอยู  (Condition) 

            ไมมีการวางแผนการทํางาน ไมมีแผนปฏิบัตงิาน (Action  Plan) ทํางานคนเดียวไมมีทมีงาน (Team  Work)

ดําเนินการเฉพาะการจัดทําสื่อกจิกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ  จํานวน  ๕ รายการ (งบประมาณ 

๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท ใชไป ๘๗๖,๐๐๐ บาท) จาก  ๖ รายการ (งบประมาณ ๔,๓๒๕,๐๐๐ บาท)  โดยจัดหาตาม

ขอบังคับสํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน) วาดวยการพสัดุ พ.ศ.๒๕๕๗  ดวยวิธีตกลงราคาดังนี ้
ลําดับ 

(เรียงตามเวลาจดัหา) 

รายการพัสดุ เริ่มตนจัดหา รายงาน 

ผลตรวจรับพัสดุ 

ใชเวลา 

๑ แฟลชไดรฟพรอมกลอง  ๑,๐๐๐  ชิ้น ๑๑ พย.๕๙ ๑๓ มค.๖๐ ๖๔ วัน 

๒ ผลิตเอกสารแนะนําศูนยประชุมฯ (แผนพับ  

แบบแปลนผังพื้นที่อาคาร 

๑๖ พย.๕๙ ๒๙ กย.๖๐ ๓๑๘ วัน 

๓ ชุด Back drop เคล่ือนที่ ๒ ชุด ๒๑ พย.๕๙ ๑๔ กพ.๖๐ ๘๖ วัน 

๔ ถุงผาสกรีนลาย ๑,๐๐๐ ถุง ๗ ธค.๕๙ ๙ มีค.๖๐ ๙๓ วัน 

๕ สมุดออกาไนเซอร ๕๐๐ เลม ๑๑ มค.๖๐ ๓ เมย.๖๐ ๘๓ วัน 



    การจดัหาพัสดุใชเวลานานเกินปกต ิ กระทบตอการดําเนินกิจกรรมหลักสําคญั  ไมทันตามกรอบเวลาของโครงการ 
 

 

ผลกระทบ  (Effect) 

  ๑. ใชจายงบประมาณไมเปนไปตามวงเงินที่ไดรับอนมุัติ  มีการใชจายนอยมากเพียงรอยละ ๑๒.๕๓ 

  ๒. สิ้นเปลืองทรัพยากร (งบประมาณ เวลา) อยางไมคุมคา เนื่องจากไมกอใหเกิดผลลัพธ (Outcome) 

 ๓. ไมกอใหเกิดการรบัรูและความเชื่อมั่นในศักยภาพ ความพรอมของสถานที่  สินคาและบริการ ตามวัตถุ 

ประสงคสําคัญของโครงการ 
 

 

สาเหตุ  (Cause) 

  ๑. ขาดการวางแผนทํางานทีเ่หมาะสม  ทําใหโครงการเดินไปอยางไมมทีิศทาง 

  ๒. ขาดทีมงาน (Team  Work) ทํางานคนเดียว  เกิดความลาชา 

  ๓. ขาดการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงเทาที่ควร  สงผลตอขวัญและกําลังใจผูปฏบิัติงาน 
 

ขอเสนอแนะ  (Recommendation) 

 ๑. ตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action  Plan) 

           ๒. ตองทํางานเปนทีม (Team  Work)   

 ๓. ผูบรหิารระดบัสงูตองใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการอยางเต็มกําลังความสามารถ  เพื่อสรางขวัญ

และกําลงัใจที่ดีใหกบัผูปฏิบัติงาน 

  
 


