รายงานผลบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
(เดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2562)
(เอกสารแนบการประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)

*************************************************************************************
งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
สานักบริหารงานกลาง
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม – มกราคม 2562)
ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

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

รุนแรง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ
มาตรการปิดความเสี่ยง

เสี่ยง

เสี่ยง

15

สูง 12 มาตรการปิดความเสี่ยง
มำก เดือน 1. จัดตั้งคณะทำงำนเพื่อ
จัดทำมำตรฐำนด้ำนกำร
จัดกำรอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย
2. อบรมบุคลำกรให้มี
ควำมเกี่ยวกับมำตรฐำน
ด้ำนกำรจัดกำรอำชีวอนำ
มัยและควำมปลอดภัย
3. ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบัติ
ตำมขั้นตอนอย่ำง
เคร่งครัด

ผลการติดตามความเสี่ยง

ความ
ขนาด
ความ
เป็น
ความ
รุนแรง
ไปได้
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ปำน
กลำง

3
เดือน

1. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล

1.1 มาตรฐานด้านการ
จัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (OHSAS
18001 หรือ ISO 45001)
ของสานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้สำนักงำนเป็น
องค์กรที่มีมำตรฐำนสำกล
- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนและ
นักท่องเที่ยวได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน
และกำรใช้บริกำรเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี

S

สำนักงำน
เชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี

3

5

1. ได้จัดตั้งคณะกรรมกำร 3
จัดทำมำตรฐำนด้ำนกำร
จัดกำรอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัยเรียบร้อย
แล้ว
2. ได้จัดอบรมบุคลำกรให้
มีควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำร
อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว
3. ได้จัดตั้งคณะกรรมกำร
คปอ. เพื่อควบคุมกำร
ปฏิบัตงิ ำนของผู้ปฏิบัติงำน
4. สร้ำงจิตสำนึกให้แก่
ผู้ปฏิบัตงิ ำนให้ปฏิบัติงำน
ตำมขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด
5. ได้ให้หน่วยงำนรับรอง
เข้ำมำตรวจประเมินครั้งที่
1 (CB 1) พบข้อสังเกต
37 ข้อ ซึ่งอยู่ในขั้นตอน
ปรับปรุงแก้ไขตำม
ข้อสังเกต (Finding)

2

6

1

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

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

รุนแรง

เสี่ยง

เสี่ยง

1.2 มาตรฐานสถานที่จัด
งานประเทศไทย (ประเภท
ห้องประชุม)
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้สำนักงำนเป็น
องค์กรที่มีมำตรฐำนสำกล
- เพื่อให้องค์กรมีกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ

S

ศูนย์ประชุม
และแสดง
สินค้ำ
นำนำชำติฯ

3

3

9

สูง

2. สัตว์ทาร้ายนักท่องเที่ยว
ของสานักงานชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำน
ควำมปลอดภัย สำหรับผู้มำ
ใช้บริกำร
- เพื่อลดอุบัติเหตุทุก
กรณีสัตว์ทำร้ำยนักท่องเที่ยว

O

สำนักงำน
เชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี

5

2

10

สูง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ
มาตรการปิดความเสี่ยง

12 มาตรการปิดความเสี่ยง
เดือน 1. ดำเนินกำรสมัครเพื่อ
เข้ำรับกำรตรวจประเมิน
ในปีงบประมำณ พ.ศ.
2562
2. เข้ำรับกำรตรวจ
ประเมินจำกคณะผู้ตรวจ
ประเมิน
3. ตรวจสอบและทบทวน
ให้ครบถ้วนตำมตัวชี้วัด
ตำมที่มำตรฐำนกำหนด
12 มาตรการปิดความเสี่ยง
เดือน 1. ดำเนินกำรแยกกลุ่ม
ม้ำลำยที่ทำร้ำย
นักท่องเที่ยวออกจำก
ยีรำฟเพื่อลดกำรสัมผัส
ม้ำลำยขณะป้อนยีรำฟ
2. จัดทำและติดตั้งป้ำย
เตือนแก่นักท่องเที่ยว
3. วิทยำกรบนรถลำก
พ่วงดูแลและคอยแนะนำ
นักท่องเที่ยวขณะนั่งรถ
ชมสัตว์
4. จัดทำแผนป้องกันเพื่อ
ลดอุบัติเหตุกำรเกิดสัตว์
ทำร้ำยนักท่องเที่ยว
5. ทำประกันภัยบุคคลให้
ครอบคลุมถึงต่ำงประเทศ

ผลการติดตามความเสี่ยง

1. ศูนย์ประชุมได้เตรียม
เอกสำรสำหรับกำรขอ
สมัครเพื่อเข้ำรับกำร
ประเมินในปี พ.ศ. 2562
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
2. อยู่ระหว่ำงกำรดำเนิน
กำรขอสมัครเพื่อเข้ำรับ
กำรประเมินตำมมำตรฐำน
สถำนที่จดั งำนประเทศ
ไทย (ประเภทห้องประชุม)
ในเดือนมีนำคม 2562
1. ได้แยกกลุ่มม้ำลำยที่
ทำร้ำยนักท่องเที่ยวออก
จำกยีรำฟเพื่อลดควำม
เสี่ยงในกำรสัมผัสม้ำลำย
2. มีป้ำยเตือนบนรถลำก
พ่วงแล้ว
3. วิทยำกรบนรถลำก
พ่วงแจ้งนักท่องเที่ยวทุก
รอบกำรให้บริกำร
4. มีแผนป้องกันกำรลด
อุบัติเหตุสัตว์ทำร้ำย
นักท่องเที่ยว
5. อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
กำรทำประกันภัยบุคคล
ให้ครอบคลุม
6. ยังไม่มีกำรทำแผงกั้น
บนรถลำกพ่วง

ความ
ขนาด
ความ
เป็น
ความ
รุนแรง
ไปได้
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

3

3

9

สูง

3
เดือน

5

2

10

สูง

3
เดือน

2

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

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

3. การควบคุมคุณภาพนา
สาหรับการเลียงสัตว์และ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีน้ำสะอำดตำมเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพน้ำใช้ใน
กระบวนกำรเลี้ยงสัตว์ และ
กิจกรรมต่ำงๆ ในเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี

O

สำนักงำน 5
เชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี

รุนแรง

3

เสี่ยง

15

เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ
มาตรการปิดความเสี่ยง

ผลการติดตามความเสี่ยง

6. จัดทำแผงกั้นบนรถ สรุปผลบริหารความเสี่ยง
ลำกพ่วงเพื่อเพิ่มควำม
ช่วงเดือน ต.ค. 2561 –
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ม.ค. 2562 นักท่องเที่ยว
ถูกสัตว์ทำร้ำย จำนวน
3 ครั้ง ซึ่งโดนม้ำลำยกัด
2 รำย และกิ้งก่ำข่วน
1 รำย
สูง 12 มาตรการปิดความเสี่ยง 1. มีกำรตรวจคุณภำพ
มำก เดือน 1. จัดตั้งคณะกรรมกำร น้ำตำมแผน ดังนี้
ควบคุมคุณภำพน้ำ
1.1 ประสำนงำนกับ
2. ดำเนินกำรวิเครำะห์ งำนระบบน้ำ เพื่อนัด
ถึงสำเหตุและตรวจ
หมำยตรวจคุณภำพน้ำ
คุณภำพน้ำตำมแผน
แต่ละจุด ได้แก่
ตรวจคุณภำพน้ำประจำปี
- โซน Predator
3. ดำเนินกำรปรับปรุง
- โซน Savanna
ซ่อมแซมระบบกำร
- โซน Jaguar Trail
จ่ำยน้ำ และระบบท่อน้ำ
- โซนฝึกสัตว์
- โซนอื่นๆ เช่น
อำคำรลำนนำ ภัตตำคำร
อำหำรยีรำฟ เป็นต้น
- โซนน้ำดื่ม
1.2 เตรียมอุปกรณ์
เก็บน้ำ โดยติดต่อกับ
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์
คณะสัตวแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เพื่อขอรับอุปกรณ์เก็บ
ตัวอย่ำงน้ำ

ความ
ขนาด
ความ
เป็น
ความ
รุนแรง
ไปได้
เสี่ยง

5

3

15

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

สูง
มำก

3
เดือน

3

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

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

รุนแรง

เสี่ยง

เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ
มาตรการปิดความเสี่ยง

ผลการติดตามความเสี่ยง

ความ
ขนาด
ความ
เป็น
ความ
รุนแรง
ไปได้
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

1.3 เก็บตัวอย่ำงน้ำ
ตำมจุดต่ำงๆ ตำมแผน
ตรวจคุณภำพน้ำประจำปี
1.4 ส่งตัวอย่ำงน้ำให้
กับหน่วยชันสูตรโรคสัตว์
คณะสัตวแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
1.5 ทำกำรแก้ไขจุด
ที่เกิดปัญหำตำมผลกำร
ตรวจคุณภำพน้ำจำก
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์
1.6 ดำเนินตรวจ
คุณภำพน้ำจุดที่แก้ไข
และเกิดปัญหำอีกครั้ง
2. ดำเนินกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบกำรจ่ำย
น้ำและระบบท่อน้ำเป็น
บำงส่วนแล้ว
สรุปผลบริหารความเสี่ยง
จำกกำรตรวจสอบ
คุณภำพน้ำช่วงเดือน ต.ค.
2561 – ม.ค. 2562
พบจุดที่ผำ่ นมำตรฐำน
จำนวน 23 จุด จำก
ทั้งหมด 31 จุด คิดเป็น
74.19%
4

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

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

รุนแรง

เสี่ยง

เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ
มาตรการปิดความเสี่ยง

4. การจัดการทรัพย์สินเพื่อ
การโอนย้ายศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรโอนย้ำยเป็นไป
ตำมระยะเวลำที่กำหนด

S

ศูนย์ประชุม
และแสดง
สินค้ำ
นำนำชำติฯ

3

2

6

ปำน 12 มาตรการปิดความเสี่ยง
กลำง เดือน 1. จัดทำบัญชีทรัพย์ให้
เป็นปัจจุบัน
2. ตรวจนับทรัพย์สินตำม

5. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรหำ
รำยได้ของศูนย์ประชุมฯ

S

ศูนย์ประชุม
และแสดง
สินค้ำ
นำนำชำติฯ

3

5

15

สูง 12 มาตรการปิดความเสี่ยง
มำก เดือน 1. กำหนดเป้ำหมำยที่
ชัดเจน เช่น มีลูกค้ำเดิม
เท่ำไหร่ มีลูกค้ำใหม่
เท่ำไหร่
2. ดำเนินกำรบริหำร
พื้นที่ศูนย์ประชุมให้เต็ม
ศักยภำพ
3. จัดหำบุคลำกรที่ดูแล
เกี่ยวกับกำรขำยและ
กำรตลำดโดยเฉพำะ
และกำหนดเป้ำหมำย
และแผนทำงกำรตลำดที่
ชัดเจน

ผลการติดตามความเสี่ยง

1. อยู่ระหว่ำงกำรตรวจ
สอบควำมถูกต้องของ
รำยกำรในบัญชีทรัพย์สนิ
2. ดำเนินกำรคัดแยก
รำยกำรบัญชี
และรวบรวมครุภัณฑ์ที่
3. จำหน่ำยครุภณ
ั ฑ์ที่ชำรุด ชำรุดเสียหำย และ
4. จัดทำรำยกำรทรัพย์สิน จัดเก็บแยกไว้เป็นสัดส่วน
เพื่อกำรส่งมอบศูนย์ประชุม เพื่อรอสำหรับกำร
จำหน่ำย
1. ดำเนินงำนบริกำรรับ
จองและจัดงำน/จัดประชุม
ตำมกำรจองของลูกค้ำ
2. มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรดำเนิน
งำนของศูนย์ประชุมฯ ใน
แต่ละเดือน

ความ
ขนาด
ความ
เป็น
ความ
รุนแรง
ไปได้
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

3

2

6

ปำน
กลำง

3
เดือน

3

5

15

สูงมำก

3
เดือน

สรุปผลบริหารความเสี่ยง
รำยได้ของศูนย์ประชุมฯ
ณ 31 ม.ค. 2562
จำนวน 11.3567
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
42.66

5

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

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

6. การเบิกจ่ายของ
สานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผลเบิกจ่ำยเงินของ
สำนักงำนฯเป็นไปตำม
เป้ำหมำยและกำรเบิกจ่ำย
เป็นไปตำม แผน

F

สชน. /
ศปช. /
สบง. /
สพพ.

4

รุนแรง

5

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ
มาตรการปิดความเสี่ยง

ผลการติดตามความเสี่ยง

ความ
ขนาด
ความ
เป็น
ความ
รุนแรง
ไปได้
เสี่ยง

เสี่ยง

เสี่ยง

20

สูง 12 มาตรการปิดความเสี่ยง 1. รำยงำนแผน/ผล
4
มำก เดือน 1. ประชุมติดตำมกำรใช้ และควำมก้ำวหน้ำในกำร
จ่ำยงบประมำณของ
ปฏิบัติงำนและแผน/ผล
สำนักงำนฯ เดือนละครั้ง กำรใช้จ่ำยเงิน
2. จัดทำแบบติดตำมกำร งบประมำณ (ค่ำใช้จ่ำย
ใช้จ่ำยงบประมำณให้
โครงกำร) ปีงบประมำณ
หน่วยงำนเจ้ำของ
พ.ศ. 2562 โดยให้
งบประมำณ
หน่วยงำนรำยงำน
3. หน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำร ภำยในวันที่ 4
งบประมำณควบคุมและใช้ ของเดือนถัดไป
จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน 2. งำนกำรเงินได้จัดทำ
4. มีกำรรำยงำนแผน-ผล รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงิน
กำรใช้จ่ำยเงินเพื่อทรำบ งบประมำณ พ.ศ.2562
ถึงสถำนะกำรใช้จ่ำยเงิน ของแต่ละเดือนแก่คณะ
5. เร่งรัดและติดตำมกำร กรรมกำรบริหำรกำร
ดำเนินงำนกรณีที่มีกำร พัฒนำพิงคนครและ
ดำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน แจ้งเวียนแก่ทุกหน่วยงำน
6. กำหนดมำตรกำรและ 3. งำนบุคคลได้นำเรื่อง
บทลงโทษผู้ที่ละเลยหรือ ผลกำรเบิกจ่ำยเป็น
ไม่ดำเนินกำร รวมถึงนำ ตัวชี้วัดในกำรประเมินผล
ผลกำรเบิกจ่ำยไปประกอบ รำยบุคคลของ สพค.
กำรพิจำรณำปรับขึ้นเงิน
เดือนประจำปีของสำนักงำน สรุปผลบริหารความเสี่ยง
แผน-ผลกำรใช้จ่ำยเงิน ณ
7. กำหนดแนวทำง
31 ม.ค. 2562 ดังนี้
ปฏิบัติทชี่ ัดเจนเพื่อให้
สำมำรถปฏิบัติได้ถูกต้อง - แผน 112.7867 ล้ำนบำท
และควำมรวดเร็วในกำร - ผล 91.3070 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 80.96
ปฏิบัติงำน

4

16

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

สูง
มำก

3
เดือน

6

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

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

7. การสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดทารายงาน
ทางการเงินเป็นไปตาม
มาตรฐาน ถูกต้อง และไม่พบ
ข้อผิดพลาด

F

สำนักบริหำร 4
งำนกลำง

รุนแรง

3

เสี่ยง

เสี่ยง

12

สูง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ
มาตรการปิดความเสี่ยง

ผลการติดตามความเสี่ยง

12 มาตรการปิดความเสี่ยง
เดือน 1. จัดหำบุคลำกร
เพิ่มเติมเพื่อจัดทำข้อมูล
รำยงำนทำงกำรเงิน
โดยเฉพำะ
2. เข้ำรับกำรอบรม
เกี่ยวกับกำรจัดทำรำยงำน
ทำงกำรเงินรวมภำครัฐ
3. เข้ำรับกำรอบรม
เกี่ยวกับกำรจัดระบบ
และกำรเปลี่ยนแปลง
เอกสำรรับ-จ่ำยเงิน
สำหรับฝ่ำยบัญชีและฝ่ำย
กำรเงิน
4. จัดส่งรำยงำนทำงกำร

๑. เจ้ำหน้ำที่บัญชีได้เข้ำ
รับกำรอบรมเกี่ยวกับกำร
จัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน
รวมภำครัฐ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วเมื่อ
วันที่ 18 ธ.ค. 2561
๒. เจ้ำหน้ำที่บัญชีได้เข้ำ
รับกำรอบรมตำมหลักสูตร
เจำะประเด็นรับ-จ่ำย
เอกสำร Update กฎหมำย
ใหม่ล่ำสุด ในวันที่ 2223 ธันวำคม 2561
3. อยู่ระหว่ำงปรับปรุง
รำยงำนทำงกำรเงิน
ประจำปีงบประมำณ
เงินภำยใน 90 วันนับจำก พ.ศ. 2561

ความ
ขนาด
ความ
เป็น
ความ
รุนแรง
ไปได้
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

4

3

12

สูง

3
เดือน

3

1

3

ต่ำ

3
เดือน

วันสิ้นปีงบประมำณ

8. การปฏิบัติงานให้
สอดคล้องตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560

C

สำนักบริหำร 3
งำนกลำง

5

15

สูง 12 มาตรการปิดความเสี่ยง
มำก เดือน 1. จัดอบรมบุคลำกร
เกี่ยวกับด้ำนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง
2. ซักซ้อมควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงตำม
พระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560

1. สำนักงำนฯ ได้จัดส่ง
ผู้ปฏิบัตงิ ำนเข้ำร่วมกำร
อบรมหลักสูตร “กลยุทธ์
เชิงปฏิบัติในกำรทำสัญญำ
กำรบริหำรสัญญำ และ
กำรตรวจรับพัสดุในงำน
ซื้องำนจ้ำงทำของ งำน
ก่อสร้ำง งำนจ้ำงที่ปรึกษำ
งำนออกแบบ และควบคุม
งำนก่อสร้ำงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ” เมื่อวันที่

7

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง

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

9. ขาดการขับเคลื่อนการ
ดาเนินตามภารกิจของ
สานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
ในการเป็นแกนกลางใน
การบูรณาการเชื่อมโยงการ
พัฒนายกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ของทุกภาคส่วนในพืนที่
ภาคเหนือตอนบน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
กำรจัดตั้งสำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

S

สำนักพัฒนำ 5
ธุรกิจและ
โครงกำร
พิเศษ

รุนแรง

5

เสี่ยง

25

เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ
มาตรการปิดความเสี่ยง

ผลการติดตามความเสี่ยง

ความ
ขนาด
ความ
เป็น
ความ
รุนแรง
ไปได้
เสี่ยง

๒๐-๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ ณ
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จัด
โดยสำนักบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
สรุปผลบริหารความเสี่ยง
ไม่พบข้อร้องเรียนในช่วง
เดือน ต.ค. 2561 – ม.ค.
2562
สูง 12 มาตรการปิดความเสี่ยง 1. สำนักงำนพัฒนำธุรกิจ 4
มำก เดือน 1. กำหนดแนวทำง
และโครงกำรพิเศษได้ชะลอ
รูปแบบกำรดำเนินกำร กำรดำเนินงำนโครงกำร
ที่สอดคล้องกับ
ด้ำนกำรขับเคลื่อน และ
วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง
บูรณำกำรเชื่อมโยงกำร
2. จัดทำแผนงำน
พัฒนำยกระดับ และเพิ่ม
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อน ศักยภำพด้ำนกำรท่อง
กำรดำเนินงำนตำม
เที่ยวของทุกภำคส่วนใน
ภำรกิจของสำนักงำน
พื้นที่ภำคเหนือตอนบน
พัฒนำพิงคนครฯ
ตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ 10
3. จัดทำโครงกำรที่บรู ณำ เม.ย. 2561 และมีมติ
กำรเชื่อมโยงกำรพัฒนำ
คณะกรรมกำรบริหำร
ยกระดับ และเพิม่ ศักยภำพ กำรพัฒนำพิงคนคร
ด้ำนกำรท่องเที่ยว โดย
ในครำวประชุมครั้งที่
มุ่งเน้นเชื่อมโยงภำรกิจที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 8
คงเหลือของ สพค. ใน
พ.ย. 2561 ให้ดำเนินงำน
ปัจจุบัน
เน้นเฉพำะโครงกรที่เห็น
ผลเป็นรูปธรรม โดยเน้น
ถึงศักยภำพและขีดควำม
สำมำรถของสำนักงำน

5

25

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

สูง
มำก

3
เดือน

8

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นความเสี่ยง
1. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล
1.1 มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) ของสานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

1.2 มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)

เกณฑ์การประเมิน
โอกาส

ผลกระทบ

5 = ไม่ได้รบั กำรรับรอง
มำตรฐำนแน่นอน
4 = มีโอกำสสูงที่ไม่ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำน
3 = มีโอกำสทีไ่ ด้หรือไม่ได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำน
2 = มีโอกำสสูงที่ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำน
1 = ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนแน่นอน

5 = ได้ดำเนินกำรสอดคล้องกับข้อกฎหมำยและประเด็นที่วิเครำะห์ตำมแนว
ดำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS 18001 หรือ
ISO 45001) ต่ำกว่ำร้อยละ 40 และไม่ได้รับใบรับรองมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรอำ
ชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS 18001 หรือ ISO 45001)
4 = ได้ดำเนินกำรสอดคล้องกับข้อกฎหมำยและประเด็นที่วิเครำะห์ตำมแนว
ดำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS 18001 หรือ
ISO 45001) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 - 59
3 = ได้ดำเนินกำรสอดคล้องกับข้อกฎหมำยและประเด็นที่วิเครำะห์ตำมแนว
ดำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS 18001 หรือ
ISO 45001) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 – 79
2 = ได้ดำเนินกำรสอดคล้องกับข้อกฎหมำยและประเด็นที่วิเครำะห์ตำมแนว
ดำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS 18001 หรือ
ISO 45001) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
1 = ได้รับใบรับรองมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
(OHSAS 18001 หรือ ISO 45001)

5 = เกิดขึ้นแน่นอน
4 = น่ำจะเกิดขึ้น
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
2 = ไม่น่ำที่จะเกิดขึ้น
1 = เกิดขึ้นได้ยำก

5 = ไม่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน และต้องยื่นสมัครใหม่ในปีถัดไป
4 = ผู้ตรวจประเมินเข้ำตรวจ และมีข้อเสนอเพื่อแก้ไข มำกกว่ำร้อยละ 70
3 = ผู้ตรวจประเมินเข้ำตรวจ และมีข้อเสนอเพื่อแก้ไข มำกกว่ำร้อยละ 50
2 = ผู้ตรวจประเมินเข้ำตรวจ และมีข้อเสนอเพื่อแก้ไข มำกกว่ำร้อยละ 30
1 = ได้รับรองมำตรฐำนสถำนที่จดั งำนประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
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ประเด็นความเสี่ยง
2. สัตว์ทาร้ายนักท่องเที่ยวของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

3. การควบคุมคุณภาพนาสาหรับการเลียงสัตว์และดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เกณฑ์การประเมิน
โอกาส
5 = สัตว์ทำร้ำยนักท่องเที่ยว
มำกกว่ำ 16 ครั้ง/ปี
4 = สัตว์ทำร้ำยนักท่องเที่ยว
ไม่เกิน 16 ครั้ง/ปี
3 = สัตว์ทำร้ำยนักท่องเที่ยว
ไม่เกิน 8 ครั้ง/ปี
2 = สัตว์ทำร้ำยนักท่องเที่ยว
ไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี
1 = สัตว์ทำร้ำยนักท่องเที่ยว
ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
5 = คุณภำพน้ำระดับยอมรับ
ไม่ได้
4 = คุณภำพน้ำระดับยอมรับ
ได้น้อย
3 = คุณภำพน้ำระดับพอใช้
2 = คุณภำพน้ำระดับดี
1 = คุณภำพน้ำระดับดีมำก

4. การจัดการทรัพย์สินเพื่อการโอนย้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ

5 = เกิดขึ้นแน่นอน
4 = น่ำจะเกิดขึ้น
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
2 = ไม่น่ำที่จะเกิดขึ้น
1 = เกิดขึ้นได้ยำก

5. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

5 = เกิดขึ้นแน่นอน
4 = น่ำจะเกิดขึ้น
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
2 = ไม่น่ำที่จะเกิดขึ้น
1 = เกิดขึ้นได้ยำก

ผลกระทบ
5 = นักท่องเที่ยว เสียชีวิตจำกกำรถูกสัตว์ทำร้ำย และ/หรือ มีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เกิน
กว่ำ 100,000 บำท
4 = นักท่องเที่ยว สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพลภำพ และ/หรือ มีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เกิน
กว่ำ 50,000 บำท แต่ไม่เกิน 100,000 บำท
3 = นักท่องเที่ยวบำดเจ็บ ต้องนำส่งสถำนพยำบำล และต้องนอนรักษำพยำบำล
และ/หรือ มีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เกินกว่ำ 10,000 บำท แต่ไม่เกิน 50,000 บำท
2 = นักท่องเที่ยวบำดเจ็บ ต้องนำส่งสถำนพยำบำล แต่ไม่ต้องนอนรักษำพยำบำล
และ/หรือ มีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ไม่เกินกว่ำ 10,000 บำท
1 = นักท่องเที่ยวบำดเจ็บเล็กน้อย สำมำรถปฐมพยำบำลภำยในได้
5 = จำนวนจุดที่ผำ่ นเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ำที่วิเครำะห์ น้อยกว่ำร้อยละ 60
4 = จำนวนจุดที่ผำ่ นเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ำที่วิเครำะห์ มำกกว่ำร้อยละ 60 แต่
ไม่เกินร้อยละ 70
3 = จำนวนจุดที่ผำ่ นเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ำที่วิเครำะห์ มำกกว่ำร้อยละ 70 แต่
ไม่เกินร้อยละ 80
2 = จำนวนจุดที่ผำ่ นเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ำที่วิเครำะห์ มำกกว่ำร้อยละ 80 แต่
ไม่เกินร้อยละ 90
1 = จำนวนจุดที่ผำ่ นเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ำที่วิเครำะห์ มำกกว่ำร้อยละ 90
5 = ไม่สำมรถจัดทำบัญชีทรัพย์สนิ เนื่องจำกทรัพย์สินไม่ครบตำมบัญชี จึงไม่
สำมำรถโอนย้ำยได้
4 = จัดทำบัญชีทรัพย์สินน้อยกว่ำร้อยละ 50 ของบัญชีทั้งหมด
3 = จัดทำบัญชีทรัพย์สินร้อยละ 60 ของบัญชีทั้งหมด
2 = จัดทำบัญชีทรัพย์สินร้อยละ 80 ของบัญชีทั้งหมด
1 = ดำเนินกำรตรวจนับทรัพย์สินแล้วเสร็จเดือนมีนำคม 2562 และพร้อมโอนย้ำย
ศูนย์ประชุมฯ
5 = รำยได้จำกกำรดำเนินงำน 15.97 ล้ำนบำท
4 = รำยได้จำกกำรดำเนินงำน 18.63 ล้ำนบำท
3 = รำยได้จำกกำรดำเนินงำน 21.31 ล้ำนบำท
2 = รำยได้จำกกำรดำเนินงำน 23.96 ล้ำนบำท
1 = รำยได้จำกกำรดำเนินงำน 26.62 ล้ำนบำท
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ประเด็นความเสี่ยง

โอกาส
6. การเบิกจ่ายของสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5 = ค่อนข้ำงจะแน่นอน
4 = น่ำจะเกิด
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่ำที่จะเกิด
1 = ยำกที่จะเกิด

ผลกระทบ
5 = กำรเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75
4 = กำรเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3 = กำรเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
2 = กำรเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
1 = กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96)

7. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประสิทธิภาพและ 5 = เกิดขึ้นแน่นอน
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
4 = น่ำจะเกิด
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่ำที่จะเกิด
1 = ยำกที่จะเกิด

5 = ไม่ได้จดั ส่งรำยงำนทำงกำรเงินภำยใน 90 วันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ ข้อมูล
ไม่ครบถ้วนและไม่มคี วำมถูกต้อง
4 = ไม่ได้จดั ส่งรำยงำนทำงกำรเงินภำยใน 90 วันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ แต่
ข้อมูลครบถ้วนและมีควำมถูกต้อง
3 = จัดส่งรำยงำนทำงกำรเงินภำยใน 90 วันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ แต่ข้อมูล
ไม่ครบถ้วนและไม่มคี วำมถูกต้อง
2 = จัดส่งรำยงำนทำงกำรเงินภำยใน 90 วันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ และข้อมูล
ครบถ้วน แต่ไม่มีควำมถูกต้อง
1 = จัดส่งรำยงำนทำงกำรเงินภำยใน 90 วันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ ข้อมูล
ครบถ้วนและมีควำมถูกต้อง
5 = มีควำมผิดตำมบทกำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติและถูกดำเนินคดี
4 = มีควำมผิดตำมบทลงโทษทำงวินัยของสำนักงำนฯ
3 = พบข้อผิดพลำด และถูกผู้บริหำรว่ำกล่ำวตักเตือน
2 = พบข้อผิดพลำด แต่สำมำรถดำเนินกำรแก้ไขได้ด้วยตนเอง
1 = ไม่พบข้อผิดพลำดหรือผิดพลำดเล็กน้อยในกำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ

8. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

5 = ค่อนข้ำงจะแน่นอน
4 = น่ำจะเกิด
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่ำที่จะเกิด
1 = ยำกที่จะเกิด

9. ขาดการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานพัฒนา
พิงคนครฯ ในการเป็นแกนกลางในการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนา
ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพืนที่
ภาคเหนือตอนบน

5 = ค่อนข้ำงจะแน่นอน
4 = น่ำจะเกิด
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด
2 = ไม่น่ำที่จะเกิด
1 = ยำกที่จะเกิด

5 = ไม่มีกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
4 = ไม่มีกำรดำเนินงำน แต่มีแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
3 = มีแผนกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
2 = ดำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร
1 = ผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ (กำรกระจำยรำยได้ให้กับ
พื้นที่ และกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี)
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