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ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ณ วันที่ 30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2561 
 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคมุ 

1.1 ปรัชญำและรปูแบบกำรท ำงำนของผู้บริหำร 
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏบิัติหน้าที่ภายในองค์กรรวมทั้งการติดตามผล  

การตรวจสอบและการประเมินผล ท้ังจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
ภายนอก 

 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการด าเนินงาน 
 มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน (Performance-Based 

Management) 

 
 สพค. มีรูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน การปฏิบัติงานมีการกระจายตัวช้ีวัด

ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการผลักดันองค์กรไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่
ก าหนดไว้  

 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน ประกอบด้วยแผนงานโครงการและแผนการ
ใช้จ่ายเงินประจ าปี 

 มีการจัดท ารายงานทางการเงิน งบประมาณ และการด าเนินงานของ สพค. ต่อคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนครทุกเดือน 

1.2 ควำมซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
 มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้

พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเปน็ครั้งคราว 
 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและ

บทลงโทษตามข้อก าหนดด้านจริยธรรม และแนวทางการปฏิบตัิที่ถูกต้อง 
 หน่วยงานส่งเสริมและสนบัสนุนวฒันธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความส าคัญของความ

ซื่อสัตย์และจริยธรรม 
 หน่วยงานก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานท่ีเป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้

พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไมไ่ด้ 
 หน่วยงานด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสญัญาณแจ้งว่าอาจมีปญัหาเรื่องความ

ซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น 
 

 
 มรีะเบยีบ สพค. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และร้องทุกข์ การพิจารณาอุทธรณ์และร้อง

ทุกข์ พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
 มีประกาศส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน 

พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 มรีะเบยีบว่าด้วยการเลือกเจ้าหนา้ที่ของส านักงานเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และ

ร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 สพค. มีคู่มือธรรมภิบาลของ สพค. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

- เพื่อให้ สพค. เป็นหน่วยงานท่ีมีธรรมาภิบาล 
- เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของ สพค. 
- เพี่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ สพค. 

 สพค. มีคู่มือจรรยาบรรณของ สพค. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
- เพื่อให้เกดิความโปร่งใสมั่นคง และยั่งยืนในการด าเนนิธุรกจิ 
- เพื่อช้ีน าการด าเนินธุรกิจของ สพค. 
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 ก าหนดเง่ือนในสญัญาจ้างผู้ปฏิบัติงานดังนี ้
- ผู้ปฏิบัติงานจะไมร่ับจ้างท างานให้กับบุคคลอื่น หรือกระท าการใดๆทั้งทางตรงและทางอ้อม

ในกิจการของบุคคลอื่น หรือเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการของบุคคลอื่น หรือด าเนิน
กิจการด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาที่สัญญาจ้างฉบับนี้ยังมผีลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน 

- ผู้ปฏิบตัิงานสญัญาว่าจะไม่เปิดเผย รายการ และ/หรือข้อมูลใดๆทีเ่กี่ยวข้องกับบุคลากร การ
บัญชี การเงิน  หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้รบัทราบไม่วา่ขณะทีย่ังคงเป็น
ผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างอยู่ หรือได้สิ้นสดุความเป็นผู้ปฏิบัติงานไปแล้วให้แก่บุคคลภายนอก
ก่อนได้รับอนญุาตจากผู้ว่าจ้าง 

- ผู้ปฏิบัติงานยินยอมปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรอืค าสั่ง ของ สพค. ที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และจะมีต่อไปในอนาคต 

- ผู้ปฏิบตัิงานยินยอมใหผู้้ว่าจ้างปรับย้ายไปปฏิบตัิงานในต าแหน่งอื่นใดในระดับเดียวกันก็ได้ตาม
ความเหมาะสม 

 สพค. มีการสอบข้อเท็จจริงประจ าปี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
- ค าสั่งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  ที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการจัดท าระบบโครงข่ายการสื่อสารของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระ
เกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา สัญญาเลขที่ HAL ๒๕/๒๕๕๘ 

 
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 

 มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของแตล่ะต าแหน่งและเป็นปัจจุบัน 
 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานท้ังหมดอย่างเหมาะสม 
 การประเมินผลการปฏิบตัิงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มผีลต่อ

ความส าเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานดี และส่วนท่ีต้องมีการปรับปรุง 

 สพค. ได้จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้าง 
 ด าเนนิการหลักสูตรพัฒนาบคุลากรปี 2561 ดังนี ้

1. กิจกรรมฝึกอบรมสมรรถนะหลกั (Core Competency) 5 หลักสูตร 
    - เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเขา้สู่ประเทศไทย 4.0 
    - กีฬาสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาและสร้างความสามัคค ี
    - ภาวะผู้น าและการท างานเปน็ทีม (Leader Ship and  Team ship in me) 
    - ระดับคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน 
    - การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
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2. กิจกรรมฝึกอบรมสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)  
    3 หลักสูตร  
    - การพัฒนาองค์กรตามแผนยทุธศาสตร ์
    - การพัฒนานักบริหารระดับสงู (นปส.) จัดโดย กพร. 
    - การบริหารองค์การภาครัฐในยุค 4.0 ของ ก.พ.ร. 
3. กิจกรรมฝึกอบรมสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน (Functional Competency) 18 หลักสูตร   
    - การซ้อมแผนอัคคภีัยและแผน่ดินไหว 
    - การบริหารสวสัดิภาพสัตว ์
    - แนวทางและวิธีปฏิบัติเกีย่วกับการเบิกจ่ายและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง 
    - การพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสมัพันธ์ 
    - การจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ 
    - การอบรมภาษาต่างประเทศ 
    - การให้บริการที่พักงานจัดเลีย้งอย่างมืออาชีพ 
    - ความปลอดภัยในการท างาน 
    - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
    - เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัระดบัเทคนิคข้ันสูง 
    - การจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส ์(CFS) 
    - งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น 
    - E-Payment เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงิน 
    - ความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ 
    - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
    - English for Executives 
    - อบรมด้านการตรวจสอบภายใน 
    - หลักสูตรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของ สพค. 
4. กิจกรรมประชุมวิชาการในต่างประเทศ 1 หลักสูตร 
    - ฝึกงานเจ้าหน้าที่บรหิารสวสัดิภาพสตัว์ ส านักงานเชียงใหมไ่นท์ซาฟารีที่ประเทศสิงคโปร ์

 สพค. จะมีการประเมินผลการปฏบิัติในทุกระดับตามผลการปฏิบตัิงานและสมรรถนะที่ก าหนด
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ไว้ และแบ่งระดับผลการปฏิบตัิงาน ดังนี้ 
 

คะแนนรวม ระดับผลงาน 
>95 – 100 ดีเด่น 
>85 – 95 ดีมาก 
>75 – 85 ด ี
>60 – 75 พอใช้ 
0 – 60 ต้องปรับปรุง 

 

1.4 โครงสร้ำงองค์กร 
 มีการจัดโครงสร้างและสายงาน  การบังคับบัญชาท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับขนาด

และลักษณะการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
 มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครัง้คราวและปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นใหส้อดคล้องกับ

สถานการณ์ที่มีการเปลีย่นแปลง 

 
 มีข้อบังคับส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจดัแบ่งส่วนงาน และ

ขอบเขตหน้าที่ พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2558  
 มีข้อบังคับส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจดัแบ่งส่วนงาน และ

ขอบเขตหน้าที่ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2559 
 มีการวิเคราะห์อตัราก าลังของส านกังานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อปรับเปลี่ยน

โครงสร้างของส านักงานให้เกิดการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเป็นระบบ และสามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ที่ สพค. ก าหนดไว ้

1.5 กำรมอบอ ำนำจและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
 มีการมอบหมายอ านาจและหน้าทีค่วามรับผิดชอบให้กับบุคคลทีเ่หมาะสมและ

เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ 
 ผู้บริหารมีวิธีการทีม่ีประสิทธิภาพในการติดตามผลการด าเนินงานท่ีมอบหมาย 

 

 
 คณะกรรมการบรหิารการพัฒนาพิงคนคร มีอ านาจหน้าท่ีควบคมุดูแลส านักงานตามพระราช

กฤษฎีกา จัดตั้งส านักงานพัฒนาพงิคนคร (องค์การมหาชน) มาตราที่ 18 พร้อมทั้งแต่งตั้งและ
มอบหมายใหผู้้อ านวยการท าหนา้ที่บริหารกิจการของส านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ของส านักงาน ระเบยีบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติ และประกาศของ
คณะกรรมการและเป็นผู้บังคับบญัชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกต าแหน่ง 

 คณะกรรมการเห็นชอบให้มีการทบทวนโครงสรา้ง สพค. ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2561 
เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2561 

 สพค. ไดม้ีค าสั่งที่ 236/2560 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่องมอบอ านาจให้รอง
ผู้อ านวยการ สพค. ผู้อ านวยการฝา่ยบริหารงานกลาง ผู้อ านวยการฝา่ยบริหารจัดการ 
ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการและซอ่มบ ารุง และผู้อ านวยการฝ่าย สพค. มอบอ านาจ ดังนี้ 
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- การเบิกจ่าย 
- การจัดซื้อจัดจา้ง 
- การบริหารงานท่ัวไปในสังกัด 

 สพค. ได้มีค าสั่งที่ 120/2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทน 
- กรณี ผู้อ านวยการ สพค. ไม่อยู่ หรือไปปฏิบัติราชการภายในประเทศ ให้รองผู้อ านวยการ 

สพค. และผู้อ านวยการส านักบริหารงานกลาง เป็นผู้รักษาการแทน 
- กรณี รองผู้อ านวยการ สพค. และผู้อ านวยการส านักบริหารงานกลาง ไม่อยู่ หรือไปปฏิบัติ

ราชการภายในประเทศ ให้ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกลางเป็นผู้รักษาการแทน 
- กรณี รองผู้อ านวยการ สพค. และผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ไม่อยู่ หรือไป

ปฏิบัติราชการภายในประเทศ ให้ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุงเป็นผู้รักษาการแทน 
- กรณี รองผู้อ านวยการ สพค. และผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ ไม่อยู่ 

หรือไปปฏิบัติราชการภายในประเทศ ให้ผู้อ านวยการฝา่ยประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นผู้รักษาการแทน 

- กรณี รองผู้อ านวยการ สพค. และผู้อ านวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ไม่อยู ่
หรือไปปฏิบัติราชการภายในประเทศ ให้ผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารจดัการศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นผู้รักษาการแทน 

 
1.6 นโยบำยวิธีบริหำรด้ำนบุคลำกร 

 มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้น
ถึงการศึกษา ประสบการณ์ความซือ่สัตย์และมีจริยธรรม 

 มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดอืน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผล

การปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และ

จริยธรรม 
 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปญัหา เมื่อมีการไม่ปฏิบตัิตามนโยบายหรือ

ข้อก าหนดด้านจริยธรรม 

 
 การสรรหาผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตามข้อบังคับส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาหรือคดัเลือกผู้ปฏิบตัิงาน พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2557 

 มีระเบียบส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดโครงสร้าง
เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2558 

 มีข้อบังคับส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงาน
บุคคล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2559 

 มีการจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้แก่พนักงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรปี 2561 
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 มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานปรับเงินเดือนผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ระดับ 
นักบริหาร และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มปฏิบัติงาน ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 

 ระเบียบส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษตามผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี 2 เมษายน 2561 

 ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2561 

 มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก่อนครบอายุสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานของ
ส านักงาน 

1.7 กลไกกำรติดตำมกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
 มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วน

ราชการ 

 สพค. มีกฎบตัรการตรวจสอบภายในส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วัตถุประสงค์ 
อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของส านักตรวจสอบภายใน โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 
เมษายน 2559 เพื่อให้ผูป้ฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกีย่วกับวัตถุประสงค์สายการบังคับ
บัญชา ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการ
ด าเนินงานและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  

 มีแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
บริการพัฒนาพิงคนคร 

 สพค. มีรักษาการเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน (ระดับสูง) 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน (ระดับกลาง) 1 อัตรา และมีผูเ้ชี่ยวชาญให้ค าแนะน าด้านตรวจสอบภายใน 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
2.1 ระดับหน่วยรับตรวจ 

 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน
และวัดผลได ้

 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน 

 
 
 มีการประชุมและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับหัวหน้างาน) 
 ทุกส านัก/ศูนย์ มีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์และเปา้หมายในการด าเนินกิจกรรม

บริหารความเสี่ยง 
 สพค. ด าเนินการเสนอแผนบริหารความเสีย่งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ

คณะกรรมการบรหิารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 20 
มกราคม 2561 
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2.2  วัตถุประสงค์ระดับกจิกรรม 
 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้

สอดคล้องและสนบัสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวดัผลได้ 
 บุคลากรทุกคนที่เกีย่วข้องมีส่วนรว่มในการก าหนดและให้การยอมรบั 

 
 ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มีการก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

พัฒนาองค์กรและเป็นกรอบด าเนนิงานเพื่อสามารถบริหารความเสีย่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดย สพค. มีการก าหนดประเด็นความเสี่ยงทั้งสิ้น 12 ประเด็น 

 ทุกส านัก/ศูนย์ เป็นผู้ก าหนดวัตถปุระสงค์ของการด าเนิน 
งานในระดับกิจกรรม 

2.3  กำรระบุปัจจัยเสี่ยง 
 ผู้บริหารทุกระดับมสี่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง 
 มีการระบุและประเมินความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น 

การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ การเกดิภัยธรรมชาต ิการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น 

 
 ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มีการระบุประเด็นความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงของ 

สพค. โดยหน่วยงานผูร้ับผดิชอบกิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
 ในระดับหน่วยงานมีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังจากปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอก 
2.4  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

 มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญของความเสี่ยง 
 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคญัหรือผลกระทบของความเสีย่งและ

ความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง 
 

 
 ในระดับหน่วยงานมีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญของความเสีย่ง พร้อม

ทั้งวิเคราะห์และประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง 
 สพค. ได้ใช้หลักเกณฑ์การประเมนิค่าความเสี่ยงแบบ 

L x I คือการใช้ค่า L (Likelihood = ค่าความเสีย่ง/โอกาส) คูณกับค่า I (Impact = ค่าผล 
กระทบที่วัดตามตัวเงิน เวลา หรือช่ือเสี่ยง) โดยมเีกณฑค์ะแนนค่าความเสี่ยงอยู่ทีร่ะดับ 1-5 

2.5  กำรก ำหนดวิธีกำรควบคุมเพ่ือป้องกันควำมเสี่ยง 
 มีการวิเคราะหส์าเหตุของความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้นและก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสีย่ง 
 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความ

เสี่ยง 
 มีการตดิตามผลการปฏิบัติตามวิธกีารควบคุมที่ก าหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

 
 ในระดับหน่วยงานมีการวิเคราะหส์าเหตุและก าหนดมาตรการปิดความเสี่ยง 
 มีการตดิตามผลการด าเนินงานและประเมินความเสี่ยงทุกไตรมาส และในกิจกรรมใดท่ีความ

เสี่ยงหลังการบริหารยังคงสูงอยู่ จะมีการเพิ่มมาตรการปิดความเสีย่งในแต่ละกิจกรรมของ 
สพค. 

 
3. กิจกรรมกำรควบคุม 

3.1   มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บรหิารแตล่ะระดับไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

3.2   มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอยา่งรัดกุมและเพียงพอ 

 
 สพค. ได้ออกค าสั่งที่ 236/2560 เรื่องมอบอ านาจให้ รองผู้อ านวยการ สพค. ผู้อ านวยการ

บริหารงานกลาง ผู้อ านวยการฝ่ายริหารจดัการ ผู้อ านวยการฝ่ายปฏบิัติการและซ่อมบ ารุง 
และผู้อ านวยการฝ่าย สพค. ลงวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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3.3  มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสยีหายตั้งแต่ต้นจน
จบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

3.4  มมีาตรการตดิตามและตรวจสอบให้การด าเนิน 
งานขององค์กรเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี   

 
 

 ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ด าเนินงานโดยถือปฏิบตัิระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
ประกาศ ของส านักงาน 

 การมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และผู้อนุมัติมิใช่คนเดียวกัน 
 มีการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของส านักงานโดยส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

เชียงใหม ่

4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
      4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรบัการบริหารและตัดสินใจของฝา่ย

บริหาร 
      4.2 มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และมตคิณะรัฐมนตรไีว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปจัจุบัน 
      4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน 

สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 
      4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นท้ังภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ 
       4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ และทันกาล 
       4.6 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 

 
 สพค. มีแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2559 - 2561) 
 การจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีเก็บแฟ้มแยกประเภทรับ-

จ่ายเป็นรายเดือน  โดยเรียงล าดับตามเลขท่ีเอกสารเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะบรรจุเก็บในกล่อง
เอกสารโดยติดข้อมลูเอกสารเป็นหมวดหมูเ่พื่อง่ายต่อการค้นหา 

 สพค. มีการรายงานข้อมลูต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครและผู้บริหารทราบ 
ดังนี ้
- รายงานผลการปฏิบตัิงานทุกไตรมาส 
- รายงานรายได้ทุกเดือน 
- รายงานผลการเบิกจา่ยทุกเดือน 
- รายงานด้านการเงินทุกไตรมาส 

 สพค.รายงานผลการด าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน 2 ครั้งต่อปี 
 ระบบตดิต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก สพค.  มีดังน้ี 

- ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 
- โทรศัพท์ภายใน-ภายนอก 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- Active Directory 
- Facebook Fan page  
- VDO conference 
- E-HR 
- Website 
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- Line Official และ Line Group  
 มีช่องทางให้พนักงานเสนอความเห็นดังนี้ 

- เสนอหนังสือตามล าดบัสายบังคับบัญชา 
- การเสนอในที่ประชุมฝ่าย/หัวหน้างาน 
- การเสนอในที่ประชุมรวมของ สพค. 

5. กำรติดตำมประเมินผล 
5.1. มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และรายงานใหผู้ก้ ากับดูแลทราบเป็น

ลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
5.2 กรณผีลการด าเนินงานไมเ่ปน็ไปตามแผน จะมีการเสนอขอปรบัแผนการใช้จ่ายเงิน 
5.3 มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
5.4 มีการตดิตามและตรวจสอบการปฏิบัตติามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้อย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
5.5 มีการตดิตามผลการแกไ้ขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้

ตรวจสอบภายใน 

 
 มีการจัดท ารายงานด้านภารกิจของ สพค. ทุกไตรมาส 
 มีการจัดท ารายงานด้านการเงินของ สพค. ทุกไตรมาส 
 มีการจัดท ารายงานผลการควบคุมภายในของ สพค. ทุกไตรมาส 
 มีการจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ สพค. ทุกไตรมาส 
 มีการจัดท ารายงานผลการบริหารทรัพยาการบุคคลของ สพค. ทุกไตรมาส 
 มีการจัดท ารายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศของ สพค. ทุกไตรมาส 
 มรีายงานผลการด าเนินงานของ สพค. แก่รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน 2 ครั้งต่อป ี
 มีการจัดท ารายงานรายได้และผลการใช้จ่ายเงินของ สพค. และเสนอคณะกรรมการและ

อนุกรรมการทุกเดือน 
 กรณีมผีลการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับแผน สพค.จะเสนอเรื่องขออนุมัติปรับแผน

งบประมาณประจ าปี ต่อคณะกรรมการ โดยเสนอขออนุมตัิปรับแผนการใช้จ่ายเงินต่อคณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร จ านวน 11 ครั้ง 

 ติดตามผลการด าเนินงานและรายงานแผน-ผลการใช้จ่ายเงินคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
พิงคนครทุกเดือน 

 สพค. มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของส านักตรวจสอบภายใน 
 

ผลกำรประเมินโดยรวม 
 หน่วยงานมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ  มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมทีต่้อง
ปรับปรุงกระบวนการควบคมุเพื่อให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 
 



 

 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรมควบคุมภายในของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4) 

 
กระบวนการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 
1. การเลี้ยงดูแลสตัว์ และสวัสดิภาพสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (Animal Welfare) งานบริหารสวัสดภิาพสตัว์ ฝ่ายบรหิารจัดการสตัว ์
2. การป้องกันสตัว์อันตรายหลดุ (Red Code) จากส่วนแสดงหรือคอกกัก งานบริหารสวัสดภิาพสตัว์ ฝ่ายบรหิารจัดการสตัว ์
3. การบริหารสัตวส์่วนเกิน งานบริหารสวัสดภิาพสตัว์ ฝ่ายบรหิารจัดการสตัว ์
4. การควบคมุคุณภาพอาหารสัตว์ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว ์
5. การบริหารการขายและรับจอง งานบริหารการขายและรับจอง ฝ่ายขายและวจิัยการตลาด 
6. การรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมลูส ารวจความคดิเห็นการใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี งานแผนและวิจยัการตลาด ฝ่ายขายและวิจยัการตลาด 
7. การปรับปรุงภมูิทัศน์ ในพื้นที่ส่วนบริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง 
8. การจดัระบบการจราจรของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี งานรักษาความปลอดภัย ความสะอาดและจราจร ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง 
9. การดูแลรักษาความ สะอาดของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี งานรักษาความปลอดภัย ความสะอาดและจราจร ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง 
10. การดูแลรักษาความปลอดภัยของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี งานรักษาความปลอดภัย ความสะอาดและจราจร ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง 
11. การใช้เครื่องจักรในการปฏิบตัิงาน งานโยธาและซ่อมบ ารุงและงานเช่ือมโลหะ ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง 
12. การบริหารจัดการรา้นค้าของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี งานการค้าภายใน ฝ่ายบริการ 
13. การใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนของบุคลากร งานบริหารบตัรเข้าชม ฝ่ายบริการ 
14. การจ าหน่ายบัตรเข้าชม งานบริหารบตัรเข้าชม ฝ่ายบริการ 
15. การให้บริการบ้านพักและจัดเลี้ยง งานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม ฝ่ายบริการ 
16. การให้บริการรถน่ังชมสตัว์ งานอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ฝ่ายบริการ 
17. การตรวจบัตรเข้าชมเชียงใหม่ งานอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ฝ่ายบริการ 
ส านักบริหารงานกลาง 
18. การด าเนินการจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิในการรักษาความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
19. ความเสถียรภาพของระบบสารสนเทศฯ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
20. การใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล 
21. การบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงิน งานบัญช ี



 

 

กระบวนการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ 
22. การด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง งานพัสดุและอาคารสถานท่ี 
23. การจัดท าทะเบียนควบคมุครภุัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งานพัสดุและอาคารสถานท่ี 
24. การใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงานของส านักบริหารงานกลาง งานพัสดุและอาคารสถานท่ี 
25. การบริหารพัสดุของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ งานพัสดุและอาคารสถานท่ี 
26. การออกข้อบังคับ และระเบยีบของส านักงาน งานกฎหมาย 
27. การจัดท าระเบยีบ หลักเกณฑ์ และประกาศตามข้อบังคับบุคคล งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
28. การรับเงินค่าต่ออายุบัตรสมาชิกส านักงาน งานการเงิน 
29. การรับ-ส่งเอกสารของส านักงานพัฒนาพิงคนคร งานบริหารงานท่ัวไป 
30. การควบคุมการใช้ยานพาหนะของส านักงานพัฒนาพิงคนคร งานบริหารงานท่ัวไป 
31. การจัดท าเอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร งานบริหารงานท่ัวไป 
32. นโยบายที่เกีย่วข้องกับการด าเนินงานประชาสมัพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 
33. การรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลส ารวจความคิดเห็นการใช้บริการของศูนย์ประชุมฯ ฝ่ายการตลาด 
34. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีและผู้ใช้บริการ ฝ่ายบรหิารจดัการ 
35. การหารายได้ของศูนย์ประชุมฯ  ฝ่ายการตลาด 
ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
36. การด าเนินโครงการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
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 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
 รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กจิกรรม/ 
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม 

(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
1. กำรเลี้ยงดูแลสัตว์ และ
สวัสดภิำพสัตว์ให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล 
(Animal Welfare) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเลีย้งดูแลสัตว์ ความ
ปลอดภัยของสตัว์ ความ
สะอาดของสถานท่ีตามหลัก 
Animal Welfare 

1. มีการควบคุม การจัดท า  
Revise Size Plan ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน WAZA  
2. มีการจัดตั้งคณะท างานฝ่าย
บริหารสวัสดิภาพสัตวเ์พื่อควบคุม
และสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว 

1. ด าเนินการปรับปรุงส่วนแสดง
สัตว์ ตามแบบ Revise Size Plan 
แล้วบางส่วน  
2. ด าเนินการจัดตั้งคณะท างาน
ฝ่ายบริหารสวัสดิภาพสัตวเ์พื่อ
ควบคุมและสุ่มตรวจการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 
 

1. ยังไมไ่ด้ปรับปรุงส่วนแสดงตาม
แบบ revise size plan บางส่วน 
ได้แก่ ส่วนแสดงนกฟลามิงโก้ และ
คอกเพาะขยายพันธ์ุเสือปลา 
 

1. ไดเ้สนอของบประมาณปี 
พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงส่วน
แสดงตามแบบ revise size 
plan ที่ยังคงค้าง 
 
 
 

30 ก.ย. 2561 
งานบริหาร 

สวัสดภิาพสตัว ์
ฝ่ายบรหิารจดัการ

สัตว์ส านักงาน
เชียงใหม ่

ไนท์ซาฟาร ี

 

2. กำรป้องกันสัตว์
อันตรำยหลุด (Red 
Code) จำกส่วนแสดงหรือ
คอกกัก 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การดูแลสถานท่ีเลี้ยง
สัตว์มีความปลอดภัยและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
ด้านความปลอดภยัในการ

1. มีมาตรการป้องกันและแผน
ควบคุมสตัว์หลดุ 
2. ผู้ปฏิบัติงานเลี้ยงสตัว์ที่
อันตราย ปฏิบตัิงานร่วมกัน 2 
คนขึ้นไป เพ่ือช่วยเหลือกันใน
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
3. มีแผนการตรวจอาคาร สถานท่ี 
โดยเฉพาะคอกกักและส่วนแสดง
สัตว์กลุม่ Red Code ร่วมกับฝา่ย
ปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง 

1. ได้ปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน
และแผนควบคุมสัตว์หลุด 
2. ได้ปฏิบัตติามแผนตรวจสอบ
คอกกักและส่วนแสดงสตัว์กลุม่ 
Red Cod 
3. การควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียง
พอที่จะป้องกันสัตว์อันตรายหลดุ
จากส่วนแสดงหรือคอกกัก 
4. ไดด้ าเนินการจัดท าป้ายเตือน 
และขั้นตอนการปฏิบัติงานใน

ไม่ม ี ไม่ม ี 30 ก.ย. 2561 
งานบริหาร 

สวัสดภิาพสตัว ์
ฝ่ายบรหิาร 
จัดการสัตว ์

ส านักงานเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟาร ี

 



แบบ ปย. 2 

2 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

เลี้ยง การจดัแสดง แก่
นักท่องเที่ยวและพื้นที่
ใกล้เคียง 

4. จดัท าป้ายเตือน ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน การเปดิ-ปิด ประตู
ทุกครั้ง โดยเฉพาะในสัตว์กลุ่ม 
Red Code 
5. มีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสภาพกรงและคอก
กักสัตว์ รวมถึงการตรวจสอบ
ก่อนการปล่อยสัตว์และเก็บสัตว์
ในส่วนแสดง 

บริเวณทีส่ามารถมองเห็นได้
ชัดเจนทุกคอกกักสัตว ์
5. มีการตรวจสอบแบบบันทึก
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานเลีย้งสัตว์ 
ทุกสัปดาห ์

3. กำรบริหำรสัตว์ส่วนเกิน 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารีมีชนิดและจ านวน
สัตว์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อองค์กร อย่างเหมาะสม 
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าอาหาร 
สัตว์ของส านักงานเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟาร ี
- เพื่อลดการจ้างบุคลากรใน 
การดูแลสัตวส์่วนเกิน 
- เพื่อป้องกันการเกิด
โรคตดิต่อของสัตวภ์ายใน
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟาร ี
 

1. มีการแผนการบริหารสตัว์
ส่วนเกิน 

1. จัดการแยกเพศเลี้ยงโดยแยก
กรงเลี้ยงเพศผู้และเพศเมีย และมี
การท าหมัน 
2. มีการด าเนินการจัดท ารายการ
ชนิด และจ านวนสัตว์ส่วนเกิน 
ส าหรับผู้ที่ต้องการจะขอซื้อ หรือ
แลกเปลีย่น หรือให้สตัว์ ไว้
พิจารณา 
3. ด าเนินการจ าหน่าย (ขาย, 
แลกเปลีย่น) สัตวส์่วนเกิน 
(Surplus)  
 

1. กฎ ระเบยีบ การขาย 
แลกเปลีย่น หรือให้สตัว์ของสพค. 
ไม่เอื้ออ านวยส่งผลใหส้ัตวส์่วนเกนิ
ยังไม่ได้น าออก 

1. เร่งรดัให้น ากฎ ระเบียบ เข้า
อนุกฎหมายของ สพค. เพื่อ
พิจารณาระเบียบ ให้เอื้อต่อการ
จ าหน่าย (ขาย, แลกเปลี่ยน) 
สัตว์ส่วนเกิน 

30 ก.ย. 2561 
งานบริหาร 

สวัสดภิาพสตัว ์
ฝ่ายบรหิารจดัการสัตว ์
ส านักงานเชียงใหม ่

ไนท์ซาฟาร ี

 



แบบ ปย. 2 

3 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

4. กำรควบคุมคุณภำพ
อำหำรสัตว์ให้ได้ตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนด 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการอาหารสตัว์เป็นไป
อย่างเรียบร้อยเหมาะสมตาม
หลักโภชนาศาสตร์ของสัตว ์
แต่ละชนิด 

1. มีการตรวจสอบคณุภาพ
อาหารให้ได้มาตรฐาน 
2. มีนักโภชนาการและสตัวแพทย ์
ร่วมกับคณะท างานฝ่ายบริหาร
สวัสดิภาพสตัวช่์วยในการก ากับ
และควบคมุในการสุม่เก็บตัวอยา่ง
ในการส่งตรวจใหเ้ป็นไปตามแผน
ที่วางไว ้
 

1. เจ้าหน้าท่ีมีการตรวจสอบ
คุณภาพอาหารเป็นประจ า เมื่อ
เจ้าหน้าท่ีพบกรณีทีอ่าหารไมต่รง
คุณภาพจะด าเนินการประสาน
และเปลี่ยนทันท ี
2. สัตว์ได้รับอาหารมีคณุภาพ 
และปลอดภัย 

ไม่ม ี ไม่ม ี 30 ก.ย. 2561 
งานโภชนาการ 

ฝ่ายบรหิาร 
จัดการสัตว ์

ส านักงานเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟาร ี

 

5. กำรบริหำรกำรขำยและ 
รับจอง 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

1. มีคู่มือในการปฏิบัติงานขาย
และรับจอง 
 
 
 

1. ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตาม
คู่มือและแผนการปฏิบัติงานดา้น
การขายและรับจอง เช่น  
การออกบูธเพื่อส่งเสริมการขาย 
การพบปะและประชาสัมพันธ์
ส านักงานให้เป็นที่รู้จัก เป็นต้น 

1. ผู้ปฏิบัติงานเป็นเพยีงจ้างเหมา
บุคคลภายนอก และมีสญัญาการ
ท างานเพียง 6 เดือนท าให้มีการ
ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง  

1. ควรมีการสรรหาบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีงานขาย และเจ้าหนา้ที่
งานรับจอง เป็นเจ้าหน้าที่ประจ า 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได ้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

30 ก.ย. 2561 
งานบริหารการขาย 

และรับจอง 
ฝ่ายขายและวิจยั

การตลาด 
ส านักงานเชียงใหม ่

ไนท์ซาฟาร ี

 

6. กำรรวบรวม/วิเครำะห์
ข้อมูลส ำรวจควำมคิดเห็น 
กำรใช้บริกำรเชียงใหม ่
ไนท์ซำฟำรี 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนการตลาด 
- เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาสนิค้าและการใหบ้ริการ 

1. มีข้อมูลการใช้บริการเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีของนักท่องเที่ยว เช่น 
ข้อมูลความพึงพอใจ ข้อมูลสถติิ
การเข้าใช้บริการ และข้อร้องเรียน
ต่างๆ 

๑. เก็บข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวใน
การเข้าใช้บริการเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นรายเดือน 
๒. เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวใน
การเข้าใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
๓. จัดเก็บข้อร้องเรียนจาก
นักท่องเที่ยวเพื่อน ามาแก้ไข
ปรับปรุงในด้านตา่งๆ 

ไม่ม ี ไม่ม ี 30 ก.ย. 2561 
งานแผนและ 
วิจัยการตลาด 

ฝ่ายขายและวิจยั
การตลาด 

ส านักงานเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟาร ี

 



แบบ ปย. 2 

4 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

7. กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ในพื้นที่ส่วนบริกำรของ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม  
 

1. มีการก าจัดพื้นที่ส าหรับสัตว์
ปล่อยอิสระ 

1. แจ้งและประสานกับฝา่ย
บริหารจดัการสัตว์ ควบคมุ พ้ืนท่ี
การปล่อยสัตว์ อิสระมากข้ึน เพื่อ
ลด ความ เสียหายของพันธุ์ไม้
บริเวณ พื้นที่ ส่วนบริการ 
 2. สร้างเครื่องกีดขวางป้องกัน 
ไม่ให้สตัว์ เข้าไปท าลายกดักิน 

ไม่ม ี ไม่ม ี 31 ธ.ค. 2560 
งานภูมิทัศน์ 
และจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 
และซ่อมบ ารุง 

ส านักงานเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟาร ี

 

8. กำรจัดระบบกำรจรำจร 
ของส ำนักงำนเชียงใหม่ 
ไนท์ซำฟำรี 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การจราจรในพ้ืนท่ี
และ รองรับการใช้บริการ มี
ความสะดวกปลอดภัย 

1. มีการวางระบบการจราจรให้
เป็นระเบียบ 
2 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีเส้นและ 
สัญลักษณ์เครื่องหมายจราจรบน
เส้นทาง จราจรให้ชัดเจน 
3. ติดป้ายแสดงเขตพื้นท่ีหวงห้าม 
หรือเป็นเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน
เฉพาะพนักงาน เพื่อแจ้งให้
นักท่องเที่ยว 
 
 

1. เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั
ให้ค าแนะน าและข้อมูลเส้นทางแก่
นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความ
สะดวกและปลอดภยัในการใช้
พื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
2. ซ่อมแซมและทาสีเส้นและ
สัญลักษณ์เครื่องหมายจราจรอยูเ่สมอ 
3. ด าเนินการตดิตั้งป้ายแสดงเขต
พื้นที่หวงห้ามและเขตพื้นท่ี
ปฏิบัติงานเฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
4. วางแผนและเตรียมความ
พร้อมด้านอัตราก าลังเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแล
การจราจรและสถานท่ีจอดรถแก่
นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล 
 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี
 

30 ก.ย. 2561 
งานรักษาความ

ปลอดภัย ความสะอาด
และจราจร 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 
และซ่อมบ ารุง 

ส านักงานเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟาร ี

 



แบบ ปย. 2 

5 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

9. กำรดูแลรักษำควำม 
สะอำดของส ำนักงำน 
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้การให้บริการและ
ดูแล รักษาความสะอาด 
สร้าง ความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ 

1. มีการวางแผนตรวจเช็ค
จ านวนวัสดุ สิ้นเปลืองส าหรับ
งานรักษาความสะอาดสม่ าเสมอ
และจัดซื้อให้มีปรมิาณส ารอง
เพียงพอต่อการให้บริการ  
2. มีพนักงานท าความสะอาด
คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
3. มีการก ากับควบคุมการ
ปฏิบัติงานของ พนักงานท าความ
สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

1. หมั่นดูแลและตรวจเช็ควัสดุ
สิ้นเปลืองเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้
งาน 
2. ตรวจสอบผลการด าเนินงานของ
พนักงานท าความสะอาดเป็นปะจ า 
3. พนักงานท าความสะอาดคอย
ดูแลบรเิวณที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความ
สะดวกสบายในการใช้บริการ 

ไม่ม ี ไม่ม ี 30 ก.ย. 2561 
งานรักษาความ

ปลอดภัย ความสะอาด
และจราจร 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 
และซ่อมบ ารุง 

ส านักงานเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟาร ี

 

10. กำรดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริการสรา้ง
ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวและพื้นที่
โดยรอบของ สชน.  
มีความปลอดภัย 

1. มีแผนการควบคมุไฟป่าของ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
 

1. จัดให้ รปภ.ออกตรวจตรา
โดยรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกดิ
เหตุไฟป่า พร้อมทั้งตรวจเช็ค
อุปกรณ์ดับไฟป่าที่จัดเตรยีมไว้ตาม
จุดต่างๆให้มีความพร้อมในการใช้งาน 
2. จัดผู้ปฏิบตัิงานชายของ สชน. 
เข้าเวรเฝ้าระวังตลอดช่วงฤดูแล้ง  
3. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและเฝ้า
ระงับ เหตไุฟป่า  
4. เฝา้ระวังตดิตามข่าวสารเกี่ยวกับ
ผู้ก่อความไม่สงบในพ้ืนท่ีอย่าง
ใกล้ชิด และมีการประชาสัมพันธ์ 
ระวังกลุ่มมิจฉาชีพ 
5. ช้ีแจงภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ 

ไม่ม ี ไม่ม ี 30 ก.ย. 2561 
งานรักษาความ

ปลอดภัย ความสะอาด
และจราจร 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 
และซ่อมบ ารุง 

ส านักงานเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟาร ี

 

 



แบบ ปย. 2 

6 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

รปภ.แตล่ะจดุ รวมทั้งช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าท่ี เพื่อให้การรักษาความ
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับสถานท่ีและการให้บริการ 
6. วางแผนและเตรียมความพร้อม
ด้านอัตราก าลังเจ้าหนา้ที่รักษา
ความปลอดภัย เพื่อดูแลการจราจร
และสถานท่ีจอดรถแก่นักท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกาล 
 

11. กำรใช้เครือ่งจักรใน
กำรปฏิบัติงำน 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 
2. เพื่อสร้างมาตรการ
ป้องกันในการใช้เครื่องมือ 
เครื่องจักรขณะปฏิบตัิงาน 

1. มีมาตรการในการปฏิบตัิ
ส าหรับการใช้เครื่องจักรอยา่ง
ชัดเจน  
2. มีการอบรมให้ความรู้ปฏิบตั ิ
งานเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักร
อย่างปลอดภัย ตลอดจนการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อน
ใช้งาน  

 1. ก าหนดให้ผูป้ฏิบัติงานสวม ใส่
อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งท่ี
ปฏิบัติงาน 
2. เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานและสามารถปฐม
พยาบาลเบื้องต้นไดเ้มื่อเกิด
อุบัติเหต ุ
3. เจ้าหน้าทีด่ าเนินการตรวจ 
สอบเครื่องจักรส าหรับความพร้อม
ใช้งาน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในการปฏิบัติงาน  
 
 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี 31 ธ.ค. 2560 
งานโยธาและซ่อม
บ ารุงและงานเชื่อม

โลหะ 
ฝ่ายปฏิบตัิการ 
และซ่อมบ ารุง 

ส านักงานเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟาร ี

 



แบบ ปย. 2 

7 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

12. กำรบริหำรจัดกำร
ร้ำนค้ำของส ำนักงำน
เชียงใหม่ 
ไนท์ซำฟำรี 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้เกิดการใช้เครื่อง
แฮนด์เฮลในการให้บริการ
การจ าหน่ายสินค้าทุก
ประเภทให้ครอบคลุมทุก
กิจกรรม 
- เพื่อให้ระบบงานด้านการ
จัดการร้านค้ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

1. มีเครื่องแฮนดเ์ฮลในการ
ให้บริการในการขายสินค้า 
2. มีสญัญาณ Network รองรับ 
ในการให้บริการ 

 1. มีการใช้เครื่องแฮนด์เฮลเพียง
พอส าหรับการขายสินค้าโดยหัก
เงินผ่านบัตรเข้าชมและบัตรเตมิ
เงิน และครอบคลุมจดุให้บริการใน
การขายสินคา้ 

ไม่ม ี ไม่ม ี 30 ก.ย. 2561 
งานการค้าภายใน 

ฝ่ายบริการ 
ส านักงานเชียงใหม ่

ไนท์ซาฟาร ี
 

 

13. กำรใชภ้ำษำอังกฤษ 
และภำษำจีนของบุคลำกร 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากร มคีวามรู้
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
เพื่อการสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 

1. เพิ่มทักษะดา้นภาษาให้แก่
บุคลากรส าหรับการปฏิบัติงาน 

1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้
จัดโปรแกรมการอบรม ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการในการจัดหาวัน
และเวลาในการฝึกอบรมในดา้น
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 

1. เจ้าหน้าทีไ่ม่มคีวามช านาญ
ด้านภาษาในการสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยว ท าให้เกิดความล่าช้า
ในการให้บริการ 

1. ไดม้ีการเสนอหลักสตูรดา้น
ภาษาอยู่ในโครงการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

30 ก.ย. 2561 
งานบริหาร 
บัตรเข้าชม  
ฝ่ายบริการ 

ส านักงานเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟาร ี

 

 



แบบ ปย. 2 

8 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

14. กำรจ ำหน่ำยบัตร 
เข้ำชม 
วัตถุประสงค์  
เพื่อป้องกันการน าบัตรเข้า
ชม ไปท าการปลอมแปลง 
และน ามาใช้ 

1. มีระบบ AEC ส าหรับการ
ควบคุมการออกเลขบารโ์ค๊ดใน
บัตรเข้าชม 

1. งานสารสนเทศได้ท าการติดต่อ
กับบริษัท เพื่อท าการเขียน
โปรแกรมในระบบจ าหน่ายบตัร
เข้าชม ให้มีการออกเลขบาร์โคด๊
ใหม่ เพ่ือป้องกันการน าบัตรเข้าชม
ไปท าการปลอมแปลง และ
น ามาใช้งาน 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี 3๑ มี.ค. 2561 
งานบริหาร 
บัตรเข้าชม  
ฝ่ายบริการ 

ส านักงานเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟาร ี

 

15. กำรให้บรกิำรบ้ำนพัก  
และจัดเลี้ยง  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการที่ประทับใจ และ
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ที่ถูกต้อง มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

1. มีการประเมินตามการรับรอง
มาตรฐาน ISO 
2 มีการฝึกอบรมทักษะการใช้
ภาษาอย่างที่ถูกต้องให้สามารถ
สื่อสารได ้
3. มีคู่มือการปฏิบตัิงาน เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถน าไปปฏบิัติ
ต่อไป 

1. การให้บริการบ้านพักมีความ
พร้อมส าหรับบริการนักท่องเที่ยว 
2. เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านภาษาในการ
ให้บริการนักท่องเทีย่ว 
3. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนในคู่มือ
การปฏิบัติงาน 

1. พบปัญหาด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยว 

1. ไดม้ีการเสนอหลักสตูรดา้น
ภาษาอยู่ในโครงการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

  30 ก.ย. 2561   
งานบ้านพัก  

จัดเลีย้งและกิจกรรม 
ฝ่ายบริการ 

ส านักงานเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟาร ี

 

16. กำรให้บรกิำรรถน่ัง 
ชมสัตว ์
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
กับนักท่องเที่ยวขณะนั่งรถชม
สัตว ์
- เพื่อสร้างมาตรฐานด้าน
การให้บริการของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟาร ี

1. บ ารุงซ่อมแซมและตรวจ
สภาพรถนั่งชมสัตว์ก่อนและหลัง
การให้บริการ 
2. วิทยากรประชาสมัพันธ์เรื่อง
ความปลอดภัยในการให้บริการ
นั่งรถชมสัตว ์

1.พนักงานขับรถมีการตรวจเช็ค
สภาพรถทุกครั้งก่อน-หลังการใช้
งานในแต่ละวัน 
2. บันทึกการใช้งานรถลากพ่วง
ก่อนและหลังทุกครั้ง พร้อมท าการ
แจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่เกดิการช ารดุ
เสียหายในแต่ละวัน 
3. วิทยากรเพิม่ความถี่ในการแจ้ง
ข้อปฏิบัติ ค าเตือนให้นักท่องเที่ยว 

ไม่ม ี ไม่ม ี
 
 

30 ก.ย. 2561   
งานอ านวยความสะดวก 

นักท่องเที่ยว 
ฝ่ายบริการ 

ส านักงานเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟาร ี

 



แบบ ปย. 2 

9 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

พร้อมท้ังแนะน าป้ายท่ีตดิบนรถ
เพื่อย้ าให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตาม
อย่างถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงใน
การนั่งรถชมสัตว ์
4. นักท่องเที่ยวมีความตระหนัก
และเข้าใจในความปลอดภัยของ
การใช้บริการนั่งรถชมสัตว ์
5. เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม
ความปลอดภัย และวิธีปฏิบัติเมื่อ
ประสบอันตรายจากไฟฟ้า วิธีปฐม
พยาบาลช่วยชีวิต และการปฐม
พยาบาลฉุกเฉิน (1669) 
 
 

17. กำรตรวจบัตรเข้ำชม
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการ
บริการของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟาร ี

1. มีระบบสแกนบตัรส าหรบัการ
ใช้งาน 
 2. เจ้าหน้าท่ีอ านวยความ
สะดวกช่วยสแกนบัตรเข้าชมที
ละคนเพื่อความปลอดภัย พร้อม
ให้ข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษา 
อังกฤษและภาษาจีน 
 

1. เจ้าหน้าทีส่ามารถคัดแยก
ข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ได ้
2. นักท่องเที่ยวเกิดความคล่องตัว
ในการใช้บริการมากขึ้น 

1. ระบบช่องสแกนบตัรไม่
เพียงพอ 
2. นักท่องเที่ยวบางกลุ่มไม่รู้วิธีใช้
ระบบสแกนบตัร ท าให้ช่วงจังหวะ
เดินผ่านตู้สแกนบตัร ประตูปดิเปดิ
ค้างและระบบขัดข้อง 
 
 

1. ปรับปรุงและเพิม่ช่องสแกน
ตรวจบัตรในการให้บริการ 
2. ควรจดัท าป้ายบรเิวณใกล้กับ
ตู้สแกนเพื่อบอกข้อปฏิบัติ  
ข้อห้าม 
3. บันทึกการใช้งานประตสูแกน
ก่อนและหลังทุกครั้ง พร้อมท า
การแจ้งซ่อม เมื่อเกดิการช ารุด
เสียหายในแต่ละวัน 
 
 

30 ก.ย. 2561   
งานอ านวยความสะดวก

นักท่องเที่ยว 
ฝ่ายบริการ 

ส านักงานเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟาร ี

 



แบบ ปย. 2 
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
18. กำรด ำเนินกำรจัดท ำ
นโยบำยและแนวปฏิบัติใน 
กำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ส านักงานพัฒนา 
พิงคนครฯ มีการจดัท า
หลักการปฏิบัตติามนโยบาย
และแนวปฏิบตัิในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 

1. มีหลักการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบตัิในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัด้าน
สารสนเทศให้ครบถ้วน  
 
 

1.การด าเนินการต้องมีตั้ง
คณะท างานโดยการจัดท าข้อมลู
เพื่อประเมินตนเองและมี
แบบฟอร์มในการประเมินและ
ต้องมีเอกสารประกอบในการ
ประเมินในทุกๆ ขั้นตอนในการ
ด าเนินการ 

 

1. ในการด าเนินการจดัท า
นโยบายและแนวปฏิบตัิในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศต้องมีการน าเสนอ
คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อขอความ
เห็นชอบในแต่ละขั้นตอน โดยต้อง
ใช้ระยะเวลาในการด าเนิน 
การค่อนข้างมากในแต่ละขั้นตอน 
อาจจะท าให้ด าเนินการจดัท า
นโยบายและแนวปฏิบตัิฯ ท าไม่
ส าเรจ็ในปี ๒๕๖๑ 
 
 

1. ด าเนินการต่อเนื่องเพื่อ 
จัดท าแผนการด าเนินการและตั้ง
คณะท างานเพื่อร่วมจัดท าและ
เร่งรัดการด าเนินการดังกล่าว 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖1 
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักบริหารงานกลาง 

 

19. ควำมเสถียรภำพของ
ระบบสำรสนเทศฯ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ระบบการท างาน
ของระบบสารสนเทศฯ 
สามารถท างานได้อย่างมี
เสถียรภาพ 
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การใช้งานของระบบ
สารสนเทศฯ 

1. มีแผนการจ้างบ ารุงรักษา 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
2. มีการตรวจเช็คอุปกรณต์่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 

๑. ด าเนินการจัดจ้างบ ารุงรักษา 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้ว  
๒. ด าเนินการตรวจสอบ อุปกรณ์
เป็นประจ า 
๓. ด าเนินการแล้วเสร็จ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหายหรือ
ช ารุดจะมคีวามล่าช้าในการเปลี่ยน 
หรือจัดหาอุปกรณ์ และควรมีการ
ด าเนินการต่อเนื่อง 

ด าเนินการควบคุมการบ ารุงรักษา 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ต่อเนื่อง 
โดยการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
สามารถลดความเสี่ยงท าให้เกิด
การท างานได้อย่างมเีสถียรภาพ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖1 
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ส านักบริหารงานกลาง 
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

20. กำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณถูกต้อง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อแก้ไขปัญหาการขอ
งบประมาณเพิ่มเติม 
 

1. มีประชุมเพื่อช้ีแจง
งบประมาณเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
2. ก าหนดให้เป็นนโยบายว่าจะ
อนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี จะต้องมีความพร้อม
ของเอกสารรายละเอียดและ/
หรือรูปแบบรายการแล้วเท่าน้ัน 
3. มีแผนการใช้จ่ายเงินที่
สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน 
4. มีผูร้ับผดิชอบติดตาม ก ากับ
ดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
แผนอย่างเคร่งครัด 
5. ก าหนดระยะเวลาการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 
 

1. มกีารให้ค าปรึกษาแนะน า
ผู้ปฏิบัติงานในการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อให้ถูกต้องตาม
ข้อบังคับ 
2. มีการพิจารณาให้ความเห็น 
ชอบในการขออนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเตมิเป็นอ านาจของอนุ 
กรรมการและคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร 
3. มีการรายงานข้อมลูแผนการ 
เบิกจ่ายเงินให้ทุกส านัก/ศูนย์
รับทราบและอัพเดตข้อมูลทุกเดือน 
4. ประชุมติดตามและเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561  
5. ด าเนินการเร่งรัดรายการ
ครุภณัฑ์คงค้างทึกรายการ โดย
เร่งรัดให้ขออนุมตัิจัดซื้อ/จัดจ้าง  
ให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 
6. จัดท าแบบฟอรม์เพื่อติดตาม
แผน/ผลการด าเนินงานโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
7. มีการประชุมเพื่อทบทวนความ
จ าเป็นของรายการงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่๑๐  

1. ในไตรมาสที่ 4 ยังมีการเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณเพิม่เตมิเพื่อ
ด าเนินโครงการใหม่ ซึ่งมผีลต่อ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

1. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
กับเจ้าของงบประมาณเพื่อ
ก ากับให้เป็นไปตามแผน 
2. ประกาศนโยบายให้มีการ
ทบทวนแผน/เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ/ของบเพิ่มเติม ให้
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 

๓๐ ก.ย. ๒๕61 
งานยุทธศาสตร ์

งบประมาณ และ
ประเมินผล 

 ส านักบริหารงานกลาง 

 



แบบ ปย. 2 

12 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

เมษายน ๒๕๖๑ และได้ยกเลิก
รายการทีไ่ม่มคีวามจ าเป็นและไม่
สามารถด าเนินการได้เรียบร้อยแล้ว 
8. เร่งรดั/ติดตาม และแจ้ง
แนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเดือน
สิงหาคม 2561 
9. มีการเปลีย่นแปลงรายละเอียด
งบประมาณแทนการขออนุมัติงบ
เพิ่มเตมิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้จ่ายเงิน 
 

21. กำรบันทึกบัญชีและ
จัดท ำรำยงำนกำรเงิน 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การบันทึกบัญชี
และจัดท ารายงานการเงิน 
ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
หลักการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป 
นโยบายการบัญชีส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐและ
ระเบียบข้อบังคับของ
ส านักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ

1. ให้เจ้าหน้าทีร่ับผดิชอบ
ตรวจสอบเอกสารให้ถี่ถ้วน
รอบคอบมากยิ่งข้ึน 
2.มีการเปรยีบเทียบยอดรวม
บัญชีย่อยให้ถูกต้องตรงกับบัญชี
คุมยอด 
3. มีการตรวจสอบยอดคงเหลือ
ตามบัญชี กับเอกสารบุคคล 
ภายนอก เช่น ยืนยันยอดลูกหนี้ 
ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการ
เงิน ควรบันทึกรายปรบัปรุงทาง

1.เจ้าหน้าท่ีบัญชผีูร้ับผดิชอบ 
ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีถี่
ถ้วนรอบคอบมากยิ่งข้ึน และมีความ
ถูกต้องครบถ้วน  เป็นไปตาม
หลักการบญัชทีี่รับรองทั่วไป 
2. เปรยีบเทียบยอดคงเหลือกับ
บัญชีย่อย จะจัดท ารายการ ณ 30 
กันยายน ของทุกป ี
3. ตรวจสอบยอดคงเหลือกับบญัชี
แยกประเภท บางรายการจัดท าทกุ
เดือน บางรายการจัดท า ณ 30 
กันยายน ของทุกป ี

1. ขาดเจา้หน้าท่ีระดับปฏิบตัิใน
การตรวจเอกสารหรือการบันทึก
รายการบญัชีให้มีความรวดเร็ว 
ถูกต้องครบถ้วน 
2. รายการวัสดุบางรายการบันทึก
บัญชีไม่เป็นปจัจุบัน เนื่องจาก
ไม่ได้รับรายงานวัสดุคงเหลือมา
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย 
 

1. สรรหาหัวหน้างานบัญชี เพื่อ
มาช่วยสอบทานเอกสารและ
เจ้าหน้าท่ีบัญชเีพิ่มเติม มาช่วย
สอบทานหรือบันทึกรายการ
บัญชี ซึ่งจะท าให้การบันทึก
บัญชีมีความละเอียด รอบคอบ
มากขึ้น 
2. จัดท ารายการบญัชีคงเหลือ
บางรายการที่ต้องใช้ข้อมูลเป็น
ประจ าทุกเดือน 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ 
งานบัญช ี

ส านับริหารงานกลาง 
 
 
 
 
 
 

 

 



แบบ ปย. 2 

13 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

ประสิทธิผล พร้อมทั้ง
รายงานผลทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
- เพื่อพัฒนาระบบโปรแกรม
การบันทึกบัญชี ให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน และมี
ความถูกต้อง ครบถ้วนเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริหาร 

บัญชีให้ครบถ้วน ก่อนน าเสนอ
ผู้บริหาร 
5. พนักงานบริษัทที่ดูแล
โปรแกรมทางบัญชีเข้ามาแกไ้ข 
และป้องกันการไม่โพสต์รายการ
บัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท 
 

4. การจดัท ารายงานการเงิน มี
การปรับปรุงบัญชี ณ 30 
กันยายน ของทุกปี และบาง
รายการปรับปรุงรายการบญัชีเป็น
ประจ าทุกเดือน 
5. จัดท ารายการยืนยันยอดลูกหนี้ 
ณ 30 กันยายน ของทุกปี 
6. โปรแกรมทางบัญชีมีการโพสต์
รายการบญัชีแยกประเภท
อัตโนมัติ และบริษัท ผู้ดูแล
โปรแกรมบัญชี มีการดูแลในส่วน
ของระบบเท่านั้น  
 

 

22. กำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ 
จัดจ้ำง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
เสร็จตามก าหนดระยะเวลา
และเป็นไปตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและแผนการ
เบิกจ่ายเงิน 
 
 
 
 

1. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ 
 

1. ด าเนินงานตามขั้นตอนและ
แผนการด าเนินงานท่ีเจ้าของ
โครงการก าหนด 

1. เจ้าของโครงการไม่ด าเนินการ
ตามแผนจัดซื้อจดัจ้าง ท าให้เกิด
ความล่าช้า 

1. ประสานงานและตดิตามกับ
เจ้าของโครงการอย่างสม่ าเสมอ 
2. เร่งรดัและติดตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตามขั้นตอน
และแผนการด าเนินงานท่ี
เจ้าของโครงการก าหนด 
3. ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดประกอบ 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

๓๐ ก.ย. ๒๕61 
งานพัสด ุ

และอาคารสถานท่ี 
ส านักบริหารงานกลาง 

 



แบบ ปย. 2 
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

23. กำรจัดท ำทะเบียน
ควบคุมครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้ำง 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้มีข้อมูลทะเบียน
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้างเป็น
ปัจจุบัน 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารพัสดุของ
ส านักงาน 
 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าป ี

1. มีการตรวจนับครุภณัฑ์
ประจ าปเีพื่อให้เป็นปัจจุบัน 

1. ไมม่ีบุคลากรมาปฏิบัติใน
ต าแหน่งโดยเฉพาะ จึงท าให้การ
ปฏิบัติงานได้ไม่เตม็ประสิทธิภาพ 

1. ด าเนินการสรรหาเจ้าหนา้ที่
อาคารสถานท่ีเฉพาะต าแหน่ง 
เพื่อสามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้
อย่างเต็มที ่

๓๐ ก.ย. ๒๕61 
งานพัสด ุ

และอาคารสถานท่ี 
 ส านักบริหารงานกลาง 

 

24. กำรใช้วัสดุอุปกรณ์
เพ่ือกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้เกิดการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
อย่างคุ้มค่า 
- เพื่อสนับสนุนการลด
ต้นทุนการบริหารจดัการ
ขององค์กร 
 
 
 
 

1. มีการควบคุมวัสดุอุปกรณ์
ส านักงานส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. เบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 
2. ตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ของ
ส านักงานทุกสิ้นเดือน 
3. ด าเนินการส ารวจความต้องการ
ใช้งานและจัดซื้อวัสดุส านักงานและ
หมึกพิมพ์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ไม่ม ี ไม่ม ี ๓๐ ก.ย. ๒๕61 
งานพัสด ุ

และอาคารสถานท่ี 
ส านักบริหารงานกลาง 
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

25. กำรบริหำรพัสดุของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

1. มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1. เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ในเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการอบรม
หลักสตูร ดังนี ้
     - ได้รับการอบรมหลักสตูร
เกี่ยวกับ พรบ. การจดัซื้อจัดจา้ง 
     - ได้รับการอบรมหลักสตูร 
แนวทางและวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง  
 

ไม่ม ี ไม่ม ี 31 ธ.ค. 2560 
งานพัสด ุ

และอาคารสถานท่ี 
ส านักบริหารงานกลาง 

 

26. กำรออกข้อบังคับ 
และระเบียบของส ำนักงำน 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ส านักงานฯ มี
ข้อบังคับและระเบียบ
ส าหรับถือปฏิบัติที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง และสอดคล้องกับ
ภารกิจของส านักงาน 

1. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ได้ออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
เพื่อบังคับใช้ และใหผู้้ปฏิบตัิงาน
ถือปฏิบัติ โดยบังคับใช้ทั้งสิ้น  
๒๗ ฉบับ  

1. การด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
ข้อบังคับระเบียบของ สพค. ที่พบ
ปัญหาต่อการปฏิบัติงานโดย
เปรียบเทยีบกับองค์การมหาชน
อื่น และระเบียบของทางราชการ 
2. ออกระเบยีบส ำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน)  
ว่ำด้วยกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. ออกระเบยีบส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่า
ด้วยการสรรหาประธานกรรมการ
และกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร 
พ.ศ. ๒๕๖๐   

๑. ระเบียบข้อบังคับยังก าหนดไม่
ครอบคลมุ ท าให้เกิดปัญหาความ
ไม่ชัดเจนในการปฏิบตัิงาน 
 

๑. เร่งรดั ติดตาม หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการออก
ระเบียบข้อบังคับในการรองรับ
การปฏิบัติงาน 

๓๐ ก.ย. ๒๕61 
งานกฎหมาย 

 ส านักบริหารงานกลาง 
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

๔. ออกระเบยีบส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบ 
แทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560 
๕. ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
พัฒนาและบริหารงานบุคคล 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖0 
๖. ออกระเบยีบส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
๗. ออกประกาศคณะกรรมการ 
บริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง
หลักเกณฑ์การสั่งให้เจา้หน้าท่ีหรือ
ลูกจ้างออกจากงาน พ.ศ. … 
๘. อยู่ระหว่างประธานลงนาม
ออกระเบียบคณะกรรมการ 
บริหารการพัฒนาพิงคนครว่าด้วย
การบริหารและการจดัหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ส านักงานพ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙. อยู่ระหว่างออกประกาศ 



แบบ ปย. 2 
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

คณะกรรมการบรหิารการพัฒนา
พิงคนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการปรับย้ายต าแหน่งของ
ผู้ปฏิบัติงานส านักงาน พ.ศ. ... 
1๐. ส านักงานฯ ได้จัดใหม้ีการ
อบรมเจ้าหนา้ที่ของ สพค. ใน
หลักสตูร แนวทางและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายและข้อปฏิบัติ
ที่พึงระวัง เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๑ ณ ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  

27. กำรจัดท ำระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และประกำศ
ตำมข้อบังคับบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
ข้อบังคับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 
2556 ใหม้ีความถูกต้อง
ครบถ้วน 

1. ส านักงานจะต้องออกระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และประกาศ ตาม
ข้อบังคับส านักงานพัฒนาพิง
คนคร  
ว่าด้วยการพัฒนาและบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลที่ยังไมค่รบ 
ถ้วนอีกจ านวน 10 เรื่อง 

สพค. ได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ในปี 2561 ดังนี ้
1. ระเบียบ สพค. ว่าด้วย
เครื่องแบบพิธีการ พ.ศ. 2560 
 2 . ระเบียบ สพค. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
๒๕๖๑  
3. ประกาศคณะกรรมการ 
บริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างออกจากงาน พ.ศ. 2561 

1. ประกาศ/หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องมีความขัดแย้งกับ
ข้อบังคับ/ระเบยีบ ท าให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

1. ควรปรับปรุงข้อบังคับ/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

๓๐ ก.ย. ๒๕61 
งานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 
 ส านักบริหารงานกลาง 

 



แบบ ปย. 2 
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

4. (ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการปรับย้ายผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ... 
ตามข้อบังคับส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
การพัฒนาและบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2556  
5. ประกาศคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาพิงคนคร เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
6. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิก
สวัสดิการผู้ปฏิบัติงานส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
 

28. กำรรับเงินค่ำต่ออำยุ
บัตรสมำชิกส ำนักงำน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การรับเงินค่าต่ออายุ
บัตรสมาชิกมีความถูกต้อง
ครบถ้วน 
 

1. มีแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการ
ต่ออายุบัตรสมาชิก Gold 
Member Card 
2. มีการตรวจสอบส าหรับบตัร
สมาชิกที่ใกล้หมดอาย ุ

1. มีการด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติในการต่ออายุ Gold 
Member Card 
2. ประสานงานกับงานขายและ
รับจองเกี่ยวกับการจดัเก็บข้อมลู
การท าบัตรสมาชิก เพื่อสอบทาน
การรับเงินให้มีความถูกต้อง 
 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี 31 ธ.ค. 2560 
งานการเงิน 

ส านักบริหารงานกลาง 

 



แบบ ปย. 2 
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

29. กำรรับ-ส่งเอกสำรของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
งานสารบรรณเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบ 

1. จัดให้มรีะบบการควบคุม
เอกสาร และมผีู้รับผิดชอบ
ชัดเจน 
2. คัดแยกความส าคัญเร่งด่วน
ของเอกสารก่อนน าเสนอ
ผู้บริหาร 
 

1. ผู้รบัผิดชอบปฏิบัติตามขั้นตอน 
จึงท าให้การควบคุมและตดิตาม
เอกสารง่ายขึ้น 
2. เอกสารมีการเสนอได้ทันตาม
ก าหนด 

1. การรบั-ส่งเอกสารมีความล่าช้า 1. ก าหนดระยะเวลาในการ
เสนอเอกสารของงานบริหารงาน
ทั่วไป ภายใน 3 วันท าการ 

30 ก.ย. 2561 
งานบริหารงานท่ัวไป 

ส านักบริหารงานกลาง 

 

30. กำรควบคุมกำรใช ้
ยำนพำหนะของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
งานบริการยานพาหนะ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

1. มีทะเบยีนการใช้รถของ
ส านักงาน 
2. มีการตรวจสอบอุปกรณ์
รถยนต์ก่อนการใช้รถ 

1. เจ้าหน้าที่ขับรถลงบันทึกการใช้
รถทุกครั้ง 
2. เจ้าหน้าที่ขับรถท าการเช็คและ
ตรวจสอบสภาพรถทุกๆ 2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและพร้อมใช้งาน 

ไม่ม ี ไม่ม ี 30 ก.ย. 2560 
งานบริหารงานท่ัวไป 

ส านักบริหารงานกลาง 

 

31. กำรจัดท ำเอกสำร
ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การจัดท าเอกสาร
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร 
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

1. มีการก าหนดวันประชุมและ
การส่งระเบียบวาระการประชุม
ตามระเบียบคณะกรรมการ 
บริหารการพัฒนาพิงคนคร  
ว่าด้วยการประชุม พ.ศ. 2557 

1. ก าหนดวันประชุมของ
คณะกรรมการร่วมกันอย่างชัดเจน 
2. มีการก าหนดกรอบเวลาในการ
ประชุมทุกคณะอนุกรรมการ ของ 
สพค. เพื่อให้ทันในการน าเสนอ
ข้อมูลต่อคณะกรรมการ 
3. มีการจัดท าคู่มือการจัดเตรยีม 
เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบทราบระยะเวลาที่
จะต้องน าส่งข้อมูลการประชุม 

1. การส่งข้อมูลของฝ่ายต่าง ๆ ยัง
ไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา  
 

1. ประสานและเร่งรัดติดตาม
ข้อมูลของฝ่ายต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ 

30 ก.ย. 2561 
งานบริหารงานท่ัวไป 

ส านักบริหารงานกลาง 

 



แบบ ปย. 2 

20 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

32. นโยบำยท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำน
ประชำสัมพันธ ์
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การด าเนินกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามนโยบาย และ
แล้วเสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด 

1. มีแผนปฏิบัติงานเกีย่วกับงาน
ประชาสมัพันธ์ 
2. มีการจัดกิจกรรมและเผยแพร่
ข่าวสารขององค์กร 

1. ติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ
องค์กรอย่างสม่ าเสมอ 
2. จัดกิจกรรมไดต้ามเวลาที่
ก าหนด 

1. การปฏิบัติงานไม่สามารถ
ด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดได ้
2. การพัฒนาทักษะให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

1. สรรหาหัวหน้างานประชาสัมพันธ ์
2. หาความรู้เพิ่มเติมจากการ
เข้าอบรมจาหน่วยงานภายนอก 

๓๐ ก.ย. ๒๕61 
งานประชาสัมพันธ์ 

ส านักบริหารงานกลาง 

 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ 
33. กำรรวบรวม/วิเครำะห์
ข้อมูลส ำรวจควำมคิดเห็น 
กำรใช้บริกำรของศูนย์
ประชุมฯ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนการตลาด 
- เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาสินค้าและการ
ให้บริการ 

๑. มีข้อมูลความคดิเห็นของการ
ใช้บริการศูนย์ประชุมฯ จาก
ผู้ใช้บริการ 

1. ด าเนินการสอบถามความ 
พึงพอใจของการใช้บริการ 
ศูนย์ประชุมฯ จากผูร้ับงาน และ
ท าการบันทึกลงไฟล์งาน 

1. การส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้รับงานเป็นการซักถามจาก
เจ้าหน้าท่ีหลายคน ไม่ได้จัดท าเปน็
แบบสอบถาม จึงส่งผลให้การเก็บ
ข้อมูลไมต่รงกัน 

1. ฝ่ายบริการลูกค้าเร่งจัดท า
แบบสอบถามเก็บข้อมลูหลังการ
ให้บริการ 

30 ก.ย. 2561 
ฝ่ายการตลาด 
ศูนย์ประชุมฯ 

 



แบบ ปย. 2 
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

34. กำรรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำท่ีและ
ผู้ใช้บริกำร 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของเจ้าหน้าท่ี
และผู้ใช้บริการ 

1. มีการตรวจลาดตระเวนของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
เป็นประจ า 
2. มีกล้องวงจรปดิเฉพาะพื้นท่ี 
 
 
 

1. เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภยั
รายงานผลลาดตระเวนแก่ 
ผู้ควบคุมงาน โดยการสแกน 
บาร์โคด๊ 
2. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมกล้อง
วงจรปิดที่ช ารุดเสียหาย 
3. ด าเนินการจัดจ้างบ ารุงรักษา
ระบบกล้องวงจรปดิ 

1. กล้องวงจรปิดมีไม่ทั่วถึง 
 

1. เร่งด าเนินการจดัซื้อกล้อง
วงจรปิดในพ้ืนท่ีที่ยังไม่ม ี

๓๐ ก.ย. ๒๕๖1 
ฝ่ายบรหิารจดัการ 

ศูนย์ประชุมฯ 

 

35. กำรหำรำยได้ของ 
ศูนย์ประชุมฯ  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การหารายได้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

1. มีแผนการหารายได้และ
เป้าหมายที่ชัดเจน 
2. มีแผนการตลาดและ
ประชาสมัพันธ์ให้สอดคล้องกับ
แผนหารายได ้
 

1. ด าเนินงานบริการรับจองและ 
จัดงาน/จัดประชุมตามการจอง
ของลูกค้า 
2. มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของศูนย์ประชุมฯ 
ในแต่ละเดือน 

1. ขาดบุคลากรด้านการตลาดใน
การหารายได้ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1. จัดหา/จัดจ้าง ทีมการตลาด
มือชีพท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางการตลาดมาท าการตลาด
เชิงรุก 

๓0 ก.ย.๒๕๖1 
ฝ่ายการตลาด 
ศูนย์ประชุมฯ 

 

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกิจและโครงกำรพิเศษ 
36. กำรด ำเนินโครงกำรด้ำน
กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวใน 
8 จังหวัดภำคเหนือตอนบน 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 8 จังหวัด ของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) มีความ
ชัดเจนและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

1. มีข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

1. ร่วมจดักิจกรรม Chiangmai 
design week 2017 กับศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
และจังหว้ดเชียงใหม่ ในการจัด
แสดงผลงานต่อยอดภูมิปญัญางาน
หัตถกรรม 
2. ร่วมจดันิทรรศการส าหรับ
เผยแพร่องค์ความรู้งาน ใน 
กิจกรรมการแสดงและสาธิตผลงาน
ช่างท้องถิ่นและภูมิปัญญาลงรักปดิ

1. การด าเนินการโครงการอยู่
เฉพาะพื้นท่ีในจังหวัดเชียงใหม่  
จึงยังไม่ครอบคลุม ในพ้ืนท่ี 8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 
 

1. จัดประชุมเครือข่ายด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
2. จัดท าโครงการเพิ่มเตมิที่
บูรณาการในพ้ืนท่ี 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 
 

30 ก.ย. 2561 
ส านักพัฒนาธุรกิจ 
และโครงการพิเศษ 
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

- เพื่อให้การด าเนินงาน
สอดคล้องกับภารกิจ และ
ยุทธศาสตร์ ของส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร 
- เพื่อให้ส านักงานพัฒนา 
พิงคนครเป็นหน่วยงานหลัก
ในการบูรณาการดา้นการ
ท่องเที่ยวของ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 

ทองและเครื่องเขิน  ภายใต้
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านหัตถกรรมล้านนา 
3. ประสานงานหน่วยงานทั้ง 
ภาครัฐและเอกชน เพื่อจัด
เตรียมการด าเนินงานโครงการ
เส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองใน 
เมืองเชียงใหม่ (Self-guided 
walking tour of Chiang Mai 
city) อาทิเช่น ส านักงานจังหวัด
เชียงใหม,่ เทศบาลนครเชียงใหม,่ 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม,่ ททท. , ส านักงาน 
เชียงใหม่ เป็นต้น 
4. ด าเนินโครงการสื่อแบ่งปัน
ประสบการณ์การท่องเที่ยวจังหวดั
เชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน 
“แชร์สุดยอดประสบการณ์แอ่ว
เมืองเหนือ” โดยเปิดรับคลิป
ท่องเที่ยวจากประชาชนท่ัวไป เพือ่
น ามาเผยแพร่ประชาสมัพันธ์แหลง่
ท่องเที่ยวในภาคเหนือ บนสื่อสังคม
ออนไลน ์
5. ด าเนินการโครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดย
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กจิกรรม/ 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 
(1) 

กำรควบคุมที่มีอยู ่
(2) 

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(4) 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม 
(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย
เหตุ 
(7) 

ชุมชน พ้ืนท่ีอ าเภอหางดงและ
อ าเภอสะเมิง โดยจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แกผู่้ประกอบ 
การด้านการท่องเที่ยว 7 หัวข้อ  
   (1) การบริหารจดัการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน  
   (2) การให้บริการโฮมสเตย ์
   (3) การนวดแผนไทย 
   (4) การท าอาหารล้านนาเพื่อการ
ท่องเที่ยว 
   (5) การตลาดและประชาสัมพันธ์
เพื่อการท่องเที่ยว 
   (6) หัตถกรรมพื้นถ่ิน/ช่างพื้นถิน่ 
   (7) การเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการดา้นการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 
 

 


