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ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด ณ 30 กันยำยน 2562 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า 
และระบบนิเวศ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน 
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล   
 

กำรควบคุมคุณภำพน้ ำใช้
ส ำหรับสัตว ์
1. น  าที่ใช้ดูแลสตัว์ไม่ได้
มาตรฐาน 
2. คุณภาพน  าไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามระบบ ISO 
9001 : 2015 

1. มีแผนการตรวจคณุภาพ
น  าประจ าเดือน 
2. รายงานผลคณุภาพน  าต่อ
คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพน  า และแจ้งผูดู้แล
ระบบท าการแกไ้ข 
3. รายงานผลการตรวจ
คุณภาพน  าซ  า ในกรณีจดุที่
ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

1. ด าเนินการตรวจคณุภาพ
น  าตามแผนการตรวจ 
2. ส่งรายงานให้ประธาน
ควบคุมคุณภาพทุกเดือน 
3. ไมไ่ดด้ าเนินการตรวจ
คุณภาพน  าในจดุที่ไมผ่่าน
เกณฑ์ซ  าเนื่องจากงานระบบ
น  ายังปรับปรุงแก้ไขไม่แล้ว
เสร็จ 

1. ยังมีจุดที่คณุภาพน  าไมผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐานอยู่ 8 จุด ใน 
23 จดุ คิดเป็น 74.19% 

1.ด าเนินการตรวจคณุภาพ
น  าตามแผนการตรวจ 
2. ด าเนินการแก้ไขคณุภาพ
น  าในจุดที่ไมผ่่านเกณฑ์
มาตรฐานและท าการตรวจซ  า 
3. รายงานผลคณุภาพน  า
ต่อคณะกรรมการควบคมุ
คุณภาพน  าและแจ้งผู้ดูแล
ระบบท าการแกไ้ข 

30 ก.ย. 2562 
- งานระบบน  า 

ฝ่ายปฏิบัติการและ
ซ่อมบ ารุง 

- งานสัตวแพทย ์
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว ์

- คณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพน  า 
ส านักงานเชียงใหม่

ไนท์ซาฟารี 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า 
และระบบนิเวศ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน 
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล   

กำรควบคุมอุบัติเหตุและ
อันตรำยจำกกำรให้บริกำร
นักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ 
ไนท์ซำฟำรี 
1. อุบัติเหตุที่เกิดจากการ
กิจกรรมป้อนอาหารสตัว ์

๑. จัดท าเรื่องแจ้งซ่อม
อุปกรณ์ที่ช ารุด รวมถึงตรวจ
สภาพการใช้บริการ ก่อนและ
หลัง การให้บริการทุกครั ง 
๒. วิทยากรพูดย  าเตือนเรื่อง
ห้ามป้อนอาหารม้าลายกับ
มือทั งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 

1. ได้แยกกลุ่มม้าลายและ
ยีราฟออกจากกันเพื่อลดการ
สัมผสัใกล้ชิดกับม้าลาย 
2. วิทยากรพูดย  าเตือนเรื่อง
ห้ามปอ้นอาหารม้าลายกับมือ
ทั งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน  
3. รถรางชมสัตว์ให้หยดุรถป้อน
เฉพาะยีราฟ ไม่ควรหยุดรถ/
เลี่ยงบรเิวณที่มมี้าลายอยู่  และ
ต้องคอยสังเกตมา้ลายไว้ เมื่อ
เห็นม้าลายเข้ามาวิทยากร 
ต้องเตือนนักท่องเที่ยว ไม่ควร
ป้อนม้าลายด้วยวาจาสุภาพ 
 

1. ยังพบรายงานอุบัตเิหตมุ้า
ลายกัดนักท่องเที่ยว 
2. นักท่องเที่ยวบางประเทศ
ไม่นิยมใช้ภาษาสากล และไมม่ี
ทักษะในการรับฟังภาษาต่างถิ่น 
จึงอาจท าให้สื่อสารไมเ่ข้าใจ 
3. นักท่องเที่ยวบางคนอาจจะ
ไม่ได้สนใจฟังค าเตือนของ
วิทยากร 
4. สัตวม์ีการเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือเดินทางรถ 
 

1. ก าชับให้พนักงานขับรถ
ลากพ่วงทุกคันไม่จอดรถ
บริเวณทีม่ีกลุ่มม้าลายอยู ่
2. ให้ผู้ดูแลสตัว์ช่วยแยก
กลุ่มม้าลายและยรีาฟออก
จากกันตลอดเวลาที่ให ้
บริการ 
3. วิทยากรพูดย  าเตือนเรื่อง
ห้ามป้อนอาหารม้าลายกับ 
มือทั งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน 
4. ปรับปรุงป้ายที่ผิดหรือ 
ไม่ชัดเจนเพื่อให้ข้อมูล
นักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง
ทั่งพ่วงหน้าและพ่วงหลัง ให้
ครบทุกคัน 
5. ประสานร่วมกับเจ้าหน้าที่
จัดการสัตว์ในการช่วย
ควบคุมและจัดการสตัว์ 
 
 
 

30 ก.ย. 2562 
- งานบริหาร 

สวัสดิภาพสัตว ์
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว ์

- งานวิทยากร 
ฝ่ายบริการ 

- กลุ่มงานโยธาและ
ซ่อมบ ารุง 

ส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 



แบบ ปค. 5 

3 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า 
และระบบนิเวศ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน 
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล  
 
 
 
 

2. นักท่องเที่ยวถูกกวางที่
ปล่อยอิสระท าร้าย 

1. เก็บกวางเพศผูเ้ขาแก่เข้า
คอกกัก 
2. ก าหนดชนิดสัตว์ที่ไม่เป็น
อันตรายต่อนักท่องเที่ยว 
3. จัดท าป้ายข้อแนะน า  
ค าเตือนและข้อควรปฏบิัต ิ

1. ด าเนินการเก็บกวางเพศผู้
ปล่อยอิสระเข้าคอกกักได้
มากกว่า 60% 

1. ยังมีกวางเพศผู้ปล่อยอิสระ
อยู่ในพื นท่ีบริการนักท่องเที่ยว 

1. ท าการเก็บกวางเพศผู้ที่
ปล่อยอิสระเข้าคอกกัก
เพิ่มขึ นเพื่อลดอันตรายต่อ
นักท่องเที่ยว 

30 ก.ย. 2562 
งานบริหาร 

สวัสดิภาพสัตว ์
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว ์

ส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี 

3. นักท่องเที่ยวถูกสัตว์ท่ี
น ามาให้บริการในกิจกรรม
ต่างๆ ท าร้าย เช่น กิจกรรม
ถ่ายรูปกับสตัว์,สตัว์เชื่อง 

1. สัตว์ที่น ามาให้บริการ
ถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยว ได้แก่ 
กลุ่มสตัว์เลื อยคลาน กลุ่มสัตว์
ปีก ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อ
นักท่องเที่ยว 
2. ได้จัดท าป้ายค าเตือนเป็นที่
เรียบร้อย 
 

1. นักท่องเที่ยวไดร้ับอุบัติเหตุ
เล็กน้อยจากรอยข่วนจากเล็บ
สัตว ์

1. ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีใน
กิจกรรมถ่ายรูปกับสัตว์ให้
ดูแลสตัว์อย่างใกล้ชิด 

30 ก.ย. 2562 
 งานฝึกและแสดงสัตว ์
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว ์

ส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี 

กำรบริหำรกำรขำยและฅ
รับจอง 
1. ขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
เป็นเพียงจ้างเหมาบุคคล 
ภายนอก และมีสญัญาการ
ด าเนินงานเพียง 6 เดือน 

1. สรรหาบุคลากรด้านงาน
ขายและรับจองเฉพาะ
ต าแหน่ง เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

1. ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการ
แผนการปฏิบัติงานด้านการ
ขายและรับจอง เช่น  
การออกบูธเพื่อส่งเสริม 
การขาย และสรา้งเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีให้เป็นท่ีรู้จัก 

1. เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีงานขายและงาน
รับจอง ต้องมีการตดิต่อ
ประสานงานลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง  แต่ต าแหน่งที่มีอยู่ 
ส่วนใหญ่เป็นจา้งเหมา ซึ่งมี
สัญญาจ้างทุกๆ 6 เดือน  
 
 

1. ควรมีการสรรหา บุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีงานขาย และ
เจ้าหน้าท่ีงาน ที่เป็น
เจ้าหน้าท่ีประจ า เพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้กับให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 

30 ก.ย. 2562 
งานบริหารการขาย

และรับจอง 
ฝ่ายขายและวิจัย

การตลาด 
ส านักงานเชียงใหม่ 

ไนท์ซาฟารี 
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ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า 
และระบบนิเวศ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน 
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล  
 

   หรือ 1 ปี ท าให้ไม่ค่อยมีความ
มั่นคงเปลี่ยนถ่ายบุคลากร
บ่อยครั ง ซึ่งจะมีบุคคลากร
ลาออกเกือบทุกครั งท่ีหมด
สัญญาจ้าง ซึ่งท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่ค่อยต่อเนื่อง  
เพราะต้องเทรนคนที่เข้าใหม่
อยู่เรื่อยๆ  ผู้ปฏิบตัิงานจึงไม่
ค่อยช านาญงานเท่าที่ควร   

  

กำรบริหำรจัดกำรร้ำนค้ำ
ภำยในของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
1. บางจุดบริการยังไม่มี
สัญญาณ Network เพื่อ
รองรับในการใช้ระบบ
จ าหน่ายสินค้าผ่านบตัรเข้า
ชมและบัตรเตมิเงิน AEC  
ซึ่งยังไม่สามารถครอบคลมุ
พื นที่การให้บริการบางจดุได้
ครบทั่วถึง 
2. จุดบริการเติมเงิน ตู้ 
TOP UP ยังไม่ไม่สามารถ 

1. ใช้เครื่องแฮนด์เฮลใน 
การให้บริการจ าหน่ายสินค้า
ทุกประเภทให้ครอบคลมุทุก
กิจกรรม 
2. ประสานงานกับงาน
สารสนเทศเพื่อด าเนินการ
แก้ไขปรับเปลี่ยนจุดบริการ
เติมเงิน TOP UP และตดิตั ง
จุดบริการ TOP UP เพิ่มเติม
เพื่อให้สามารถครอบคลุม
การให้บริการทั งหมดเพื่อให้
สามารถตอบโจทยค์วามพึง
พอใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 

1. มีการใช้ระบบจ าหน่าย
สินค้าผา่นบัตรเข้าชมและบัตร
เติมเงิน AEC ผ่านเครื่องแฮนด์
เฮลในการบริการจ าหน่าย
สินค้าในทุกจุดบริการที่เป็น
ร้านค้าภายในของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟาร ี

1. สญัญาณ Network และ
จุดบริการเตมิเงิน Top up  
ยังไม่สามารถครอบคลมุจุด
บริการได้ครบทั่วถึงทั งหมด
และยังไม่ได้มีการแก้ไข
ปรับเปลีย่นรวมถึงตดิตั งจุด
บริการ Top up เพิ่มเติม 
เพื่อให้สามารถตอบโจทย์
ความพึงพอใจให้แก่
นักท่องเที่ยวได้ครอบคลุม 

1. ประสานงานสารสนเทศ
เพื่อช่วยแก้ไขปรับเปลี่ยน
เพิ่มเตมิสญัญาณ Network 
และจุดบริการเตมิเงินตู้ Top 
up เพื่อให้สามารถครอบคลุม
การบริการทั งหมด 

30 ก.ย. 2562 
งานการค้าภายใน 

ฝ่ายบริการ 
ส านักงานเชียงใหม่

ไนท์ซาฟารี 
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5 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

 พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า 
และระบบนิเวศ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน 
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล  
 

ครอบคลมุการบริการใหม่ 
และการบริการได้ทั งหมด
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว 

ครอบคลมุ     

กำรพัฒนำส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนทซ์ำฟำรีใน
ส่วนของกำรให้บรกิำร
บ้ำนพักและกำรจัดประชุม,
งำนจัดเลี้ยง ให้มีคุณภำพ 
ปลอดภัยและได้มำตรฐำน
ระดับสำกล 
1. มีเจ้าหน้าให้บริการ
ประจ ายังไม่ครบ ๒๔ ช่ัวโมง 
2. การประสานงานและ
ระบบการเชื่อมต่อข้อมูล
ภายในและภายนอกยังไม่
สมบูรณ ์
 
 
 
 
 

๑. จัดให้มเีจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องด้านการให้บริการ
และซ่อมบ ารุง ปฏิบัติงาน
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง (มีเฉพาะงาน 
รักษาความปลอดภัย ๒๔ ชม.) 
๒. ปรับเปลี่ยนหาเครื่องมือ
เพื่อให้การประสานงานและ
ให้บริการได้รวดเร็วและ
สะดวกยิ่งข้ึน 

1. ผู้ให้บริการสามารถติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับ
บริการได้ตั งแตเ่วลา 8.00น. 
– 22.30 น. นอกจาก
ช่วงเวลาดังกล่าวสามารถ
ติดต่อหัวหน้างานบ้านพักหรือ
เจ้าหน้าที่รับจอง  เพื่อแจ้งงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
2. การประสานงานและ
เชื่อมต่อข้อมูลใช้โทรศัพท์และ
วิทยุสื่อสารคลื่นสั นเป็นหลัก 

1. ยังขาดเจ้าหน้าท่ีนอนเวร
เพื่อให้บริการในช่วงเวลาหลัง 
22.30น. - 8.00น.  
2. ระบบสื่อสารยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

1. จัดให้มเีจ้าหน้าท่ีนอน
เวรประจ า ในช่วงเวลา 
22.30น. – 8.00น. 
2.ปรับเปลี่ยนระบบสื่อสาร
ใหม่ให้ทันสมัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้เป็นท่ี
ยอมรับ 

30 ก.ย. 2562 
งานบ้านพักจัดเลี้ยง 

และกิจกรรม 
ฝ่ายบริการ 

ส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 
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6 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า 
และระบบนิเวศ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน 
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล  
 

กำรออกบัตรและตรวจบัตร
เข้ำชมเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี 
1. การเกิดไฟฟ้าขัดข้อง ท า
ให้ระบบ AEC ใช้การไมไ่ด ้
2. ความปลอดภยัของ
นักท่องเที่ยวในการใช้ระบบ
สแกนบัตร 
3. ช่องสแกนบัตรไม่เพียงพอ 
จึงส่งผลใหเ้กดิความล่าช้าใน
การสแกนบัตรเข้าชม 
 

1. น าบัตรฉีกท่ีส ารองไว้มา
จ าหน่ายแทนช่ัวคราว แล้ว
จัดท ารายงานขายบตัรฉีก
ทุกประเภทเสนอต่อ ผอ.
ไนท์ซาฟารีในวันรุ่งขึ น 
2. ติดตั งเครื่องส ารองไฟให้
ใช้การได้ กรณีไฟฟ้าขัดข้อง 
3. ปรับปรุงระบบสแกนบัตร
ให้รองรับกับการใช้งาน เช่น
เพิ่มช่องแสกนตรวจบตัรใน 
การให้บริการ 
4. เจ้าหน้าท่ีอ านวยความ
สะดวกช่วยแสกนบัตรเข้าชม
ทีละคนเพื่อความปลอดภัย 
พร้อมให้ข้อมูลทั งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
5. ท าเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์เพื่อช่วยใน
ระหว่างใช้งานตู้สแกนบัตร 

1. มีเครื่อง generator ที่มี
ประสิทธิภาพดี เพื่อใช้ส ารอง 
เวลาไฟฟ้าขดัข้องเป็นเวลานาน 
และจัดเตรียมบตัรฉีกไว้ให้
พร้อมใช้งานได้ทุกเวลา 
2. ปรับปรุงระบบสแกนบัตรให้
รองรับ กับการใช้งานเช่นความ
รวดเร็ว หรือเพิ่มช่องแสกน
ตรวจบัตรในการให้บริการ  
3. เจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกช่วยแสกนบัตรเข้าชมที
ละคนเพื่อความปลอดภัย 
พร้อมให้ข้อมูลทั งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
เบื องต้น 
4. ท าเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ช่วยในระหว่างใช้
งานตู้สแกนบัตร 
 

1. การน าบัตรฉีกมาจ าหน่าย 
จะยังไมไ่ดล้งในระบบ AEC 
หากลูกค้าที่ซื อบัตรฉีกมากับรถ
รับจ้าง จะต้องท าการจา่ยเงิน
ค่าคอมมิชช่ันให้กับรถรับจ้าง
ด้วย จึงท าให้เกิดไม่สามารถลง
ระบบ AEC ได้ทันที ต้องท า
ย้อนหลัง อาจจะท าให้เกดิ
ความผิดพลาดขึ นได ้
2. เครื่องส ารองไฟของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จะใช้งานต่อได้
ในระยะเวลาสั น หลังจาก
ไฟฟ้าขัดข้อง 
 
 

1. หากลูกคา้ไมม่ีจ านวน
มาก จะบอกลูกค้าใหร้อซัก
ครู่ เพื่อประเมินสถานการณ์
ไฟฟ้า หากไฟฟ้าขัดข้องไม่
นาน ระบบ AEC ใช้งานได้
ตามปกติ ก็จะท าการ
จ าหน่ายบัตรในระบบ AEC 
ให้ลูกค้าแทนบัตรฉีก 
2. ประสานงานเจ้าหน้าท่ี 
IT เพื่อคอยดูแลและแก้ไข 
และแจ้งซ่อมไปตามระบบ 
3. ใช้ประตูคนพิการ เปิด
ช่องประพิเศษในกรณี
นักท่องเที่ยวต่อคิวเยอะ 
4. เปิดช่องและแยก
นักท่องเที่ยวที่ได้รับการ 
แสกนบัตรมาแล้วไม่จ าเป็น 
ต้องแสกนซ  าเพียงขอดูบัตร
เท่านั น 
 
 
 

30 ก.ย. 2562 
งานบริหารบัตรเข้าชม 

ฝ่ายบริการ   
ส านักงานเชียงใหม่

ไนท์ซาฟารี 
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7 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า 
และระบบนิเวศ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน 
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล  
  
 

กำรดูแลและควบคุมห้อง
จ ำหน่ำยบัตร 
1. ตู้จ าหนา่ยบัตรมีพื นท่ีคับ
แคบและไม่มีความปลอดภัย 

๑. ควบคุมการเข้า-ออกห้อง
จ าหน่ายบัตร โดยจ ากัดการ
เข้า-ออก และติดป้ายให้เข้า-
ออกได้เฉพาะเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องทีห่น้าประตูห้อง
จ าหน่ายบัตร 
 
 
 

1. อยู่ในขั นตอนด าเนินการ
สร้างจุดจ าหน่ายบตัรจดุใหม ่

ไม่ม ี ไม่ม ี 30 ก.ย. 2562 
งานบริหารบัตรเข้าชม 

ฝ่ายบริการ   
ส านักงานเชียงใหม่

ไนท์ซาฟารี 

กำรบริหำรงำนภำยในของ 
กลุ่มงำนบริหำรรักษำควำม
ปลอดภัย ควำมสะอำดและ
จรำจร 
1. บุคลากรมไีม่เพียงพอ
รองรับกับภาระงาน หน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ท าให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเท่าที่ควร 
 
 
 
 

1. จัดสรรเจ้าหน้าท่ีหรือ
ลูกจ้างทดแทนผู้ปฏิบัติงานท่ี
ลาออก เพื่อให้เพียงพอกับ
ปริมาณงานตามภารกิจของ
กลุ่มงาน และ ตรวจสอบ
ก ากับการปฏิบัติงานของ
พนักงานรปภ./ความสะอาด 

1. การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในพื นท่ีจ านวน รปภ.
ไม่เพียงพอต่อพื นที่ความ
รับผิดชอบรวมทั งเทศกาลและ
กิจกรรมที่มเีพิ่มมากขึ น 

1. ปัจจุบันมีบคุลากรในการ
ควบคุม ตรวจสอบ ไมเ่พียงพอ
ต่อภาระหน้าที่ความรับผดิชอบ
โดยก าหนดมาตรการป้องกัน
รักษาความปลอดภัย  
 

1. สรรหาเจ้าหน้าท่ีหรือ
ลูกจ้างเพื่อมาปฏบิัติงานใน
กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย  
,เพิ่มจ านวน รปภ.และ
พนักงานดูแลความสะอาด 
โดยก าหนดมาตรการป้องกัน
รักษาความปลอดภัย ในพื นท่ี 
สขน. 

30 ก.ย. 2562 
กลุ่มงานบริหาร 

รักษาความปลอดภยั 
ความสะอาดและจราจร 

ส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า 
และระบบนิเวศ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน 
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล 
 
 
 
 
 

กำรดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
1. การบริการรักษาความ
ปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยวไม่ครอบคลุม
พื นที่ให้บริการ 
2. ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดไม่สามารถใช้การได้
เต็มประสิทธิภาพ  
 

1. ก ากับ ดูแล ติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย และวาง
ต าแหน่งรปภ. อยู่ในพื นท่ี
เสี่ยง ให้ครอบคลุมมากท่ีสุด
ตามอัตราก าลัง 
2. จัดจ้างบุคคลภายนอก 
(outsource) มาด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้ทุกจุด 
 
 
 

1. ประชุมมอบหมาย ให้
เจ้าหน้าท่ีกลุม่งานรักษาความ
ปลอดภัยฯ ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 
(outsource)  
2. สามารถใช้งาน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดไดเ้ต็ม
ประสิทธิภาพทุกจุด 
 

1. พื นที่ให้บริการมบีริเวณ
กว้าง และมีปรมิาณ
นักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก 
ไม่สมัพันธ์กับอัตราก าลัง 
2. มีพื นท่ีเสีย่งท่ีเป็นจุดบอรด์ 
และระบบกล้องางจรปดิ ไม่
ครอบคลมุ 
 

1. ก าหนดพื นที่ และชว่ง 
เวลา ให้บริการนักท่องเที่ยว 
ให้สัมพันธ์กับอัตราก าลัง ใน
ฤดูท่องเที่ยวปกติ 
2. ก าหนดพื นที่จุดเสีย่ง
และขยายระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้
ครอบคลมุ  

30 ก.ย. 2562 
กลุ่มงานบริหาร 

รักษาความปลอดภยั 
ความสะอาดและจราจร 

ส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า 
และระบบนิเวศ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน 
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล 
 
 
 
 
 

กำรจัดระบบกำรจรำจร
ของส ำนักงำนเชียงใหม่ 
ไนท์ซำฟำรี 
1. สถานท่ีจอดยานพาหนะ
มีไมเ่พียงพอใน ช่วงเทศกาล 
2. การจัดการจราจรและ
การจัดระเบียบยานพาหนะ
ของนักท่องเที่ยว 

1. ปรับพื นท่ีว่าง เพื่อใช้เป็น
ที่จอดรถในช่วงเทศกาล 
ตามความเหมาะสม 
2. มีมาตรการจัดวางระบบ
การจราจรให้มีประสิทธิภาพ 
3. ให้เจ้าหน้าทีร่ักษาความ
ปลอดภัย บอกทาง และ
ก ากับ ดูแล ให้สัญญาณมือ 
อ านวยความสะดวกในงาน
จราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีพื นที่รองรับยานพาหนะ 
เพิ่มขึ น ตามความเหมาะสม
ในช่วงเทศกาล 
2. เจ้าหน้าทีร่ักษาความ
ปลอดภัย อ านวยความสะดวก
ด้านงานจราจร เป็นไปตามแผน 
3. สามารถด าเนินงานตาม
แผนการจราจร ในช่วงเทศกาล 

 

1. สถานท่ีจอดยานพาหนะมี
ไม่เพียงพอ ในช่วงเทศกาล 
2. การจราจรในพื นที่ ขาด
แผนงาน และความชัดเจนใน
แต่ละช่วงเทศกาล 

 

1. ก าหนดจ านวนยานพาหนะ
สูงสุด ให้เหมาะสมกับพื นที่
จอดรถ ในแต่ละช่วงเทศกาล 
2. จัดหาพื นที่จอดรถส ารอง
ภายนอก เพื่อรองรับ
ปริมาณยานพาหนะ
ส่วนเกินที่ก าหนด 
3. ปรับปรุง สัญลักษณ ์
เครื่องหมาย เส้นจราจร ให้
ชัดเจนอยู่เสมอ 
๔. วางแผนเตรียมความ
พร้อมเจ้าหน้าทีร่ักษาความ
ปลอดภัย เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรและ
สถานท่ีจอดรถ ใช้ช่วง
เทศกาลอยู่เสมอ 

30 ก.ย. 2562 
กลุ่มงานบริหาร 

รักษาความปลอดภยั 
ความสะอาดและจราจร 

ส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า 
และระบบนิเวศ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน 
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล 
 
 
 
 
 

กำรดูแลรักษำควำมสะอำด
ของส ำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี 
1. การดูแลรักษาความ
สะอาดยังมีจุดบกพร่องซึ่ง
อาจส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการของ
นักท่องเที่ยว 

แนวทางการควบคุม 
1. ก ากับดูแล และติดตาม
การปฏิบัติงานของพนักงาน
ท าความสะอาด ชี แจงภาร
หน้าท่ีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่แต่ละ
ส่วน รวมทั งช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้การ
รักษาความปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สถานท่ีและการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 

1. หมั่นดูแลและตรวจเช็ค
วัสดุสิ นเปลืองเพื่อให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
2. ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ของพนักงานทาความสะอาด
เป็นประจ า 
3. พนักงานท าความสะอาด
คอยดูแลบริเวณที่ท่ีไดร้ับ
มอบหมาย เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวกสบายใน
การใช้บริการ 

ไม่ม ี ไม่ม ี 30 ก.ย. 2562 
กลุ่มงานบริหาร 

รักษาความปลอดภยั
ความสะอาดและจราจร 
ส านักงานเชียงใหม่

ไนท์ซาฟารี 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า 
และระบบนิเวศ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน 
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล 

กำรควบคุมด้ำนกำรรกัษำ 
ควำมปลอดภัยของศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
1. ไมม่ีมาตรการป้องกัน
ระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบการสื่อสารข้อมลู 
รวมทั งเกิดภยัอันตรายอื่นๆ 
เช่น  Virus  Computer  
การจารกรรมข้อมูลหรือการ 
Hacker    
2. มีการน า Software จาก
ภายนอกและไมไ่ดร้ับอนุญาต
เข้ามาใช้ในหน่วยงาน 
 

1. ก าหนดให้มีการจดัท า
ทะเบียนคุมการตดิตั งหรือ
การน า Software จากภาย 
นอกเข้ามาใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน 
 
 
 
 

๑. ประเมินความเหมาะสม
ของมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย 
2. ประเมินสถิติที่เกิดจากการ
ฝ่าฝืนการเข้าออกศูนย์
คอมพิวเตอร์และระบบข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนญุาต 
3. ติดตามการใช้  Software 
ที่ติดตั งในเครื่องคอมพิวเตอร์
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4. ติดตามหรือสอบทานการ
ปฏิบัติตามมาตรการรักษา
ความปลอดภัยเป็นครั งคราว 
 

1. ยังมีผู้ใช้งานน าSoftware  
จากภายนอกเข้ามาใช้ใน
หน่วยงาน  

๑. ชี แจงประชาสมัพันธ์  
และให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบรักษาความปลอดภัย
และภยันตรายต่างๆ หรือ
ความเสยีหายจากการใช้
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
ด้าน IT  ที่ไม่เหมาะสม ให้
เจ้าหน้าท่ีทราบทั่วกัน 
2. เวียนแจ้งมาตรการ
ควบคุมการน า  Software  
มาจากภายนอกเข้ามาใช้ใน
หน่วยงาน ให้ทราบท่ัวกัน3. 
ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษา
ความปลอดภัยและภยันตราย
ต่างๆ หรือความเสียหายจาก
การใช้คอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ด้าน IT ที่ไม่เหมาะ 
สมให้เจ้าหน้าท่ีทราบทั่วกัน 
4. แจ้งเวียนมาตรการ
ควบคุมการน า Software 
มาจากภายนอกเข้ามาใช้ใน
หน่วยงานให้ทราบทั่วกัน 

30 ก.ย. 2562 
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักบริหารงานกลาง 
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พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

กำรควบคุมกำรเข้ำถึง
ระบบงำนแฟ้มข้อมลู และ
ฐำนข้อมูล 
1. ระบบรักษาความ
ปลอดภัยรวมทั งการก าหนด
สิทธิในการเข้าถึงระบบงาน 
ไม่เพียงพอ 
2. ไมม่ีการพัฒนาระบบ 
งานให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
3. ผู้ใช้ ( Users ) ขาด
ความรู้ความช านาญในการ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานรวมทั งการใช้
ระบบงาน 

1. ให้ผู้มหีน้าท่ีรับผิดชอบ
ศึกษาทบทวนระบบรักษา
ความปลอดภัยและการ
ก าหนดสิทธิในการเข้าถึง
ระบบงาน และฐานข้อมูลที่
ส าคัญ 
 

1. ประเมินความเหมาะสม
ของระบบรักษาความปลอดภัย
และคู่มือการปฏิบตัิงานเป็น
ระยะๆ 

 

1. ผู้ใช้งานยังไม่เข้าใจเรื่อง
ความปลอดภัย การใช้งานใน
ระบบงานคอมพิวเตอร์และ
การปฏิบัติงานด้าน  IT 
 

๑. สื่อสารและท าความ
เข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกฝา่ย
ของหน่วยงานเกี่ยวกับ
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัย  การใช้งานใน
ระบบงานคอมพิวเตอร์  
และการปฏิบัติงานด้าน  IT 
2. สื่อสารให้เจา้หน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องทราบถึงการใช้
ระบบงาน 
3. จัดให้มีคูม่ือการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับผู้ใช้งาน 
(Users) ทุกระบบงานอย่าง
เพียงพอ  และจัดฝึกอบรม
ผู้ใช้รายใหม่อย่างสม่ าเสมอ 
4. สื่อสารและท าความเข้าใจ
กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของ
หน่วยงานเกี่ยวกับมาตรการ
รักษาความปลอดภัยการใช้
งานในระบบงานคอมพิวเตอร์  
และการปฏิบัติงานด้าน  IT 
 

30 ก.ย. 2562 
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักบริหารงานกลาง 
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  6. สื่อสารให้เจา้หน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องทราบถึงการใช้
ระบบงาน 
 
 

 

กำรจัดท ำค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 
1. รายการที่ของบประมาณ
ไม่มีความพร้อม และเมื่อ
ได้รับงบประมาณกไ็ม่
สามารถใช้ได้ตามแผน 
2. ขาดการวางแผนในเรื่อง
ของแผนงานโครงการ/
แผนการด าเนินงาน 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์การ
เสนอของบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. จัดท าแผนงานโครงการ
กับยุทธศาสตร์ ระยะ 3 ป ี
 
 
 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์การ
เสนอขออนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเตมิ โดยใหเ้สนออนุมตัิ
เฉพาะรายการที่มีความพร้อม 
2. อยู่ระหว่างจัดจ้างบุคคลมา
ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนแผนงานโครงการ 
3. มีการอนมุัติงบประมาณ  
ปี 2562 จ านวน 341.1662 
ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 

ยังไม่มีการจัดท าแผนโครงการ
กับยุทธศาสตร์ ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2564 – 2566) 
ส าหรับเตรยีมการเสนอขอ
งบประมาณในปีถัดไป 

เร่งด าเนินการจัดจ้างบุคคล
มาให้ค าปรึกษาในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อน
แผนงานโครงการ  

30 ก.ย. 2562 
งานยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ และ
ประเมินผล 

ส านักบริหารงานกลาง 
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กำรติดตำมแผนผลกำรใช้
จ่ำยเงินของส ำนักงำนฯ 
1. การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไป
ตามแผน ท าให้การเบิกจ่าย
ต่ ากว่าแผนมาก 
 

1. จัดตั ง war room เพื่อ
ติดตามและประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
2. ก าหนดใหผู้้รับผิดชอบ
โครงการ รายงานแผน/ผล
การใช้จ่ายเงิน 
3. ก าหนดเป็นตัวชี วัดใน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 

1. อยู่ระหว่างจัดจ้างบุคคลมา
ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนแผนงานโครงการ 
2. ปัจจุบันใช้การแจ้งเวียน
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
เพื่อให้เจ้าของงบประมาณ
รับทราบสถานะการใช้จ่าย
งบประมาณ 
3. แจ้งเวียนรายงานแผน/ผล 
และความกา้วหน้าในการ
ปฏิบัติงาน และแผน/ผลการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
(ค่าใช้จ่ายโครงการ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยให้หน่วยงานรายงาน
โครงการ ภายในวันท่ี 4 ของ
เดือนต่อไป 
4. มีตัวชี วัดองค์กรเรื่องการ
เบิกจ่ายและให้งานบุคคล
ถ่ายทอดเป็นตัวชี วัดเพื่อ
ประเมินผลรายบคุคล 
5. แผน-ผลการใช้จ่ายเงิน ณ  

1. ผลเบิกจ่ายต่ ากว่า
แผนการใช้จา่ยเงิน 

1. เร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
เพื่อให้เป็นไปตามแผน ใน
ไตรมาสที่ 3 

30 ก.ย. 2562 
งานยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ และ
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  31 มกราคม 2562 ดังนี   
- แผน 112.7867 ล้านบาท 
- ผล 91.3070 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 80.96 ซึ่งใช้ 
จ่ายต่ ากวา่แผน  
 

   

กำรบันทึกรำยกำรบัญชี 
และกำรจัดท ำรำยงำน
กำรเงิน 
1. ขาดเจา้หน้าท่ีมาช่วย
ปฏิบัติงานบัญชีการตรวจสอบ 
การตรวจทานเอกสาร  
การจัดท าเอกสารประกอบ 
การท ารายงานการเงิน 
 

1. ตรวจทานและตรวจสอบ
เอกสารส าหรับการบันทึก
บัญชีเพื่อให้ทันเวลา 
 

1. เจ้าหน้าที่บัญชีด าเนิน 
การตรวจทานเอกสารเฉพาะ
บางรายการ จึงท าให้การ
เปลี่ยนแปลงบัญชบีาง
รายการไม่ทนั เนื่องจากมี
บุคลากรไม่เพียงพอ 

1. ขาดหัวหน้างานในการ
สอบทานเอกสารต่าง ๆ และ
เจ้าหน้าที่ระดบัปฏบิัติที่จะ
มาช่วยจัดท าบัญชีและ
รายละเอียดต่าง ๆ ให้มี
ความรอบคอบและถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

1. สรรหาหัวหน้างาน
บัญชี เพื่อมาชว่ยสอบทาน
เอกสารและเจ้าหน้าที่
บัญชีเพิ่มเติม มาช่วยสอบ
ทานหรือบันทึกรายการ
บัญชี ซึ่งจะท าให้การ
บันทึกบัญชีมีความละเอียด 
รอบคอบมากขึ น 

 

30 ก.ย. 2562 
งานบัญชี 

ส านักบริหารงานกลาง 

กำรจัดเก็บเอกสำร 
1. การจดัเก็บเอกสารยังไม่
สามารถจัดเก็บเอกสารได้
อย่างเป็นระบบระเบยีบ  
 

1. จัดท าทะเบียนคุม
เอกสารส าหรับการยมื-คืน 

๑. เอกสารที่มีการท าทะเบียน
คุมไมม่ีผูร้ับผดิชอบเฉพาะ ท า
ให้การควบคุมเอกสารไม่เป็น
ระบบเท่าท่ีควร 

๑. ขาดเจา้หน้าท่ีที่รับผิดชอบ
ในการควบคุมเรื่องการจัดเก็บ
เอกสารและการจัดท า
ทะเบียนการยืมและคืน
เอกสาร 
 

๑.จัดใหม้ีเจ้าหน้าที่ควบคุม
เรื่องการจัดเก็บเอกสารและ
การจัดท าทะเบียนการยืม
และคืนเอกสารโดยเฉพาะ 

30 ก.ย. 2562 
งานบัญชี 

ส านักบริหารงานกลาง 



แบบ ปค. 5 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

กำรรับช ำระเงินผ่ำนระบบ 
QR CODE ส ำหรับส ำนัก 
งำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
1. เจ้าหน้าทีย่ังไม่มคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การรับช าระเงินผ่าน QR 
CODE อย่างแท้จริง 
2. ส านักงานยังไม่มีการวาง
ระบบและประสาน
ผู้เกี่ยวข้องให้รับรูเ้ข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการรับ
ช าระเงินผ่านระบบ QR 
CODE 
 

1. อบรมเจ้าหน้าท่ีให้เกดิ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการรับช าระเงินผ่าน 
QR CODE 
2. จัดประชุมเจา้หน้าท่ีและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึง
ระบบการรับช าระเงินผ่าน 
QR CODE รวมถึงสอบถาม
ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่า
จะเกิดขึ น 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับช าระ
เงินผ่านระบบ QR CODE 
4. ขออนุมัติงบประมาณ 
ส าหรับการซื อโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ในการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

1. งานการเงินได้ด าเนินการ
ประสานธนาคารที่คาดว่าจะ
มาใช้พื นที่ ได้แก่ ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกร และ
ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น 
2. อยู่ระหว่างร่างหนังสือใน
การขออนุมัติในการเพิม่
ช่องทางรับช าระเงินผ่าน QR 
CODE 

1. ไม่มีงบประมาณในการ
จัดซื อโทรศัพท์ส าหรับการใช้
รับช าระเงินผ่านระบบ QR 
CODE ส าหรับส านักงาน 

1. ด าเนินการขอ
งบประมาณเพื่อจัดซื อ
โทรศัพท์ส าหรับการใช้
ด าเนินกิจกรรมของ
ส านักงาน 

30 ก.ย. 2562 
งานการเงิน 

ส านักบริหารงานกลาง 



แบบ ปค. 5 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

กำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ 
จัดจ้ำง 
1. เจ้าของโครงการไม่
ด าเนินการตามแผนจัดซื อ
จัดจ้าง ท าให้เกิดความล่าช้า 
2. ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามระเบียบพัสดุ 

1. ก าหนดตัวชี วัด
ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าป ี
2. ผู้มหีน้าท่ีที่เกี่ยวข้องต้อง
ศึกษาระเบยีบพัสด ุ
3. จัดท าคูม่ือเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานจัดซื อจดัจ้างและ 
แจกให้แก่ผู้ปฏิบตัิงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. ด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารการจัดซื อจัดจ้างตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื อ 
จัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. มีการฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านงานพัสดุ (การจดัซื อ/ 
จัดจ้างภาครัฐ) ในวันที่ 14 - 
15 กุมภาพันธ์ 2562 

1. เจ้าของโครงการไม่ด าเนิน 
การตามแผนจัดซื อจัดจ้าง  
ท าให้เกิดความล่าช้า 

1. ประสานงานและตดิตาม
กับเจ้าของโครงการอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. เร่งรัดและติดตามแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ขั นตอนและแผนการด าเนิน 
งานท่ีเจ้าของโครงการ
ก าหนด 
3. เพิ่มบุคลากรในการ
ด าเนินงานด้านพสัดุเพื่อลด
ความล่าช้า 
 

30 ก.ย. 2562 
งานพัสดุ 

ส านักบริหารงานกลาง 

กำรจัดท ำทะเบียนควบคุม
ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำง 
1. ไมม่ีบุคลากรมาปฏิบัต ิ
งานในต าแหน่งโดยเฉพาะ 
จึงท าให้ปฏิบัติงานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

1. ในระหว่างที่ยังไม่มี
บุคลากรในต าแหน่งเฉพาะ
ให้มอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบไปก่อน 
2. สรรหาเจ้าหน้าท่ีอาคาร
สถานท่ีเฉพาะต าแหน่งเพื่อ
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

1. ส านักงานมีการตรวจนับ
ครุภณัฑ์ประจ าปีเพื่อให้เป็น
ปัจจุบัน 

1. ไมม่ีบุคลากรมาปฏิบัต ิ
งานในต าแหน่งโดยเฉพาะ จึง
ท าให้ปฏิบัติงานได้เตม็
ประสิทธิภาพ 
 

1. ด าเนินการสรรหา
เจ้าหน้าที่อาคารสถานท่ี
เฉพาะต าแหน่ง เพื่อ
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้
อย่างเต็มที ่

30 ก.ย. 2562 
งานพัสดุ 

ส านักบริหารงานกลาง 



แบบ ปค. 5 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
 

กำรจัดท ำข้อบังคับ/
ระเบียบ/ประกำศ/คู่มือของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ 
1. ระเบียบ/ข้อบังคับ ยังไม่
ครอบคลมุการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

1. จัดท าระเบียบ/ข้อบังคับ
ของส านักงานให้มีความ
ครอบคลมุการปฏิบัติงาน 
2. จัดให้มีการชี แจงในเรื่อง
ระเบียบข้อบังคับแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 

๑. อยู่ระหว่างจัดท าร่าง 
ข้อบังคับส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ว่าด้วยการแต่งตั งกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการ 
พ.ศ. .... 
๒. อยู่ระหว่างจัดท าร่าง 
ประกาศคณะกรรมการบรหิาร
การพัฒนาพิงคนครเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับ
ย้ายต าแหน่งของผู้ปฏบิัติงาน
ส านักงาน พ.ศ. ... 
๓. อยู่ระหว่างจัดท าร่าง 
ประกาศส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน)  
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายคา่ตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจดัซื อจัดจา้ง
และการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ 
 

1. ระเบียบ/ข้อบังคับ ยังไม่
ครอบคลมุการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

๑. ด าเนินการเสนอ
คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย และ
คณะกรรมการบรหิารการ
พัฒนาพิงคนคร พิจารณา
ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ
ของส านักงานฯ 

30 ก.ย. 2562 
งานกฎหมาย 

ส านักบริหารงานกลาง 



แบบ ปค. 5 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
 

กำรด ำเนินงำนสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
1. ขาดความคุ้มค่าจากการใช้
งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่เต็มรูปแบบ 
เนื่องจากการใช้ระบบยังไม่
ครอบคลมุ สอดคล้องกับ
ระบบการท างานของงาน
พัสดุ งานการเงิน งานบัญชี  
2. มีการท างานซ  าซ้อน 
ท าให้เกิดความล่าช้าเนื่อง 
จากมีการลงทะเบียนรับทั งใน
ระบบสารบรรณอิเล็ก- 
ทรอนิกส์และลงทะเบยีนคุม
ในเอกสารนอกระบบ  
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่ง
เอกสาร 
2. มีการลดขั นตอนการ
ท างานในระบบเอกสาร 
 

1. ลดขั นตอนการเสนอหนังสือ 
โดย ผอ.สพค.ได้มอบนโยบาย
ให้เสนอหนังสือจากภายนอก
หน่วยงานให้ส่งที่ ผอ. สพค. 
โดยตรง 
2. มีการสแกนเอกสารที่  
ผอ. สพค. พิจารณา ลงใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อง่ายต่อการค้นหาและ
ป้องกันเอกสารตัวจริงสูญหาย 

1. ยังมีการท างานซ  าซ้อนท า
ให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากมี
การลงทะเบยีนรับทั งในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ
ลงทะเบียนคมุในเอกสารนอก
ระบบ 

1. ก าหนดให้การส่งเอกสาร
บางประเภทเฉพาะในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เท่านั น เช่น การแจ้งเวียน
ประชุม, การเชิญร่วมท าบุญ
, การแจ้งกิจกรรมต่างๆของ
ส านักงาน เป็นต้น  

30 ก.ย. 2562 
งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักบริหารงานกลาง 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
 

กำรจัดท ำเอกสำรประชมุ
ของคณะกรรมกำรบริหำร
กำรพัฒนำพิงคนคร 
1. บุคลากรไม่เพียงพอ
ส าหรับฝ่ายงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 
2. ระยะเวลาในการส่ง
เอกสารล่าช้ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว ้
3. ก าหนดการประชุมของ
คณะอนุกรรมการบริหาร
กระชั นชิดกับการประชุม
ของคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาพิงคนคร 
 

1. สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม
ในฝ่ายงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 
2. ก าหนดวันส่งเอกสาร
ประชุมให้ชัดเจน  
3. ก าหนดการประชุมของ
คณะอนุกรรมการด้าน
บริหารใหส้อดคล้องกับวัน
ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร 

1. อยู่ระหว่างการปรับปรุง
โครงสร้างส านักงาน 
2. ติดตามวาระของแต่ละฝ่าย
เพื่อให้ส่งตรงตามข้อสั่งการ/
มติที่ประชุมตามที่ก าหนด 
3. น าเสนอตารางวัน-เวลาของ
การประชุมครั งถัดไป 
ของคณะอนุกรรมการดา้นการ
บริหารและคณะกรรมการ 
บริหารการพัฒนาพิงคนครให้
พิจารณาในที่ประชุม 
 

1. อาจเกิดความลา่ช้าในการ
สรรหาบุคลากร ท าให้
ประสิทธิภาพงานลดลง 
2. วาระบางเรื่องต้องรอผล
จากแต่ละฝ่ายเพื่อท าการ
รวบรวมและรายงานผล 
3. กรรมการแต่ละคณะ 
ท างานมีภารกิจท่ีแตกต่างกัน 
ท าให้คณะท างานต้องหาวัน
เวลาที่ว่างและครบองค์ประชุม 
จึงส่งผลให้เกดิความยุ่งยากต่อ
การก าหนดตารางการประชุม 

1. จัดเตรียมเอกสารการ
จ้างบุคลากร เมื่อโครงสร้าง
บุคลากรแล้วเสร็จใหร้ีบ
ด าเนินการจัดจ้างให้เร็ว 
2. ติดตามเจ้าหน้าที่ท่ีก ากับ
ดูแลให้เร่งส่งข้อมูลให้ทัน
ตามเวลาที่ข้อสั่งการก าหนด 
3. ให้ประธานของคณะ 
อนุกรรมการด้านบริหาร
ปรึกษาหารือกับประธานของ
คณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาพิงคนครในวันเวลาที่
ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 2562 
งานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ส านักบริหารงานกลาง 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
 

กำรจัดท ำระเบียบ 
หลักเกณฑ ์และประกำศ 
ตำมข้อบังคับส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) ว่ำด้วยกำรพัฒนำ
และบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 
2556 
1. ระเบียบ หลักเกณฑ์  
ยังไม่ครอบคลุม ท าให้เกดิ
ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

1. มีระเบียบ/หลักเกณฑ์
ตามข้อบังคับส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยการพัฒนา
และบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 
2556 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบุคคล 
ได้ออกประกาศส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร จ านวน  
2 เรื่อง ดังนี  
1. เรื่อง การแต่งกายมา
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและ
ลูกจ้าง 
2. เรื่อง แนวทางปฏิบัติการลง
เวลาปฏิบตัิราชการ 

ยังมีระเบยีบ หลักเกณฑ์ และ
ประกาศ ตามข้อบังคับ สพค. 
ว่าด้วยการพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2556 
ที่ต้องปรับปรุง/แกไ่ข/ออกอยู่  
 
 
 
 
 
 

1. เร่งจดัท าระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และประกาศ
ตามข้อบังคับ สพค. ว่าด้วย
การพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้
ครอบคลมุในการปฏิบตัิงาน 

30 ก.ย. 2562 
งานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 
ส านักบริหารงานกลาง 

ระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนพัฒนำ 
พิงคนคร (ITA) 
1. แนวปฏิบัตหิรือขั นตอน
ในการท างานยังไม่มรีูปแบบ
ที่ชัดเจน 

1. จัดตั งคณะท างานเพื่อ
ก าหนดวิธีการและตดิตาม
การปฏิบัตติามเกณฑ์การ
ประเมินประจ าป ี
2. จัดอบรมให้แก่บุคลากร 
ตามหลักสูตรระดับคณุธรรม
และความโปร่งใสการ
ด าเนินงาน 
3. ก าหนดใหผู้้ปฏิบตัิงาน
ทุกส านักปฏิบัตติามเกณฑ์
การประเมิน 

1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล อยู่ระหว่างเตรียมการ
เพื่อด าเนินการจัดอบรมให้แก่
บุคลากร ตามหลักสตูรระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน ในเดือน
กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2562 

1. แนวปฏิบัตหิรือขั นตอนใน
การท างานยังไม่มรีูปแบบที่
ชัดเจน 

1. ปรับปรุงรายช่ือ
คณะท างานเพื่อก าหนด
วิธีการและติดตามการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การประเมิน
ประจ าป ี2562 
2. ประกาศ ให้ผู้ปฏิบตัิงาน
ทุกส านัก ปฏิบัตติามเกณฑ์
การประเมิน 
 

30 ก.ย. 2562 
งานบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 
ส านักบริหารงานกลาง 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
 

กำรด ำเนินงำน
ประชำสัมพันธ์ของส ำนัก
บริหำรงำนกลำง 
1. การปฏิบัติงานบางส่วน
ไม่สามารถด าเนินงานตาม
แผนที่ก าหนด 
2. นโยบายเพิ่มเติมจาก
แผนงานท่ีก าหนด 
3. การขาดทักษะของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
4. ขาดฐานข้อมลูที่ใช้ใน
การวิเคราะห์การวางแผน
ประชาสมัพันธ์ 
 

1. วางแผนปฏิบตัิงานท่ี
ชัดเจนเพื่อเตรียมการด าเนิน 
การให้ทันตามระยะเวลา 
2. ประชมุสื่อสารเป้าหมาย
และทิศทางการด าเนินงาน
ขององค์กรร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอ 
3. จัดอบรมบุคลากรภายใน
และภายนอกองค์กร 
4. จัดหาผู้ส ารวจและวิเคราะห์ 
ข้อมูลการด าเนินงาน
ประชาสมัพันธ์ 
5. ศึกษาระเบียบและ
ข้อก าหนด ประกอบการ
ด าเนินการทุกครั งและจัดหา
ระเบียบรองรับส าหรับงานท่ี
มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ 
 
 
 
 
 

1. มีการวางแผนงานและ
ก าหนดไทมไ์ลน์ในการท างาน 
2. มีการประชุมมอบหมาย
งานและแจ้งทิศทาง/ความ
เคลื่อนไหวขององค์กรอย่าง
สม่ าเสมอ 
3. มีการอบรมเรื่องการ
ประชาสมัพันธ์ในวันท่ี 27-
28 ธันวาคม 2561 
4. ใช้ฐานข้อมูลจากสื่อ
ออนไลน์และการประเมินการ
จัดกิจกรรมบางส่วน 

1. การปฏิบัติงานบางส่วนไม่
สามารถด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนด 
2. การเปลี่ยนแปลงในการ
สื่อสารและบริโภคสินค้าของ
นักท่องเที่ยว 
3. บุคลากรส่วนมาของงาน
ประชาสมัพันธ์เป็นเพียง 
จ้างเหมาที่มีทักษะในการ
ท างานเฉพาะด้าน ขาด
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากการยุบเลิกองค์กร 
 

1. วางแผนงานและก าหนด
ขั นตอนด าเนินงาน 
2. บุคลากรต้องเรยีนรู/้
ศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมด้วย
ตนเอง 
3. ให้ความชัดในการท างาน
ร่วมกับองค์กร 

30 ก.ย. 2562 
งานประชาสัมพันธ์ 

ส านักบริหารงานกลาง 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์
ประชุมฯ เป็นศูนย์กลางใน
การขับเคลื่อนอตุสาหกรรม
ไมซไ์ปสู่ Lanna Eco MICE  
ในภาคเหนือตอนบน 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มี
มาตรฐานระดับสากล 
- เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มุ่งสู่
ธุรกิจสีเขียว 

กำรจัดท ำบัญชีทรัพย์สิน
ส ำหรับกำรโอนย้ำยศูนย์
ประชุมฯ 
๑. รายการทรัพยส์ินของศูนย์
ประชุมไม่ตรงตาม 
รายการบญัชีทรัพย์สินของ
งานบัญชี 

1. ช าระบญัชีทรัพย์สินให้มี
รายการถูกต้องตรงกัน เพื่อ
น าไปใช้ในการตรวจนับ 
2. ตรวจนับทรัพย์สินท่ีมีอยู่
จริงแล้วเปรียบเทียบกับ
ทรัพย์สินที่มีอยู่ในบัญชี 

1. อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายการใน
บัญชีทรัพย์สิน 
 

1. รายการทรัพยส์ินตามบัญชี
ไม่ครบถ้วน 

1. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ช่วยกันตรวจสอบรายการ
ทรัพย์สิน 

31 มี.ค. 2562 
- ฝ่ายบริหารจัดการ 

ศูนย์ประชุมฯ 
- ฝ่ายบัญชี  

ส านักบริหารงานกลาง 

กำรตรวจนับทรัพย์สินตำม
รำยกำรบัญชีส ำหรับกำร
โอนย้ำยศูนย์ประชุมฯ 
๑. ทรัพย์สินศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติ มีการ
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีการ
จัดเก็บรวบรวมไว้ในท่ีเดียว 
กันท าให้ยากต่อการตรวจนับ
และตรวจสอบสภาพ 
๒. ไมม่ีการควบคุมการรับคืน
ครุภณัฑ์เพื่อตรวจนับจ านวน
ให้ถูกต้องก่อนการจัดเก็บ 
๓. ไมม่ีการคดัแยก จัดเก็บ
ครุภณัฑ์ที่ช ารุด อย่างเป็น
สัดส่วน 

1. จัดหาที่จดัเก็บให้เป็น
หมวดหมู ่
๒. ผู้จดังานควบคุมการ
จัดเก็บทรัพยส์ินและตรวจ
นับทุกครั งภายหลังการจัด
งาน 
๓. คัดแยกครุภณัฑ์ที่ช ารดุ
และจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน 

1. คัดแยก/รวบรวมครภุัณฑ์ท่ี
ช ารุดเสยีหายและจดัเก็บแยก
ไว้เป็นสดัส่วนเพื่อรอการ
จ าหน่ายเรียบร้อยแล้ว 

1. อาจมีรายการครุภณัฑ์
เสียหายเพิ่มเติม เนื่องจากมี
การใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

1. ก าชับผู้ใช้งานให้ระมดั 
ระวัง หากมีการช ารุด
เสียหายเพิ่มให้แยกไป
จัดเก็บในสถานท่ีเตรียมไว้ 
แล้วบันทึกจ านวนที่เสียหาย
เพิ่มเตมิ 

31 มี.ค. 2562 
ศูนย์ประชุมฯ 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์
ประชุมฯ เป็นศูนย์กลางใน
การขับเคลื่อนอตุสาหกรรม
ไมซไ์ปสู่ Lanna Eco MICE  
ในภาคเหนือตอนบน 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มี
มาตรฐานระดับสากล 
- เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มุ่งสู่
ธุรกิจสีเขียว 

กำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์ที่
ช ำรุดส ำหรบักำรโอนย้ำย
ศูนย์ประชุมฯ 
1. ตรวจนับทรัพย์สินไม่แล้ว
เสร็จ จึงไมส่ามารถทราบได้
ว่าครุภณัฑ์ช ารดุหรือ
เสียหาย 
 
 

1. เร่งด าเนินการตรวจนับ
ทรัพย์สินให้แล้วเสร็จ 

1. อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
รายการทรัพย์สินให้ถูกต้อง
และตรงกับทรัพย์สินที่มีอยู่จริง 

1. อาจมีรายการครุภณัฑ์
เสียหายเพิ่มเติม เนื่องจากมี
การใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

1. ก าชับผู้ใช้งานให้ระมดั 
ระวัง หากมีการช ารุด
เสียหายเพิ่มให้แยกไป
จัดเก็บในสถานท่ีเตรียมไว้ 
แล้วบันทึกจ านวนท่ีเสียหาย
เพิ่มเตมิ 

31 มี.ค. 2562 
- ศูนย์ประชุมฯ 

- งานพัสดุ  
ส านักบริหารงานกลาง 

กำรหำรำยได้ของศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้ำ
นำนำชำติฯ 
1. ขาดบุคลากรในการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมของ
ศูนย์ประชุมฯ 
2. รายไดไ้ม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1. จัดหาทีมบุคลากรทางด้าน
การตลาด 
2. จัดท าแผนการตลาดที่
ชัดเจน 

1. ด าเนินงานบริการรับจอง
และจัดงาน/จัดประชุมตาม
การจองของลูกค้า 
2. มีการติดตามและประเมิน 
ผลการด าเนินงานของ 
ศูนย์ประชุมฯ ในแต่ละเดือน 
3. อยู่ระหว่างด าเนินการจัด
ประชุมเรื่องการจัดท าแผน 
การตลาดภายในเดือนมกราคม 
2562 
 
 
 

1. ขาดบุคลากรในการด าเนิน 
งาน/กิจกรรมของศูนย์ประชุม 
2. รายไดไ้ม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1. จัดหา/จัดจ้าง ทีมการ 
ตลาดมือชีพท่ีมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางการตลาดมาทา
การตลาดเชิงรุก 

31 มี.ค. 2562 
ฝ่ายการตลาด 
ศูนย์ประชุมฯ 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์
ประชุมฯ เป็นศูนย์กลางใน
การขับเคลื่อนอตุสาหกรรม
ไมซไ์ปสู่ Lanna Eco MICE  
ในภาคเหนือตอนบน 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มี
มาตรฐานระดับสากล 
- เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มุ่งสู่
ธุรกิจสีเขียว 

กำรรกัษำมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยกำรจัดกำรประชุม 
สัมมนำ นิทรรศกำร (มอก. 
22300) 
1. ยังไมไ่ดร้ับจัดสรรหา
งบประมาณในการ
ด าเนินงานจัดท าโครงการ 
2. ขาดบุคลากรที่มคีวาม
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดท า
มาตรฐาน 

1. ด าเนินการขออนุมัติ
งบประมาณเพื่อจัดท าในปีนี  
2. สรรหาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านการจดัท า
มาตรฐาน 
 

1. ใบอนุญาตมาตรฐาน มอก. 
จะสิ นสุดใน 22300 เมื่อวันที่ 
12 พ.ค. 2562  

1. ไมส่ามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากมีมติ ครม. เรื่อง 
(ร่าง) พรฎ. ในการโอนย้าย
ศูนย์ประชุมแก่กรมธนารักษ์ 
จึงไม่ได้รับงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

1. ศูนย์ประชุมฯ ด าเนินการ
มติคณะรัฐมนตร ี

31 มี.ค. 2562 
ฝ่ายบริหารจัดการ 

ศูนย์ประชุมฯ 

เป็นแกนกลางในการ 
บูรณาการเช่ือมโยงการ
พัฒนายกระดับ และเพิม่
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ของทุกภาคส่วนในพื นท่ี
ภาคเหนือตอนบน 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างและกระจาย
รายได้ให้แก่ชุมชนจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 
- เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

กำรวิเครำะห์ วิจัย วำงแผน 
ศึกษำข้อมลูพื้นฐำนและ
บริบทของแหล่งท่องเที่ยว 
1. ข้อมูลของแหล่ง
ท่องเที่ยวปัจจุบันไม่มีการ
รวบรวมอยู่ในหน่วยงานเดียว 
2. ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว
ไม่มีการน ามา วิเคราะห์ 
วิจัย วางแผน ต่อยอดอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 
 

1. การสร้างฐานข้อมลูแหล่ง
ท่องเที่ยว และการสร้าง
กิจกรรมใหเ้กิดการท่องเที่ยว
หมุนเวียนทั งแหล่งท่องเที่ยว
เดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
 

1. ด าเนินการส ารวจแหล่ง
ท่องเที่ยว และเพิ่มฐานข้อมลู
ในเว็บไซตT์hai North Tour 
ของหน่วยงาน 
2. ใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานในการร่วม
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เกิดขึ นใน
พื นที่ภาคเหนือตอนบน 
 

1. การด าเนินงานค่อนข้างช้า
เนื่องจากขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 
2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานยังเข้าถึงไม่
ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย 

1. จัดล าดับความส าคัญ
ของพื นที่ในการลงเก็บ
ข้อมูลรวบรวมข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื นท่ีบริเวณ
เดียวกันให้เสร็จในคราวเดียว 
2. เพิ่มช่องการประชาสัมพันธ์ 
ของหน่วยงานให้ครอบคลุม

กลุ่มหมายมากยิ่งขึ น 

30 ก.ย. 2562 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจ

และโครงการพิเศษ 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
 

กำรตรวจสอบภำยในของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ 
1. ขาดความร่วมมือ
เท่าที่ควรจากหน่วยงานรบั
ตรวจ เพราะยังมีความคิดว่า
มาตรวจจับผดิ 
2. ขาดแคลนบุคลากร 
เนื่องจากปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบภายในเพียง 1 
อัตรา มีผูร้ักษาการใน
ต าแหน่ง 1 อัตรา ซึ่งตาม
โครงสร้างมีจ านวน 5 อัตรา 
อีกทั งยังไม่มีผู้มคีวามรู้
ทางด้านช่างและ IT มีแต่
ด้านบัญชี การเงิน เท่านั น 

1. สรา้งความเข้าใจ และ
ความส าคญัเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในของ
ส านักงานให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เข้าใจ
ในหน้าท่ีบทบาท ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของส านักตรวจสอบภายใน 
2. ควรมีการบรรจุเจา้หน้าท่ี
ตรวจสอบภายในให้ครบทั ง 
5 อัตรา ตามโครงสร้าง โดย
ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในที่มีวุฒิการศึกษา 
ด้านช่าง และ IT ด้วย 

1. ส านักตรวจสอบภายใน
ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานมากขึ น 

1. ส านักตรวจสอบภายในยัง
ขาดบุคลากรตามโครงสร้าง  
เนื่องจากขณะนี ส านักงาน
ก าลังจะมีการปรับเปลี่ยน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถ
ด าเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ใน
ต าแหน่งท่ีขาดได ้

๑. วางแผนการตรวจสอบ 
ภายใน โดยค านึงถึงระดับ
ความเสีย่งและผลกระทบที่
รุนแรง และสอดคล้องกับ
จ านวนผู้ตรวจสอบภายใน 
ที่มีอยู่ 
๒. ขอความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าท่ี ผู้มคีวามรูด้้าน
ช่างและ IT เข้าร่วม
ตรวจสอบด้วย 

30 ก.ย. 2561 
ส านักตรวจสอบภายใน 

 

 


