รายงานผลการดาเนินกิจกรรมควบคุมภายใน
ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ไตรมาสที่ 4)

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

แบบ ปค.4

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
1.1 ปรัชญำและรูปแบบกำรทำงำนของผู้บริหำร
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร
รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล
ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก
 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน
งบประมาณ และการดาเนินงาน
 มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
(Performance-Based Management)

1.2 ควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม
 มีข้อกาหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์
อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้ง
คราว
 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับ
และไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกาหนดด้านจริยธรรม
และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
 หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น
ความสาคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม
 หน่วยงานกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่เป็นไปได้และ
ไม่สร้างความกดดันให้พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้
 หน่วยงานดาเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสญ
ั ญาณแจ้งว่าอาจ
มีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงาน
เกิดขึ้น

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป
 สพค. มีรูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
การปฏิบัติงานมีการกระจายตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับ
บุคคล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการผลักดันองค์ กร
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
 ด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ ชั ด เจน
ประกอบด้ ว ยแผนงานโครงการและแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น
ประจาปี
 มี ก ารจั ด ท ารายงานทางการเงิ น งบประมาณ และการ
ดาเนินงานของ สพค. ต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
พิงคนครทุกเดือน
 มีระเบียบ สพค. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ การพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
 มีประกาศสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน พ.ศ. 2558 ลงวันที่
18 ธันวาคม พ.ศ. 2558
 มีระเบียบว่าด้วยการเลือกเจ้าหน้าที่ของสานักงานเป็น
กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558
 สพค. ได้ออกประกาศสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
 สพค. มีคู่มือธรรมภิบาลของ สพค. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อให้ สพค. เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล
- เพื่อสร้างวัฒ นธรรมองค์กรในเรื่องคุณธรรม จริย ธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพค.
- เพี่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ สพค.
 สพค. มีคู่มือจรรยาบรรณของ สพค. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมั่นคง และยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจ
- เพื่อชี้นาการดาเนินธุรกิจของ สพค.
 สพค. มีการสอบข้อเท็จจริงประจาปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
- คาสั่งสานักงานพัฒนาพิงคนครที่ ๖๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
กรณี เจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการ
สัตว์ สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ถูกกล่าวหาว่ากระทา
โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้สานักงาน
ได้รับความเสียหาย
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- คาสั่งสานักงานพัฒนาพิงคนครที่ 150/๒๕๕๖ คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณี การจัดโครงการ
วิปัสสนากรรมฐานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๙
- คาสั่งสานักงานพัฒนาพิงคนครที่ 192/๒๕๕๖
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด กรณี
การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
- คาสั่งสานักงานพัฒนาพิงคนคร ที่ ๑๔๙ / ๒๕๖๒ ลงวันที่
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเชิญบุคคล
ภายนอกมาให้คาปรึกษาฯ
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร
 สพค. ได้จัดทาคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้าง
 มีการจัดทาเอกสารคาบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละ
ตาแหน่งและเป็นปัจจุบัน
 ดาเนินการหลักสูตรพัฒนาบุคลากรปี 2562 ดังนี้
1. หลักสูตรอบรมสาหรับผู้บริหาร
 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด
อย่างเหมาะสม
- การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพิจารณาจากการประเมิน
2. หลักสูตรอบรมสาหรับผู้บริหาร/หัวหน้างาน/ระดับ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของงาน และมีการระบุอย่าง
ปฏิบัติการ
ชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่
- ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ต้องมีการปรับปรุง
- อบรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
3. หลักสูตรอบรมสาหรับหัวหน้างาน/ระดับปฏิบตั ิงาน
- การอบรมด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
- การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- อบรมด้านการตรวจสอบภายใน
- อบรมด้านกฎหมาย
- อบรมด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
- อบรมด้านงานพัสดุ
- อบรมด้านบัญชีและการเงิน
- อบรมด้านระบบงานธุรการและสารบรรณ
- อบรมด้านทักษะการให้บริการ
- ฝึกงานเจ้าหน้าที่ด้านสวนสัตว์สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีที่ประเทศสิงคโปร์
4. หลักสูตรอบรมสาหรับระดับปฏิบัติการ
- การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ทเี่ กี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร
จัดการสัตว์
1.4 โครงสร้ำงองค์กร
 มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจน  มีข้อบังคับสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่า
และเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดาเนินงานของ
ด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ พ.ศ. 2558
หน่วยรับตรวจ
ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558
 มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครัง้ คราวและปรับเปลี่ยนที่  มีข้อบังคับสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
จาเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลีย่ นแปลง
ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ (ฉบับที่ 2)
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1.5 กำรมอบอำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
 มีการมอบหมายอานาจและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้กับ
บุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้ง
ให้พนักงานทุกคนทราบ
 ผู้บริหารมีวิธีการทีม่ ีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ดาเนินงานที่มอบหมาย

1.6 นโยบำยวิธีบริหำรด้ำนบุคลำกร
 มีการกาหนดมาตรฐานหรือข้อกาหนดในการว่าจ้าง
บุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์
ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
 มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
 การเลื่อนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้าย
ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานได้พิจารณา
รวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม
 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายหรือข้อกาหนดด้านจริยธรรม

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559
 หลังจากมี มติ ครม. ยุบเลิก สพค. และให้โอนย้ายศูนย์
ประชุมฯ ไปเป็นของกรมธนารักษ์ และสานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสงนสัตว์ จึงไม่มีการสรรหา
บุคลากรเพิ่มเติม ใช้การจ้างเหมาบริการและการแต่งตั้ง
รักษาการในตาแหน่งระดับ ผอ.ฝ่ายและหัวหน้างานแทน
 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร มีอานาจหน้าที่
ควบคุมดูแลสานักงานตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มาตราที่ 18
พร้อมทั้งแต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้อานวยการทาหน้าที่
บริหารกิจการของสานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของสานักงาน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด
นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการและเป็น
ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตาแหน่ง
 สพค. ได้มีคาสั่งที่ 235/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน
พ.ศ. 2562 เรื่องการมอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การลงนามและบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ
 สพค. ได้มีประกาศสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรกมารผูร้ ับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ประกาศไว้ ณ วันที่
22 กรกฎาคม 2562
 การสรรหาผู้ปฏิบัติงานดาเนินการตามข้อบังคับสานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาหรือคัดเลือกผู้ปฏิบตั ิงาน พ.ศ.
2557 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
 มีระเบียบสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่อง
หลักเกณฑ์การกาหนดโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน
พิเศษของผู้ปฏิบัติงานของสานักงาน พ.ศ. 2558 ลงวันที่
14 พฤษภาคม 2558
 มีข้อบังคับสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่า
ด้ ว ยการพั ฒ นาและบริ ห ารงานบุ ค คล (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.
2559 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559
 มี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมและจั ด กิ จ กรรมให้ แ ก่ พ นั ก งานตาม
โครงการพัฒนาบุคลากรปี 2562 ตามแผน
 มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานปรับเงินเดือน
ผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ระดับนักบริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่ม
ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
 ระเบียบสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติ
งานของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
 ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง
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1.7 กลไกกำรติดตำมกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
 มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง
2.1 ระดับหน่วยรับตรวจ
 มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดาเนินงาน
ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้
 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและ
เข้าใจตรงกัน

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป
หลักเกณฑ์การสั่งให้เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างออกจากงาน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2561
 มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ก่อนครบอายุสญ
ั ญาจ้างผู้ปฏิบตั ิงานของสานักงาน
 ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง
หลักเกณฑ์การสั่งให้เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างออกจากงาน
พ.ศ. 2561 ประกาศไว้ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2561
 สพค. จะมีการประเมินผลการปฏิบัติและการปรับเงิน
ประจาปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน
ปรับเงินเดือน เจ้าหน้าที่ ระดับนักบริหาร ดังนี้
คะแนนรวม
ระดับผลงำน
96-100
ดีเด่น
80-95
ดีมาก
60-79
ดี
50-59
พอใช้
0 – 49
ต้องปรับปรุง
 สพค. มีกฎบัตรการตรวจสอบภายในสานักงานพัฒนาพิง
คนคร (องค์การมหาชน) วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ของสานักตรวจสอบภายใน โดยใช้บังคับ
ตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน 2559 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์สายการบังคับ
บัญชา ขอบเขตการปฏิบัติงาน อานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดาเนินงานและการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
 มีแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการบริการพัฒนาพิงคนคร
 สพค. มีรักษาการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ระดับสูง)
1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ระดับกลาง)
1 อัตรา และมีผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนาด้านตรวจสอบภายใน
 มีการประชุมและจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับ
หัวหน้างาน)
 ทุกสานัก/ศูนย์ มีส่วนร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการดาเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
 สพค. ดาเนินการเสนอแผนบริหารความเสีย่ งประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562
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2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานในระดับ
กิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้
 บุคลากรทุกคนที่เกีย่ วข้องมีส่วนร่วมในการกาหนดและให้
การยอมรับ
2.3 กำรระบุปัจจัยเสี่ยง
 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความ
เสี่ยง
 มีการระบุและประเมินความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย
ภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น
2.4 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
 มีการกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสาคัญของ
ความเสีย่ ง
 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสาคัญหรือผลกระทบ
ของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง
2.5 กำรกำหนดวิธีกำรควบคุมเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง
 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้นและ
กาหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสีย่ ง
 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธกี ารควบคุมที่กาหนดเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสีย่ ง
3. กิจกรรมกำรควบคุม
3.1 มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
3.2 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ
เพียงพอ
3.3 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สาคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อ
ความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี
และการดูแลรักษาทรัพย์สิน
3.4 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดาเนิน
งานขององค์กรเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป
 ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง มีการกาหนด
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรและ
เป็นกรอบดาเนินงานเพื่อสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดย สพค. มีการกาหนดประเด็นความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 10 ประเด็น
 ทุกสานัก/ศูนย์ เป็นผู้กาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนิน
งานในระดับกิจกรรม
 ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง มีการระบุประเด็น
ความเสีย่ งและประเมินความเสี่ยงของ สพค. โดยหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
 ในระดับหน่วยงานมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
 ในระดับหน่วยงานมีการกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
ระดับความสาคัญของความเสี่ยง พร้อมทั้งวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง
 สพค. ได้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยงแบบ L x I
คือการใช้ค่า L (Likelihood = ค่าความเสี่ยง/โอกาส) คูณ
กับค่า I (Impact = ค่าผลกระทบที่วัดตามตัวเงิน เวลา หรือ
ชื่อเสี่ยง) โดยมีเกณฑ์คะแนนค่าความเสี่ยงอยู่ทรี่ ะดับ 1-5
 ในระดับหน่วยงานมีการวิเคราะห์สาเหตุและกาหนด
มาตรการปิดความเสี่ยง
 มีการติดตามผลการดาเนินงานและประเมินความเสี่ยงทุก
ไตรมาส และในกิจกรรมใดที่ความเสี่ยงหลังการบริหาร
ยังคงสูงอยู่ จะมีการเพิ่มมาตรการปิดความเสี่ยงในแต่ละ
กิจกรรมของ สพค.
 สพค. ได้ออกคาสั่งที่ 241/2562 เรื่องยกเลิกคาสั่งและ
มอบอานาจให้ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) ปฏิบัติการแทนผู้อานวยการสานักงาน
พัฒนาพิงคนคร
 สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ดาเนินงานโดย
ถือปฏิบัติระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ ของสานักงาน
 การมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน
บัญชี พัสดุ และผู้อนุมัติมิใช่คนเดียวกัน
 มีการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของสานักงานโดย
สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
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4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสาหรับการบริหาร  การจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ
และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
บันทึกบัญชีเก็บแฟ้มแยกประเภทรับ-จ่ายเป็นรายเดือน
4.2 มีการจัดทาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานการเงิน
โดยเรียงลาดับตามเลขทีเ่ อกสารเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะ
และการปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
บรรจุเก็บในกล่องเอกสารโดยติดข้อมูลเอกสารเป็น
คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
หมวดหมูเ่ พื่อง่ายต่อการค้นหา
4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึก  สพค. มีการรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารการ
บัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่
พัฒนาพิงคนครและผู้บริหารทราบ ดังนี้
4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จาเป็นทั้งภายในและภายนอกให้ผู้บริหาร
- รายงานผลการปฏิบตั ิงานทุกเดือน
ทุกระดับ
- รายงานรายได้ทุกเดือน
4.5 มี ระบบการติ ดต่ อสื่ อสารทั้ งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ
- รายงานผลการเบิกจ่ายทุกเดือน
เชื่อถือได้ และทันกาล
- รายงานด้านการเงินทุกไตรมาส
4.6 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือ  สพค.รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร
องค์การมหาชน 2 ครั้งต่อปี
 ระบบติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก สพค. มีดังนี้
- ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
- โทรศัพท์ภายใน-ภายนอก
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- Active Directory
- Facebook Fan page
- VDO conference
- E-HR
- Website
- Line Official และ Line Group
 มีช่องทางให้พนักงานเสนอความเห็นดังนี้
- เสนอหนังสือตามลาดับสายบังคับบัญชา
- การเสนอในที่ประชุมฝ่าย/หัวหน้างาน
- การเสนอในที่ประชุมรวมของ สพค.
5. กำรติดตำมประเมินผล
5.1. มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดาเนินงาน และรายงานให้  มีการจัดทารายงานด้านภารกิจของ สพค. ทุกไตรมาส
 มีการจัดทารายงานด้านการเงินของ สพค. ทุกไตรมาส
ผู้กากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและ
 มีการจัดทารายงานผลการควบคุมภายในของ สพค.
สม่าเสมอ
ทุกไตรมาส
5.2 กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน จะมีการเสนอขอ
 มีการจัดทารายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ สพค.
ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน
ทุกไตรมาส
5.3 มีการกาหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
 มีการจัดทารายงานผลการบริหารทรัพยาการบุคคลของ
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
สพค. ทุกไตรมาส
5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัตติ ามระบบการควบคุม
 มีการจัดทารายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศของ
ภายในที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
สพค. ทุกไตรมาส
5.5 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล
 มีรายงานผลการดาเนินงานของ สพค. แก่รัฐมนตรีที่กากับ
และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ดูแลองค์การมหาชน 2 ครั้งต่อปี
 มีการจัดทารายงานรายได้และผลการใช้จ่ายเงินของ สพค.
และเสนอคณะกรรมการและอนุกรรมการทุกเดือน
 กรณีมผี ลการดาเนินงานไม่สอดคล้องกับแผน สพค.
6

แบบ ปค.4
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป
จะเสนอเรื่องขออนุมัติปรับแผนงบประมาณประจาปี ต่อ
คณะกรรมการ โดยเสนอขออนุมตั ปิ รับแผนการใช้จ่ายเงิน
ต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร จานวน
2 ครั้ง และต่อ ผอ. สพค. จานวน 8 ครั้ง
 ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานและรายงานแผน-ผลการใช้
จ่ายเงินคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครทุกเดือน
 สพค. มี ก ารด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอของ
สานักตรวจสอบภายใน

ผลกำรประเมินโดยรวม
หน่วยงานมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทาให้การปฏิบัติงาน
ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

7

แบบ ปค. 5

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุด ณ 30 กันยำยน 2562
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า
และระบบนิเวศ
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล

ควำมเสี่ยง
(2)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

1. กำรควบคุมคุณภำพน้ำ
ใช้สำหรับสัตว์
(1) นาที่ใช้ดูแลสัตว์ไม่ได้
มาตรฐานในบางจุด
(2) คุณภาพนาไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามระบบ
ISO 9001 : 2015
ในบางจุด
(3) ปริมาณนาไม่เพียงพอ
ต่อการใช้ปฏิบัติงานดูแล
สัตว์ประจาวัน

1. มีแผนการตรวจคุณภาพ
นาประจาเดือน
2. รายงานผลการตรวจ
คุณภาพนาซา ในกรณีจดุ ที่
ไม่ผา่ นเกณฑ์
3.ใช้นาประปาในการให้สัตว์
กินแยกต่างหาก
4. นานาจากแหล่งนาสารอง
ห้วยขุมดิน บ่อเก็บกักนา
บาดาลใช้ในฤดูแล้ง

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)
1. การควบคุมภายในเพียงพอ
เนื่องจากมีแผนการตรวจ
คุณภาพนาประจาเดือน
2. การควบคุมภายในไม่
เพียงพอ เนื่องจากรายงานผล
คุณภาพนาต่อคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพนา และแจ้ง
ผู้ดูแลระบบทาการแก้ไข แต่
พบว่ามาตรฐานอยู่ 34 ใน
34 จุด คิดเป็น 100% (โดย
คิดจากผลการตรวจเดือน
กรกฎาคม ถึงกันยายน
3. การควบคุมภายในเพียงพอ
เนื่องจากมีการใช้นาประปา
ในสัตว์เฉพาะบางจุด ยังคง
เหลืออีกหลายจุดสาหรับสัตว์
คิดเป็นประมาณ 60% ของ
สัตว์ที่ใช้นาประปา
4. การควบคุมภายในเพียงพอ
เนื่องจากมีการสารองนาที่ห้วย

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

1. ยังมีจุดที่คณ
ุ ภาพนาไม่ผ่าน
เกณฑ์ตามผลตรวจประจา
ไตรมาสที่ 4 ประจาปี 2562
2. ระบบฉีดคลอรีเสื่อมสภาพ
(จากการสารวจจุดฉีดคลอรีน
จานวน 9 จุด พบ 1 จุด
ทางานได้ปกติ และ 8 จุด
ทางานผิดปกติ)
3. เหตุวดั สุอุปกรณ์ชารุดท่อ
ส่งนาภายในสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแตก
4. แท้งค์นายังไม่ได้ทาการล้าง
ทาความสะอาด
5. ปริมาณนาไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน และคุณภาพ
นาไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

1. ดาเนินการตรวจคุณภาพ
นาตามแผนการตรวจ
2. ปรับปรุงและซ่อมแซม
ระบบจ่ายสารคลอรีน
ฆ่าเชือโรค จานวน 13 จุด
ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส
1 ของปีงบประมาณ 2563
3. สารวจตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ และเร่งซ่อมระบบ
ท่อส่งนาโดยด่วนเมื่อมี
ความเสียหาย
4. จัดทาแผนงบประมาณ
ล้างแท็งนาประจาปี
งบประมาณ 2563
5. ดาเนินการสารวจและ
ซ่อมแซมท่อส่งนาจากฝาย
แม่เหียะ เพื่อนานาจากฝาย
แม่เหียะมาใช้ในเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

30 ก.ย. 2562
คณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพนา
1. น.สพ.ชาตรี
คูหเทพารักษ์
(หัวหน้ากลุ่มงาน
สัตวแพทย์ อนุรักษ์
และวิจัย รักษาการ
ผอ. ฝ่ายบริหาร
จัดการสัตว์)
2. นายเอก สายสนิท
(หัวหน้ากลุ่มงาน
โยธาและซ่อมบารุง
รักษาการ ผอ. ฝ่าย
ปฏิบัติการและซ่อม
บารุง)

1

แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ควำมเสี่ยง
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
(2)
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า 2. กำรควบคุมอุบัติเหตุที่
และระบบนิเวศ
เกิดจำกกิจกรรมป้อน
วัตถุประสงค์
อำหำรสัตว์
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

1. วิทยากรพูดยาเตือนเรื่อง
ห้ามป้อนอาหารม้าลายกับมือ
ทังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน
๒. รถรางชมสัตว์ให้หยุดรถ
ป้อนเฉพาะยีราฟ ไม่ควรหยุด
รถ บริเวณทีม่ ีม้าลายอยู่ และ
ต้องคอยสังเกตม้าลายไว้ เมื่อ
เห็นม้าลายเข้ามาวิทยากรต้อง
เตือนนักท่องเที่ยว ไม่ควรป้อน
อาหารม้าลายด้วยวาจาสุภาพ
๓. คอยสังเกต ประสานงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าทีจ่ ัดการสัตว์
ในการช่วยควบคุมและจัดการ
สัตว์ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
หรือก่อเหตุบ่อยครัง

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)
ขุมดิน บ่อเก็บกับนาบาดาล
แต่บางจุดพบว่าบ่อนาบาดาล
ที่ใช้ได้ คิดเป็น 31.3 % ของ
บ่อบาดาลทังหมด
การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอ แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์
เสี่ยง เนื่องจาก ให้ความสาคัญ
กับวิธีที่ใช้ในการควบคุมคือ
๑. วิทยากรได้กาชับ ยาเตือน
นักท่องเที่ยวระหว่างนั่งรถ
โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นสุด
เสี่ยงให้เพิ่มมากขึน
๒. คอยตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาษาของป้ายสื่อ/เตือน
ให้ชัดเจน ถูกต้อง เน้นใช้
สัญลักษณ์ควบคูด่ ้วย รองรับ
นักท่องเที่ยวได้หลากหลากภาษา
๓. ประสานงานกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหา

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

๑. นักท่องเที่ยวบางประเทศ
ไม่นิยมใช้ภาษาสากล จึงอาจ
ทาให้สื่อสารไม่เข้าใจ
๒. นักท่องเที่ยวบางคนอาจจะ
ไม่ได้สนใจฟังคาเตือนของ
วิทยากร หรือ ป้ายเตือนต่างๆ
๓. นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตามคาเตือน
4. นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ
จากสัตว์เล็กน้อย และสามารถ
ปฐมพยาบาลได้

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

๑. ประกาศเสียงตามสายใน
ตัวอาคารข้อปฏิบตั ิและข้อ
ควรระวัง
๒. ปรับเปลี่ยน และคอย
ตรวจสอบความถูกต้อง ของ
ภาษาของป้ายสื่อ/ป้ายเตือน
ต่างๆ ให้ชัดเจน เน้นใช้
สัญลักษณ์ควบคูด่ ้วยรองรับ
นักท่องเที่ยวได้หลากหลาก
ภาษา
๓. ปรับเปลี่ยน และคอย
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษาของสคริปประกาศและ
การบรรยายบนรถ ให้ชัดเจน
เพื่อรองรับนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติได้หลากหลาย

30 ก.ย. 2562
1. น.สพ.ชาตรี
คูหเทพารักษ์
(หัวหน้ากลุ่มงาน
สัตวแพทย์ อนุรักษ์
และวิจัย รักษาการ
ผอ. ฝ่ายบริหาร
จัดการสัตว์)
2. น.ส. รัตนา เรือนทราย
(ผอ.ฝ่ายบริการ)
3. นายเอก สายสนิท
(หัวหน้ากลุ่มงาน
โยธาและซ่อมบารุง
รักษาการ ผอ. ฝ่าย
ปฏิบัติการและซ่อม
บารุง)
4. นายเทวฤทธิ์
เจริญตา
(หัวหน้างานวิทยากร)
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แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า
และระบบนิเวศ
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

ควำมเสี่ยง
(2)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

3. กำรควบคุมอุบัติเหตุและ
อันตรำยจำกกำรให้บริกำร
นักท่องเที่ยวถูกกวำงที่
ปล่อยอิสระทำร้ำย

1. เก็บกวางเพศผูเ้ ขาแก่เข้า
คอกกัก
2. กาหนดชนิดสัตว์ที่ไม่เป็น
อันตรายต่อนักท่องเที่ยว
3. จัดทาป้ายข้อแนะนา
คาเตือนและข้อควรปฏิบัติ
4. จัดเตรียมพืนที่ขอบเขต
ทาแผงกันไม่ให้นักท่องเที่ยว
ใกล้กับสัตว์มากเกินไป

1. การควบคุมภายในไม่
1. พบกวางทาร้ายนักท่องเที่ยว
เพียงพอ เนื่องจากมี
บริเวณสถานีพรีเดเตอร์ สถานี
นักท่องเที่ยวถูกสัตว์ทาร้าย
ซาวันนา และลานจอดรถ 3
จานวน 3 ครัง ได้แก่ กวางซิก้า
กัด 3 ราย
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1. ได้ดาเนินการเก็บกวาง
น.สพ.ชาตรี
เพศผู้เขาแก่เข้าคอกกัก
คูหเทพารักษ์
อย่างต่อเนื่อง
(หัวหน้ากลุ่มงาน
2. ได้จัดทาป้ายเตือน 3
สัตวแพทย์ อนุรักษ์
ภาษา บริเวณสถานีพรีเดเตอร์ และวิจัย รักษาการ
สถานีซาวันนา และลานจอด ผอ. ฝ่ายบริหาร
จัดการสัตว์)
รถ 3 เป็นที่เรียบร้อย
3. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความ
ปลอดภัยทัง 3 สถานที่
เรียบร้อยแล้ว

4. กำรควบคุมอุบัติเหตุและ
อันตรำยจำกกำรให้บริกำร
นักท่องเที่ยวถูกสัตว์ที่นำมำ
ให้บริกำรในกิจกรรมต่ำงๆ
ทำร้ำย เช่น กิจกรรม
ถ่ำยรูปกับสัตว์,สัตว์เชื่อง

1. กาหนดชนิดสัตว์ที่ไม่เป็น
อันตรายต่อนักท่องเที่ยว
2. จัดทาป้ายข้อแนะนา
คาเตือนและข้อควรปฏิบัติ
3. จัดทาพืนที่ขอบเขตทา
แผงกันไม่ให้นักท่องเที่ยว
ใกล้กับสัตว์มากเกินไป
4. ประกาศเสียงตามสายใน
ตัวอาคารข้อปฏิบตั ิและข้อ
ควรระวัง
5. คอยสังเกต ประสานงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าทีจ่ ัดการสัตว์
ในการช่วยควบคุมและจัดการ

1. การควบคุมภายในเพียงพอ
เนื่องจากกาหนดชนิดสัตว์ที่ไม่
เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว
อย่างรัดกุม
2. การควบคุมภายในไม่
เพียงพอเนื่องจากนักท่องเที่ยว
ไม่ปฏิบตั ิตามป้ายข้อแนะนา
คาเตือนและข้อควรปฏิบัติ
3. การควบคุมภายในไม่
เพียงพอเนื่องจากจัดทาพืนที่
ขอบเขตทาแผงกันไม่ให้
นักท่องเที่ยวใกล้กับสัตว์มาก
เกินไป

1. กาชับให้เจ้าหน้าที่ใน
กิจกรรมถ่ายรูปกับสัตว์ให้
ดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิด
2. จัดทาป้ายเตือน ป้าย
แนะนา 3 ภาษา
3. จัดทาแผงกันเพื่อไม่ให้
เข้าใกล้กับสัตว์
4 ประกาศเสียงตามสายใน
ตัวอาคารข้อปฏิบตั ิและข้อ
ควรระวัง
5. ปรับเปลี่ยน และคอย
ตรวจสอบความถูกต้อง ของ
ภาษาของป้ายสื่อ/ป้าย

1. นักท่องเที่ยวบางประเทศ
ไม่นิยมใช้ภาษาสากล และไม่มี
ทักษะในการรับฟังภาษาต่างถิ่น
จึงอาจทาให้สื่อสารไม่เข้าใจ
2. นักท่องเที่ยวบางคนอาจจะ
ไม่ได้สนใจฟังคาเตือนของ
เจ้าหน้าที่ หรือ ป้ายเตือน
ต่างๆ
3. นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ
จากสัตว์เล็กน้อย และสามารถ
ปฐมพยาบาลได้
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1. น.สพ.ชาตรี
คูหเทพารักษ์
(หัวหน้ากลุ่มงาน
สัตวแพทย์ อนุรักษ์
และวิจัย รักษาการ
ผอ. ฝ่ายบริหาร
จัดการสัตว์)
2.น.ส. รัตนา เรือนทราย
(ผอ.ฝ่ายบริการ)
3. น.ส. วิริยา ต๊ะปุก
(หัวหน้างานอานวย
ความสะดวก)

3

แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ควำมเสี่ยง
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
(2)
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า
และระบบนิเวศ
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
5. กำรบริหำรกำรขำยและ
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ รับจอง
สากล
(1) ขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
เป็นเพียงจ้างเหมาบุคคล
ภายนอก และมีสญ
ั ญาการ
ดาเนินงานเพียง 6 เดือน

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

สัตว์ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
หรือก่อเหตุบ่อยครัง

1. สรรหาบุคลากรด้านงาน
ขายและรับจองเฉพาะ
ตาแหน่ง เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

เตือนต่างๆ ให้ชัดเจน เน้น
ใช้สัญลักษณ์ควบคู่ด้วย
รองรับนักท่องเที่ยวได้หลาก
หลากภาษา
6. ปรับเปลี่ยน และคอย
ตรวจสอบความถูกต้อง ของ
ภาษาของสคริปประกาศ
และการบรรยายบนรถให้
ชัดเจน เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติได้
หลากหลาย
7. ยกเลิกกิจกรรมและหา
แนวทาง/กิจกรรมอื่นเพื่อ
หารายได้ทดแทน
1. การควบคุมภายในยังไม่
1. เนื่องจากการปฏิบัติงาน
1. เห็นควรให้มีบริษัทเข้ามา
เพียงพอเนื่องจากขาดบุคลากร ของเจ้าหน้าที่งานขายและงาน รองรับบุคลากร และควรให้มี
ควรมีการสรรหาบุคคลากร
รับจอง ต้องมีการติดต่อ
สัญญาจ้างในการปฏิบตั ิงาน
เจ้าหน้าที่งานขาย และ
ประสานงานลูกค้าอย่าง
2 ปีขึนไป เนื่องจากงานรับ
เจ้าหน้าที่งาน ที่เป็นเจ้าหน้าที่ ต่อเนื่อง แต่ตาแหน่งที่มีอยู่ จองและงานบริหารการขาย
ประจา เพื่อสร้างความมั่นคง ส่วนใหญ่เป็นจ้างเหมา ซึ่งมี
จะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้
ให้กับให้กับผู้ปฏิบัติงาน
สัญญาจ้างทุกๆ 6 เดือนหรือ ความสามารถในวิชาชีพ
1 ปี ทาให้ไม่ค่อยมีความ
เฉพาะด้าน
มั่นคงเปลี่ยนถ่ายบุคลากร
บ่อยครัง ซึ่งจะมีบุคคลากร

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

4. การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอ แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์
เสี่ยงเนื่องจาก ให้ความสาคัญ
กับวิธีที่ใช้ในการควบคุมคือ
- คอยตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษาของป้ายสื่อ/
เตือนให้ชัดเจนเน้นใช้สัญลักษณ์
ควบคู่ด้วยรองรับนักท่องเที่ยว
ได้หลากหลากภาษา
- ประสานงานกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหา
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งานบริหารการขาย
และรับจอง
ฝ่ายขายและวิจัย
การตลาด
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
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แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า
และระบบนิเวศ
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล

ควำมเสี่ยง
(2)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

ลาออกเกือบทุกครังที่หมด
สัญญาจ้าง ซึ่งทาให้การ
ปฏิบัติงานไม่ค่อยต่อเนื่อง
เพราะต้องเทรนคนที่เข้าใหม่
อยู่เรื่อยๆ ผู้ปฏิบตั ิงานจึงไม่
ค่อยชานาญงานเท่าที่ควร

6. กำรบริหำรจัดกำรร้ำนค้ำ
ภำยในของสำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
(1) การใช้เครื่องแฮนเทล
ช่วยขายสินค้า
(๒) เครื่องแฮนด์แทล
ต้องใช้ระบบอินเตอร์เน็ตใน
การทางาน

๑. เพิ่มความรู้และทักษะ
การแก้ปัญหา การใช้เครื่อง
แฮนเทล ในระหว่าง
ปฏิบัติงาน
๒. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สารสนเทศ เพื่อดาเนินการ
แก้ไขปัญหา
๓. เพิ่มจุดบริการเพื่ออานวย
ความสะดวกนักท่องเที่ยว

1. การควบคุมภายในมีความ 1. ปัญหายังเกิดขึนจากปัจจัย
เพียงพอ แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์
อื่นๆ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบ
เสี่ยง เนื่องจาก ให้ความสาคัญ อินเทอร์เน็ต
กับวิธีที่ใช้ในการควบคุมคือ
ควบคุมการทางานของ
เจ้าหน้าที่ในงานรับผิดชอบ
อย่างเคร่งครัด

๑. ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่อง 30 ก.ย. 2562
แฮนเทล ก่อนและหลังใช้ 1. น.ส. รัตนา เรือนทราย
(ผอ.ฝ่ายบริการ)
งานเสมอ
2. น.ส.พรทิพย์ ยิมเกตุ
๒. ประสานกับเจ้าหน้าที่
สารสนเทศ ในการแก้ไข
ปัญหาระบบ หรือตัวเครื่อง
เบืองต้น
๓. ดาเนินการติดตังและใช้
เครื่องสารองไฟ และ
แบตเตอรีส่ ารองในกรณี
ไฟฟ้าดับ
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แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า
และระบบนิเวศ
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล

ควำมเสี่ยง
(2)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

7. กำรพัฒนำสำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีในส่วน
ของกำรให้บริกำรบ้ำนพัก
และกำรจัดประชุม,งำนจัด
เลี้ยง ให้มีคุณภำพ ปลอดภัย
และได้มำตรฐำนระดับสำกล
(1) มีเจ้าหน้าให้บริการ
ประจายังไม่ครบ ๒๔ ชั่วโมง
(2) การประสานงานและ
ระบบการเชื่อมต่อข้อมูล
ภายในและภายนอกยังไม่
สมบูรณ์
8. กำรออกบัตรเข้ำชม
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีใน
ระบบ AEC
(1) การเกิดไฟฟ้าขัดข้อง
ทาให้ระบบ AEC ใช้การ
ไม่ได้

๑. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
เฉพาะ 8.00น. – 22.30 น.
๒. การประสานงานและ
เชื่อมต่อข้อมูลใช้โทรศัพท์
และวิทยุสื่อสาร

1. นาบัตรฉีกที่สารองไว้มา
จาหน่ายแทนชั่วคราว แล้ว
จัดทารายงานขายบัตรฉีก
ทุกประเภทเสนอต่อ ผอ.
ไนท์ซาฟารีในวันรุ่งขึน
๒. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ตรวจบัตรช่วยทาเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์เพื่อช่วยใน
ระหว่างใช้งานตู้สแกนบัตร
๓.ประสานงานช่างไฟในการ
แก้ไขปัญหาทันที(ไม่ควรเกิน
10 -15 นาที) หลังจากนัน

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

1. การควบคุมภายในไม่
เพียงพอ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่
ให้บริการเฉพาะช่วงเวลา แต่
นอกจากช่วงเวลาดังกล่าว
สามารถติดต่อหัวหน้างาน
บ้านพักหรือเจ้าหน้าที่รับจอง
เพื่อแจ้งงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

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

1. จัดให้มเี จ้าหน้าที่บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ปรับเปลี่ยนระบบสื่อสาร
ใหม่ให้ทันสมัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับ

30 ก.ย. 2562
1. น.ส. รัตนา เรือนทราย
(ผอ.ฝ่ายบริการ)
2. นายสดุดี หัสดิน
(หัวหน้างานบ้านพัก
จัดเลียงและกิจกรรม

1. การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอ เนื่องจากได้ให้
ความสาคัญกับวิธีที่ใช้ในการ
ควบคุมคือควบคุมการทางาน
ของเจ้าหน้าที่ในงาน
รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด

1. ปัญหาเกิดขึนจากปัจจัย
๑. ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน
อื่นๆ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบ และหลังใช้งานเสมอ
อินเทอร์เน็ต
2. ประสานงานเจ้าหน้าที่
IT เพื่อคอยดูแลและแก้ไข
และแจ้งซ่อมไปตามระบบ
๓. ดาเนินการติดตังและใช้
เครื่องสารองไฟ และ
แบตเตอรีส่ ารองในกรณี
ไฟฟ้าดับ

30 ก.ย. 2562
1. น.ส. รัตนา เรือนทราย
(ผอ.ฝ่ายบริการ)
2.น.ส.สุธานันท์ ปันโน
(หัวหน้างานจาหน่าย
บัตรเข้าชม)

6

แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า
และระบบนิเวศ
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล

ควำมเสี่ยง
(2)

9. กำรดูแลและควบคุม
ห้องจำหน่ำยบัตร
(1) ตู้จาหน่ายบัตรมี
พืนที่คับแคบและไม่มีความ
ปลอดภัย

10. กำรบริหำรงำนภำยใน
ของกลุม่ งำนบริหำรรักษำ
ควำมปลอดภัย ควำม
สะอำดและจรำจร
(1) หัวหน้างานการ
บริหารกากับดูแลไม่มี ทาให้
การดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเท่าที่ควร

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)

ต้องจัดเตรียมการจาหน่าย
บัตรฉีกมาแทนให้แก่ลูกค้า
๑. ควบคุมการเข้า-ออกห้อง
จาหน่ายบัตร โดยจากัดการ
เข้า-ออก และติดป้ายให้เข้าออกได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทีห่ น้าประตูห้อง
จาหน่ายบัตร
1. จัดจ้างเหมาบริการด้าน
รักษาความปลอดภัย จราจร
และความสะอาด
2. จัดจ้างเหมาบุคคลกร ใน
การบริหาร กากับด้านความ
ปลอดภัย และจราจร ความ
สะอาด

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

1. การควบคุมภายในเพียงพอ
เนื่องจากอยู่ในขันตอน
ดาเนินการสร้างจุดจาหน่าย
บัตรจุดใหม่

ไม่มี

ไม่มี

30 ก.ย. 2562
1. น.ส. รัตนา เรือนทราย
(ผอ.ฝ่ายบริการ)
2.น.ส.สุธานันท์ ปันโน
(หัวหน้างานจาหน่าย
บัตรเข้าชม)

1. การควบคุมภายในเพียงพอ
เนื่องจากมีการมอบหมายงาน
ผู้มีความรู้ด้ายการบริหาร
2. การควบคุมภายในเพียงพอ
เนื่องจากมอบหมายผู้มีความรู้
กากับดูแลด้านความปลอดภัย
และจราจร ความสะอาด
เพื่อการปฏิบัติงานให้ได้
ประสิทธิผลประสิทธิภาพ

ไม่มี

ไม่มี

30 ก.ย. 2562
นายเอก สายสนิท
(หัวหน้ากลุ่มงาน
โยธาและซ่อมบารุง
รักษาการ ผอ. ฝ่าย
ปฏิบัติการและ
ซ่อมบารุง)
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แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า
และระบบนิเวศ
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล

ควำมเสี่ยง
(2)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

11. กำรดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยของสำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
(1) การให้บริการรักษา
ความปลอดภัย นักท่องเที่ยว
ไม่ครอบคลุมพืนที่ให้บริการ
(2) ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ไม่ครอบคลุมจุดเสี่ยง

1. กากับ ดูแล ติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย
2. จัดจ้างติดตังระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมใน
จุดเสีย่ ง และดูแลรักษาระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
3. กาหนดมาตรการป้องกัน
รักษาความปลอดภัย ใน
พืนที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)
1. การควบคุมภายในไม่
เพียงพอ เนื่องจากในพืนที่ลาน
จอดรถไม่เพียงพอช่วงเทศกาล
2. การควบคุมภายในไม่
เพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย จราจร
และความสะอาดไม่เพียงพอ
ในช่วงเทศกาล
3. การควบคุมภายในเพียงพอ
เนื่องจากสามารถควบคุมรถ
เข้าออกภายในพืนที่ได้จาก
การจัดทาบัตรยานพาหนะ
มาตรการป้องกันรักษาความ
ปลอดภัย

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

1. พืนที่ให้บริการมีบริเวณ
กว้าง และมีปริมาณ
นักท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก
ไม่สมั พันธ์กับอัตรากาลัง
2. ระบบกล้องวงจรปิดชารุด
ในบ้างจุด จากการใช้งานและ
พายุลมฝน
3. พืนที่ลานจอดไม่เพียงพอ
ในช่วงเทศกาล

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

1. กาหนดพืนที่ และช่วง
เวลา ให้บริการนักท่องเที่ยว
ให้สัมพันธ์กับอัตรากาลัง ใน
ฤดูท่องเที่ยวปกติ
2. จัดจ้างบารุงรักษาและ
ขยายระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดให้ครอบคลุม
3. ปรับพืนที่เพิ่มลานจอดรถ
ช่วงเทศกาล และแบ่งลาน
จอดรถให้บริการนักท่องเที่ยว
กับรถนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาเอง
4. บัตรควบคุมยานพาหนะ
เข้า-ออกในพืนที่เขต
หวงห้าม สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
5. จัดจ้างบุคคลกรเพิ่มเติม
เฉพาะกิจในช่วงเทศกาล
6. มีผเู้ ชี่ยวชาญ (พ.อ.เวหน
โกมลฐิติ) ให้คาปรึกษา
แนะนาการแก้ไขปัญหา

30 ก.ย. 2562
นายเอก สายสนิท
(หัวหน้ากลุ่มงาน
โยธาและซ่อมบารุง
รักษาการ ผอ. ฝ่าย
ปฏิบัติการและ
ซ่อมบารุง)
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แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า
และระบบนิเวศ
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล

ควำมเสี่ยง
(2)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

12. กำรจัดระบบ
กำรจรำจรของสำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
(1) สถานที่จอด
ยานพาหนะมีไม่เพียงพอใน
ช่วงเทศกาล
(2) การจัดการจราจร
และการจัดระเบียบ
ยานพาหนะของนักท่องเที่ยว

1. ปรับพืนที่ว่าง เพื่อใช้เป็น
ที่จอดรถในช่วงเทศกาล
ตามความเหมาะสม
2. ให้เจ้าหน้าทีร่ ักษาความ
ปลอดภัย บอกทาง และ
กากับ ดูแล ให้สัญญาณมือ
อานวยความสะดวกในงาน
จราจร
3.จัดทาบัตรยานพาหนะ
แยกประเภท แบ่งพืนที่ใน
การเข้าพืนที่ในโซนต่างๆ

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)
1. การควบคุมภายในยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากการกากับ
ดูแลด้านการบริหาร
2. การควบคุมภายในยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากการกากับ
ดูแลด้านการบริหาร
3. การควบคุมภายในยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากการกากับ
ดูแลด้านการบริหาร

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

1. ไม่มีหัวหน้างานในการ
กากับดูแลควบคุม ทาให้การ
ตรวจสอบไม่เพียงพอ

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

1. จัดหาพืนที่จอดรถสารอง
ภายนอก เพื่อรองรับปริมาณ
ยานพาหนะส่วนเกินที่กาหนด
2. ปรับปรุง สัญลักษณ์
เครื่องหมาย เส้นจราจร
ให้ชัดเจนอยู่เสมอ
3. จัดจ้างบุคคลกรเพิ่มเติม
เฉพาะกิจในช่วงเทศกาล
๔. บัตรควบคุมยานพาหนะ
เข้า-ออกในพืนที่เขตหวงห้าม
ของสานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
5. มีผู้เชี่ยวชาญ (พ.อ.เวหน
โกมลฐิติ) ให้คาปรึกษา
แนะนาการแก้ไขปัญหา

30 ก.ย. 2562
นายเอก สายสนิท
(หัวหน้ากลุ่มงาน
โยธาและซ่อมบารุง
รักษาการ ผอ. ฝ่าย
ปฏิบัติการและ
ซ่อมบารุง)

9

แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า
และระบบนิเวศ
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการของสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สัตว์ป่าแก่เยาวชน
- เพื่อสร้างเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นมาตรฐานระดับ
สากล

ควำมเสี่ยง
(2)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)

13. กำรดูแลรักษำควำม
สะอำดของสำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
(1) พืนที่ในการดูแล
รักษาความสะอาดมีบริเวณ
กว้างยังมีจุดบกพร่องซึ่งอาจ
ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการของ
นักท่องเที่ยว

1. กากับดูแล และติดตาม
การปฏิบัติงานของพนักงาน
ทาความสะอาด
2. ประชุมผู้รับผิดชอบใน
การติดตาม และรายงานผล
การปฏิบัติงาน

1. การควบคุมภายในยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากการกากับ
ดูแลด้านการบริหาร
2. การควบคุมภายในยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากการกากับ
ดูแลด้านการบริหาร

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

1. ไม่มีหัวหน้างานในการ
กากับดูแลควบคุม ทาให้การ
ตรวจสอบไม่เพียงพอ

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

30 ก.ย. 2562
1. มอบหมายเจ้าหน้าที่
นายเอก สายสนิท
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
(หัวหน้ากลุ่มงาน
ในบริเวณพืนที่ให้บริการ
โยธาและซ่อมบารุง
นักท่องเที่ยว และในบริเวณ รักษาการ ผอ. ฝ่าย
บ้านพักนักท่องเที่ยว เพื่อให้ ปฏิบัติการและ
เกิดความพึงพอใจในการ
ซ่อมบารุง)
ดูแลรักษาความสะอาด
๒. กาหนดจุดพืนที่ เน้นยา
การให้บริการด้านความ
สะอาดเพิ่มขึน
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แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ควำมเสี่ยง
(2)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

14. กำรควบคุมด้ำนกำร
รักษำ ควำมปลอดภัยของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
(๑) มีการนา Software
จากภายนอกซึ่งไม่ได้รับ
อนุญาตเข้ามาติดตังใน
หน่วยงาน และมีการนาสื่อ
บันทึกข้อมูล (Handy drive,
Hard disk external) จาก
ภายนอกและไม่ได้รับอนุญาต
เข้ามาใช้ในหน่วยงาน
(๒) มีการบุกรุกทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์จาก
ภายนอก (อินเตอร์เน็ต)
(๓) การติดไวรัส
คอมพิวเตอร์ที่ตดิ มากับไฟล์
ทั่วไป, ไฟล์ที่ใช้ติดตัง
Software และไวรัสที่มากับ
การใช้งาน อินเตอร์เน็ต

1. มีระบบ Active Directory
(AD) ทาหน้าที่ช่วยจัดการ
ทรัพยากรในระบบเครือข่าย
โดยมีข้อกาหนดการรักษา
ความปลอดภัย (security
policy) เช่น การป้องกันการ
ติดตัง Software โดยผู้ใช้งาน
(User) ที่ไม่ได้รับอนุญาต,
การมองเห็น drive
เฉพาะงาน/ฝ่ายเท่านัน และ/
หรือไม่สามารถใช้งาน Handy
drive, Hard disk external
จากภายนอกได้๒. มีระบบ
Firewall เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทาหน้าที่
ป้องกันการบุกรุกและการ
เข้าถึงจากภายนอก (เช่น
จากอินเตอร์เน็ต) และเข้าถึง
เครือข่ายภายใน (เช่น
เครือข่ายภายในองค์กร) ได้
๓. มีระบบ Anti-virus เพื่อ
ตรวจจับและจัดการไวรัส
คอมพิวเตอร์ที่ตดิ มากับไฟล์

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)
๑. การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอ เนื่องจากดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบรักษาความ
ปลอดภัยทีม่ ีใช้อยู่ และความ
เสียหายจากการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ทไี่ ม่
เหมาะสม ให้กับเจ้าหน้าที่
ทราบเบืองต้น
๒. การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอ เนื่องจากจัดทาฟอร์ม
การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนกลาง
และเพื่อป้องกันด้านการเข้าถึง
ระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
๓. การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอ เนื่องจากดาเนินการ
UPDATE อุปกรณ์ระบบ
Firewall ให้รองรับกับปัจจุบัน

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

ไม่มี

ไม่มี

30 ก.ย. 2562
นายธีวินทร์ เทเพนทร์
หัวหน้างานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ควำมเสี่ยง
(2)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

ทั่วไป, ไฟล์ที่ใช้ติดตัง
Software และการตรวจจับ
ไวรัสทีม่ ากับการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต
15. กำรควบคุมกำรเข้ำถึง 1. ตังค่าโปรแกรมป้องกัน
ระบบงำนแฟ้มข้อมูล และ การใช้ handy drive แบบ
ฐำนข้อมูล
Auto Run
(1) ระบบรักษาความ ๒. กาหนดสิทธ์ การเข้าถึง
ปลอดภัยรวมทังการกาหนด ข้อมูลของแต่ละฝ่ายงาน
สิทธิในการเข้าถึงระบบงาน ผ่านระบบ Active
ไม่เพียงพอ
Directory
(2) ไม่มีการพัฒนาระบบ ๓. กาหนดป้องกันการติดตัง
งานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
และดาวน์โหลดโปรแกรม
(3) ผู้ใช้ ( Users ) ขาด ต่างๆ ของเครื่องลูกข่าย
ความรู้ความชานาญในการ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานรวมทังการใช้
ระบบงาน

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)

1. การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอ เนื่องจากดาเนินการ
ประเมินความเหมาะสมของ
ระบบรักษาความปลอดภัยและ
คู่มือการปฏิบตั ิงานเป็นระยะๆ

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

ไม่มี

ไม่มี

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

30 ก.ย. 2562
นายธีวินทร์ เทเพนทร์
หัวหน้างานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ควำมเสี่ยง
(2)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

16. กำรจัดทำคำขอ
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี
(1) รายการที่ขอ
งบประมาณไม่มีความพร้อม
และเมื่อได้รับงบประมาณก็
ไม่สามารถใช้ได้ตามแผน
(2) ขาดการวางแผนใน
เรื่องของแผนงานโครงการ/
แผนการดาเนินงาน

1. กาหนดหลักเกณฑ์การ
เสนอขออนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติม โดยให้เสนออนุมตั ิ
เฉพาะรายการที่มีความ
พร้อม
2. มีแผนจัดทาแผนงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์
ของ สพค. ระยะ 3 ปี
3. กาหนดแนวทางการขอ
อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
โดยพิจารณาการปรับแผน
ก่อนและอยู่ภายในวงเงิน
เดิมที่ได้รับอนุมตั ิ

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)
1. การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอเนื่องจากจะเสนอ
อนุมัติเฉพาะรายการที่มีความ
พร้อม
2. การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอเนื่องจากจะทาให้มี
แผนงานโครงการที่จะเสนอใน
ปีถัดไป
3. การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอเนื่องจากแผน
งบประมาณปี 2562 ไม่มีการ
เพิ่มวงเงิน

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

1. มีการเสนอขออนุมัติ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
งบประมาณเพิ่มเติมปลายปี
5 ปี ของ สพค. และแผน
งบประมาณ และไม่มีความ
ปฏิบตั ิราชการประจาปี
พร้อมในการดาเนินงาน ทาให้
เบิกจ่ายเงินไม่ทันและกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มหี นี
จานวนมาก
2. การจัดทาแผนงบประมาณ
มีข้อจากัดในเรื่องบุคลากร
ทาให้การจัดทาแผน
งบประมาณเสนอเฉพาะเท่าที่
ทาได้
3. บางรายการที่ได้รับ
งบประมาณไม่สามารถ
ดาเนินการได้ แล้วมีการขอ
ยกเลิกดาเนินการและคืนเงิน
ทาให้การดาเนินงานและการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)
30 ก.ย. 2562
น.ส. สุพิชญา หลิมตระกูล

(หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ และ
ประเมินผล)
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แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ควำมเสี่ยง
(2)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)

17. กำรติดตำมแผนผล
กำรใช้จ่ำยเงินของ
สำนักงำนฯ
(1) การใช้จ่ายเงินไม่
เป็นไปตามแผน ทาให้การ
เบิกจ่ายต่ากว่าแผนมาก

1. จัดตัง war room เพื่อ
ติดตามและประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
2. ปรับแผนงบประมาณ
เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานสถานการณ์
ปัจจุบัน
3. มีตัวชีวัดองค์กรเรื่องการ
เบิกจ่าย
4. มีการแจ้งเวียนรายงานผล
การใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เจ้าของ
งบประมาณรับทราบสถานะ
การใช้จ่ายงบประมาณ
5. ติดตามแผน/ผล และ
ความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน และแผน/ผลการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ
(ค่าใช้จ่ายโครงการ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยให้หน่วยงานรายงาน
โครงการ ภายในวันที่ 4
ของเดือนต่อไป

1. การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอเนื่องจากจะทาให้
รับทราบปัญหาที่ไม่สามารถ
ดาเนินการเบิกจ่ายได้
2. การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอเนื่องจากทาให้มีการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มขึน
3. การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอเนื่องจากเนื่องจาก
เป็นการบังคับให้เร่งรัดเบิก
จ่ายเงิน
4. การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอเนื่องจากทาให้
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
รับทราบและเกิดความตระหนัก
ในการเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน
5. การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอเนื่องจากทาให้
ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบ
สถานะการดาเนินงาน และ
สามารถรายงานปัญหาที่
เกิดขึนได้

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

30 ก.ย. 2562
1. ให้หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณเร่งดาเนินการ น.ส. สุพิชญา หลิมตระกูล
(หัวหน้างานยุทธศาสตร์
2. บางโครงการ/บางรายการ ใช้จ่ายเงิน ตังแต่ต้น
งบประมาณ และ
ที่ได้รับงบประมาณไปแล้ว แต่ ปีงบประมาณ
ประเมินผล)
2. ให้หน่วยงานเจ้าของ
ยังไม่ได้ดาเนินการ ทาให้
งบประมาณควบคุมการใช้
ล่าช้ากว่าแผน
3. ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ่ายงบประมาณด้วยตนเอง
แบบไม่มหี นีหลายรายการและ
วงเงินสูง

1. ผลเบิกจ่ายต่ากว่า
แผนการใช้จา่ ยเงิน

ข้อมูลพื้นฐำน
1. แผน-ผลการใช้จ่ายเงิน ณ
29 ก.ย. 2562 ดังนี
- แผน 536.3545 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100%
- ผล 253.5114 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 47.26
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แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ควำมเสี่ยง
(2)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)

18. กำรบันทึกรำยกำร
บัญชี และกำรจัดทำ
รำยงำนกำรเงิน
(1) ขาดเจ้าหน้าที่มา
ช่วยปฏิบัติงานบัญชีการ
ตรวจสอบ การตรวจทาน
เอกสารการจัดทาเอกสาร
ประกอบการทารายงาน
การเงิน
19. กำรจัดเก็บเอกสำร
(1) การจัดเก็บเอกสาร
ยังไม่สามารถจัดเก็บเอกสาร
ได้อย่างเป็นระบบระเบียบ

1. ตรวจทานและตรวจสอบ 1.การควบคุมภายในไม่
เอกสารสาหรับการบันทึก
เพียงพอ เนื่องจากขาด
บัญชีเพื่อให้ทันเวลา
เจ้าหน้าทีบ่ ัญชีช่วย

20. กำรรับชำระเงินผ่ำน
ระบบ QR CODE สำหรับ
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี
(1) เจ้าหน้าที่ยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการรับชาระเงินผ่าน
QR CODE อย่างแท้จริง
(2) สานักงานยังไม่มี
การวางระบบและประสาน

1. อบรมเจ้าหน้าที่ให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการรับชาระเงินผ่าน
QR CODE
2. จัดประชุมเจ้าหน้าที่และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึง
ระบบการรับชาระเงินผ่าน
QR CODE รวมถึงสอบถาม
ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่า
จะเกิดขึน

ดาเนินการตรวจทาน
เอกสารและการปรับปรุง
รายการทางบัญชีบาง
รายการไม่ทนั
1. จัดทาทะเบียนคุม
เอกสารสาหรับการยืม-คืน

๑. การควบคุมภายในไม่
เพียงพอเนื่องจาก เอกสารที่มี
การทาทะเบียนคุมไม่มผี ู้รับ
ผิดชอบเฉพาะ ทาให้การควบคุม
เอกสารไม่เป็นระบบเท่าที่ควร
1. การควบคุมภายในเพียงพอ
เนื่องจากมีการให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระบบการ
รับชาระเงินผ่าน QR CODE
2. การควบคุมภายในเพียงพอ
เนื่องจากได้มีการประสานงาน
เพื่อสอบถามปัญหาและ
อุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึน
จากการรับเงินผ่าน QR
CODE

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

1. ขาดหัวหน้างานในการ 1. จัดจ้างบริษัทฯ เพื่อ
สอบทานเอกสารต่าง ๆ และ ดาเนินการจัดทาบัญชีและ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติที่จะ จัดทารายงานการเงิน
มาช่วยจัดทาบัญชีและ
รายละเอียดต่าง ๆ ให้มี
ความรอบคอบและถูกต้อง
ครบถ้วน

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)
30 ก.ย. 2562
น.ส.นภธร จงสกุลวัฒนา
(รักษาการ
หัวหน้างานบัญชี)

30 ก.ย. 2562
๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๑. นาระบบ IT เข้ามาช่วย
น.ส.นภธร จงสกุลวัฒนา
ในการควบคุมเรื่องการจัดเก็บ ในการจัดเก็บเอกสารใน
(รักษาการ
เอกสารและการจัดทา
ระบบ icloud
หัวหน้างานบัญชี)
ทะเบียนการยืมและคืน
เอกสาร

ไม่มี

ไม่มี

30 ก.ย. 2562
น.ส.อรทัย อินตะยศ
(รักษาการ
หัวหน้าการเงิน)
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แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
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กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

3. กาหนดหลักเกณฑ์วิธี
3. การควบคุมภายในเพียงพอ
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับชาระ เนือ่ งจากมีการจัดทา
เงินผ่านระบบ QR CODE
หลักเกณฑ์
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับ
ชาระเงินผ่านระบบ QR
CODE และจะเริ่มทดลอง
ชาระเงินในวันที่ 6 ตุลาคม
2562
21. กำรดำเนินกำรจัดซื้อ 1. กาหนดตัวชีวัด
1. การควบคุมภายในเพียงพอ 1. เจ้าของโครงการไม่ดาเนิน
จัดจ้ำง
ประกอบการประเมินผลการ เนื่องจากดาเนินการตรวจสอบ การตามแผนจัดซือจัดจ้าง
(1) เจ้าของโครงการไม่ ปฏิบัติงานประจาปี
เอกสารการจัดซือจัดจ้างตาม ทาให้เกิดความล่าช้า
ดาเนินการตามแผนจัดซือ 2. ผู้มหี น้าที่ที่เกี่ยวข้องต้อง พระราชบัญญัติการจัดซือ
จัดจ้าง ทาให้เกิดความล่าช้า ศึกษาระเบียบพัสดุ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
(2) ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง 3. จัดทาคูม่ ือเกี่ยวกับการ ภาครัฐ พ.ศ. 2560
และครบถ้วนตามระเบียบพัสดุ ดาเนินงานจัดซือจัดจ้างและ 2. การควบคุมภายในเพียงพอ
แจกให้แก่ผู้ปฏิบตั ิงานที่
มีการฝึกอบรมหลักสูตร
เกี่ยวข้อง
ด้านงานพัสดุ (การจัดซือ/
จัดจ้างภาครัฐ) ในวันที่ 14 15 กุมภาพันธ์ 2562

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

ผู้เกี่ยวข้องให้รับรูเ้ ข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการรับ
ชาระเงินผ่านระบบ QR
CODE

1. ประสานงานและติดตาม 30 ก.ย. 2562
นางกุลรัศมิ์ เจริญศรี
กับเจ้าของโครงการอย่าง
(รักษาการ
สม่าเสมอ
หัวหน้างานพัสดุ)
2. เร่งรัดและติดตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ขันตอนและแผนการดาเนิน
งานที่เจ้าของโครงการ
กาหนด
3. ติดตามการจัดซือจัดจ้าง
ในการประชุม War room
ระดับบริหาร ทุกเดือน
4. สรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุที่
ทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซือ
จัดจ้างโดยตรง มิใช่การ
แต่งตังเจ้าหน้าที่ตาแหน่ง
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แบบ ปค. 5
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หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
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ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
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(1)

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
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ควำมเสี่ยง
(2)

22. กำรจัดทำทะเบียน
ควบคุมครุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้ำง
(1) ไม่มีบุคลากรมา
ปฏิบัติงานในตาแหน่งโดย
เฉพาะ จึงทาให้ปฏิบัติงาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

1. ในระหว่างที่ยังไม่มี
บุคลากรในตาแหน่งเฉพาะให้
มอบหมายให้มผี ู้รับผิดชอบ
ไปก่อน
2. สรรหาเจ้าหน้าที่อาคาร
สถานที่เฉพาะตาแหน่งเพื่อ
สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
23. กำรจัดทำข้อบังคับ/
1. จัดทาระเบียบ/ข้อบังคับ
ระเบียบ/ประกำศ/คู่มือของ ของสานักงานให้มีความ
สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน
(1) ระเบียบ/ข้อบังคับ
ยังไม่ครอบคลุมการปฏิบตั ิ
งานของเจ้าหน้าที่

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)

1. การควบคุมภายในไม่
เพียงพอ เนื่องจากไม่มี
บุคลากรในตาแหน่งเฉพาะ
แต่สานักงานมีการตรวจนับ
ครุภณ
ั ฑ์ประจาปีเพื่อให้เป็น
ปัจจุบัน
๑. การควบคุมภายในยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากมีการออก
พระราชกฤษฎีกายุบเลิก
สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

อื่นมาปฏิบัติงาน เพราะทา
ให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่
เนื่องจากต้องปฏิบัติงาน
หลายหน้าที่ ทาให้ขาด
ความรอบคอบ
1. ไม่มีบุคลากรมาปฏิบัติงาน 1. นาระบบ software
ในตาแหน่งโดยเฉพาะ จึงทาให้ เพื่อควบคุมทะเบียน
ปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ ครุภณ
ั ฑ์มาใช้ในการ
ดาเนินการ

1. ระเบียบ/ข้อบังคับ ยังไม่
ครอบคลุมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
๒. ในคราวการประชุม
คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย ครังที่ ๕/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๖๒ คณะอนุกรรมฯ
ได้มมี ติในการพิจารณาร่าง
กฎหมายต่างๆของสานักงานฯ
ว่าไม่มีความจาเป็นใน

๑. คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย ให้ความเห็นว่าใน
การพิจารณาปรับปรุง
ระเบียบ ข้อบังคับของ
สานักงานฯหากเรื่องใดมี
ความจาเป็น เร่งด่วน ก็ให้
สานักงานฯ นาเสนอ
พิจารณาเป็นเรื่องๆไป

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

30 ก.ย. 2562
นางกุลรัศมิ์ เจริญศรี
(รักษาการ
หัวหน้างานพัสดุ)

30 ก.ย. 2562
น.ส. ประภัสสร
ชื่นสมบัติ
(นักกฎหมาย)
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แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)

ควำมเสี่ยง
(2)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

การออกระเบียบ ข้อบังคับ
เนื่องจากมีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกายุบเลิก
สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒
และมีผลบังคับใช้แล้ว
เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒
พัฒนาประสิทธิภาพการ
24. กำรดำเนินงำนสำร
1. ประสานให้เจ้าหน้าที่ใช้ ๑. การควบคุมภายในไม่
๑. ทางานซาซ้อนและล่าช้า
๑. กาหนดนโยบายสาหรับ
บริหารจัดการภายใต้หลัก
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
งานใน ระบบ(E-DOC)
เพียงพอ เนื่องจากปัจจุบัน
ทาให้สินเปลืองค่าใช้จ่ายใน
เอกสารภายนอก และเอกสาร
ธรรมาภิบาล
(1) ขาดความคุ้มค่าจาก เอกสารภายนอก และเอกสาร เจ้าหน้าที่ยังใช้งานในระบบ ไม่ การปรินท์เอกสาร
ภายในที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
วัตถุประสงค์
การใช้งานไม่เต็มรูปแบบ
ภายในที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน เต็มรูปแบบ ยังต้องมีเอกสาร
การเงิน งานพัสดุ ให้ทาใน
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
(2) มีการทางาน
การเงิน งานพัสดุ ทุกขึนตอน ภายนอก ทาให้ต้องลงทะเบียน
ระบบโดยสมบูรณ์เท่านัน
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ ซาซ้อนทาให้เกิดความล่าช้า (สร้าง-ส่ง-ลงนาม) ไม่มี
รับทังในระบบและนอกระบบ
โดยไม่พิจารณาเอกสาร
มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากมีการลงทะเบียน เอกสารนอกระบบ
๒. การควบคุมภายในไม่
ภายนอก
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
รับทังในระบบสารบรรณ
2. จัดทาระบบสารบรรณ
เพียงพอ เนื่องจากเนื่องจาก
๒.จัดทาระบบ ERP รองรับ
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล อิเล็กทรอนิกส์และ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ครบ
ไม่มรี ะบบ ERP จึงยังมีการ
การทางานของระบบพัสดุ
ลงทะเบียนคุมในเอกสาร
กระบวนการ และมีการทา ลงทะเบียนรับ งานการเงิน
ระบบการเงิน ระบบบัญชี
นอกระบบ
ERP สนับสนุนการทางานของ งานพัสดุ งานบัญชีทังในระบบ
พัสดุ การเงิน และงานบัญชี (เนื่องจากต้องออกเลขสาร
บรรณในระบบ) และ
ลงทะเบียนรับเอกสารนอก
ระบบ เนื่องจากต้องลงนามใน
เอกสารฉบับต้นฉบับ

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

30 ก.ย. 2562
1. น.ส.ประกาย วงศ์แก้ว
(หัวหน้างานบริหาร
งานทัว่ ไป)
2. น.ส. สรัญญา ใจคา
(เจ้าหน้าที่บริหาร
งานทัว่ ไป)
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แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ควำมเสี่ยง
(2)

25. กำรจัดทำเอกสำร
ประชุมของคณะกรรมกำร
บริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร
(1) ระยะเวลาการส่ง
เอกสารล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด
(2) กาหนดการประชุม
ของคณะอนุกรรมการ
บริหารกระชันชิดกับการ
ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร
26. กำรจัดทำระเบียบ
หลักเกณฑ์ และประกำศ
ตำมข้อบังคับสำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) ว่ำด้วยกำรพัฒนำ
และบริหำรงำนบุคคล พ.ศ.
2556
(1) ระเบียบ หลักเกณฑ์
ยังไม่ครอบคลุม ทาให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงาน

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

1. กาหนดวันส่งเอกสาร
ประชุมให้ชัดเจน

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)
1. การควบคุมภายในเพียงพอ
เนื่องจากได้มีการกาหนดวันส่ง
เอกสารอย่างชัดเจน
2. การควบคุมภายในเพียงพอ
เนื่องจากมีการกาหนดวัน
ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนครให้
สอดคล้องกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

1. การส่งวาระบางเรื่องยังมี
ความล่าช้า จึงอาจทาให้การ
ส่งเอกสารประชุมให้แก่
คณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาพิงคนครไม่ครบตาม
วาระที่กาหนด

1. ติดตามเจ้าหน้าที่ที่กากับ 30 ก.ย. 2562
น.ส.พัฒนา จินาวา
ดูแลให้เร่งส่งข้อมูลให้ทัน
ตามเวลาที่ข้อสั่งการกาหนด (เจ้าหน้าที่บริหาร
งานทัว่ ไป)
2. กาหนดวันส่งเอกสาร
ประชุมให้แก่คณะกรรมการ
ก่อน 7 วัน
3. หากครบกาหนดเวลา
ตามระเบียบให้จดั ส่ง
เอกสารเท่าทีม่ ีให้กับ
คณะกรรมการฯ ก่อน
30 ก.ย. 2562
1. ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ การควบคุมภายใน ไม่เพียงพอ คณะอนุกรรมการกฎหมาย
จัดทาประกาศ หลักเกณฑ์
ฝ่ายบริหาร
หลักเกณฑ์ ใช้อานาจ
เนื่องจากไม่สามารถแก้ไข
ไม่ผา่ นความเห็นชอบ เนื่องจาก คาสั่งที่เป็นอานาจของ
ทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการบริหารฯ
ปัญหาได้ครบถ้วน
มี พ.ร.ฎ.ยุบเลิกสานักงานพัฒนา คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาเป็นคราวๆ
พิงคนคร (องค์การมหาชน)
และ ผอ.สพค. พิจารณา
2. ดาเนินการออกระเบียบ/
พ.ศ. 2562
ประกาศ ที่เป็นอานาจของ
1. ระเบียบสานักงานพัฒนา
ผอ.สพค.
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เงินประกัน
หรือหลักประกันความเสียหาย
และการคาประกัน พ.ศ. ……
2. ร่างข้อบังคับสานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่า
ด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และ
ขอบเขตหน้าที่ พ.ศ. .....
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แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)

ควำมเสี่ยง
(2)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

27. ระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (ITA)
(1) แนวปฏิบัติหรือ
ขันตอนในการทางานยังไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจน

1. ปฏิบัตติ ามปฏิทินและ
คู่มือการประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน (ITA) ของ
สานักงาน ป.ป.ช.
2. การจัดอบรมผู้ปฏิบตั ิงาน
สพค. หลักสูตร ITA

การควบคุมภายใน มีความ
เพียงพอ เนื่องจากทาให้ สพค.
มีการดาเนินงานที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใส

28. กำรดำเนินงำน
ประชำสัมพันธ์ของสำนัก
บริหำรงำนกลำง
(1) การปฏิบัติงาน
บางส่วนไม่สามารถดาเนิน
งานตามแผนที่กาหนด
(2) นโยบายเพิ่มเติม
จากแผนงานที่กาหนด
(3) การขาดทักษะของ
ผู้ปฏิบัติงาน
(4) ขาดฐานข้อมูลที่ใช้
ในการวิเคราะห์การวางแผน
ประชาสัมพันธ์

1. วางแผนปฏิบตั ิงานที่
ชัดเจนเพื่อเตรียมการดาเนิน
การให้ทันตามระยะเวลา
2. ประชุมสื่อสารเป้าหมาย
และทิศทางการดาเนินงาน
ขององค์กรร่วมกันอย่าง
สม่าเสมอ
3. ศึกษาระเบียบและ
ข้อกาหนด ประกอบการ
ดาเนินการทุกครังและจัดหา
ระเบียบรองรับสาหรับงานที่
มีความจาเป็นต้องดาเนินการ

1. การควบคุมภายในยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากขาดแผนการ
จัดซือล่วงหน้าที่สอดรับกับ
นโยบายในการปฏิบัติงานและ
วิธีการจัดซือจัดจ้างมีขันตอน
เยอะ เช่น การหาราคากลาง ,
ราคาเครดิตแพงกว่าราคาเงินสด
2. การควบคุมภายในเพียงพอ
เนื่องจากมีสื่อสารถ่ายทอด
นโยบายองค์กรอย่างต่อเนื่อง
และประชุมเตรียมความพร้อม
วางแผนงานล่วงหน้าเสมอ
3. การควบคุมภายในเพียงพอ
เนื่องจากมีการศึกษาระเบียบ
และข้อกาหนดก่อนดาเนินการ

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

ได้รับข้อมูลตามแบบตรวจการ
เปิดข้อมูลสาธารณะล่าช้ากว่า
กาหนด แต่ยังสามารถประสาน
งานแก้ไขกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้

30 ก.ย. 2562
1. ดาเนินการให้เวลา
ฝ่ายบริหาร
สอดคล้องกับปฏิทินและ
ทรัพยากรบุคคล
คู่มือการประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน (ITA)
ของสานักงาน ป.ป.ช.
2. เร่งดาเนินการตังแต่ต้น
ปีงบประมาณ
1. การปฏิบัติงานบางส่วนไม่ 1. วางแผนงานและกาหนด 30 ก.ย. 2562
น.ส. ประกายแก้ว
สามารถดาเนินงานตามแผนที่ ขันตอนดาเนินงานภายใน
รุง่ เรืองศรี
กาหนด
ฝ่ายงาน
(เจ้าหน้าที่
2. การเปลี่ยนแปลงในการ
2. บุคลากรต้องเรียนรู/้
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารและบริโภคสินค้าของ ศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติมด้วย
ลูกค้าสัมพันธ์)
นักท่องเที่ยว
ตนเอง
3. วางแผนขันตอนการ
จัดซือจัดจ้างในภาพรวม
ทังหมดโดยไม่แยกย่อย
4. กาหนดหัวข้อในการ
ประชุม war room ระดับ
บริหาร

20

แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์
ประชุมฯ เป็นศูนย์กลางใน
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ไมซ์ไปสู่ Lanna Eco MICE
ในภาคเหนือตอนบน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มี
มาตรฐานระดับสากล
- เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มุ่งสู่
ธุรกิจสีเขียว

ควำมเสี่ยง
(2)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)

29. กำรจัดทำบัญชี
ทรัพย์สินสำหรับกำร
โอนย้ำยศูนย์ประชุมฯ
(๑) รายการทรัพย์สิน
ของศูนย์ประชุมไม่ตรงตาม
รายการบัญชีทรัพย์สินของ
งานบัญชี
30. กำรตรวจนับทรัพย์สิน
ตำมรำยกำรบัญชีสำหรับ
กำรโอนย้ำยศูนย์ประชุมฯ
(๑) ทรัพย์สินศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติ มี
การใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มี
การจัดเก็บรวบรวมไว้ในที่
เดียวกันทาให้ยากต่อการ
ตรวจนับและตรวจสอบสภาพ
(2) ไม่มีการควบคุมการ
รับคืนครุภัณฑ์เพื่อตรวจนับ
จานวนให้ถูกต้องก่อนการ
จัดเก็บ
(3) ไม่มีการคัดแยก
จัดเก็บครุภณ
ั ฑ์ที่ชารุด อย่าง
เป็นสัดส่วน

1. จ้างบริษัทเข้ามา
ดาเนินการชาระบัญชี
ทรัพย์สินให้มรี ายการถูกต้อง
ตรงกัน เพื่อนาไปใช้ในการ
ตรวจนับ

1. การควบคุมภายในยังไม่มี
ความเพียงพอที่จะทาให้
วางแผนฯ ได้อย่างเหมาะสม
เนื่องจากมีไม่ได้ดาเนินการ
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด

30 ก.ย. 2562
หมำยเหตุ
1. ไม่มีการควบคุมภายในประเด็นนี เนื่องจากมี พรฎ .ยุบเลิก น.ส. ศริณญา กาละ
(หัวหน้างานบริหาร
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้โอน
ศูนย์ประชุม)
ศูนย์ประชุมฯ ตังแต่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

1. จัดหาที่จดั เก็บให้เป็น
หมวดหมู่
๒. ผู้จดั งานควบคุมการ
จัดเก็บทรัพย์สินและตรวจนับ
ทุกครังภายหลังการจัดงาน
๓. คัดแยกครุภณ
ั ฑ์ที่ชารุด
และจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน

การควบคุมภายในยังไม่มีความ
เพียงพอที่จะทาให้วางแผนฯ
ได้อย่างเหมาะสมเนื่องจาก
1. มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ทาให้มีรายการครุภัณฑ์
เสียหายเพิ่มเติม
2. ไม่สามารถตรวจสอบ
รายการทรัพย์สินให้ถูกต้องและ
ตรงกับทรัพย์สินที่มีอยู่จริง
เนื่องจากดาเนินการชาระบัญชี
ทรัพย์สินให้มรี ายการถูกต้อง
ตรงกันไม่แล้วเสร็จ

30 ก.ย. 2562
หมำยเหตุ
1. ไม่มีการควบคุมภายในประเด็นนี เนื่องจากมี พรฎ .ยุบเลิก 1. น.ส. ศริณญา กาละ
(หัวหน้างานบริหาร
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้โอน
ศูนย์ประชุม)
ศูนย์ประชุมฯ ตังแต่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
2. น.ส.กานตรัตน์

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

จิรากิตติรัตน์
(หัวหน้างานพัฒนา
และส่งเสริมการตลาด)
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แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์
ประชุมฯ เป็นศูนย์กลางใน
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ไมซ์ไปสู่ Lanna Eco MICE
ในภาคเหนือตอนบน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มี
มาตรฐานระดับสากล
- เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มุ่งสู่
ธุรกิจสีเขียว

ควำมเสี่ยง
(2)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

31. กำรจำหน่ำยครุภัณฑ์
ที่ชำรุดสำหรับกำรโอนย้ำย
ศูนย์ประชุมฯ
(1) ตรวจนับทรัพย์สิน
ไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถ
ทราบได้ว่าครุภณ
ั ฑ์ชารุดหรือ
เสียหาย

1. ได้มีการตรวจนับ
ทรัพย์สินเบืองต้น และได้มี
การมีการคัดแยกครุภณ
ั ฑ์ที่
ชารุดและจัดเก็บให้เป็น
สัดส่วน

32. กำรหำรำยได้ของศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้ำ
นำนำชำติฯ
(1) ขาดบุคลากรใน
การดาเนินกิจกรรมทาง
การตลาดเชิงรุก
(2) รายได้ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
(3) ขาดงบประมาณ
ทางด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์

1. ดาเนินการรับจองและ
ให้บริการการจัดงานประชุม
สัมมนา และนิทรรศการ ทัง
ลูกค้าใหม่ที่ติดต่อใช้บริการ
และกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีการใช้
บริการเป็นประจา
2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
สินค้าและบริการ กิจกรรม
และการจัดงานต่างๆในสื่อ
ออนไลน์ เช่น facebook
และบนเว็บไซด์ของศูนย์
ประชุม

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)
1. การควบคุมภายในยังไม่มี
ความเพียงพอที่จะทาให้
วางแผนฯ ได้อย่างเหมาะสม
เนื่องจากการชาระบัญชี
ทรัพย์สินให้มรี ายการถูกต้อง
ตรงกันยังไม่แล้วเสร็จ และยัง
ไม่มีกรอบระยะเวลาในการ
จาหน่ายครุภณ
ั ฑ์ชารุดชัดเจน
การควบคุมภายในยังไม่มีความ
เพียงพอที่จะทาให้วางแผนฯ ได้
อย่างเหมาะสมเนื่องจาก
1. รายได้ของศูนย์ประชุมยังไม่
สมดุลกับค่าใช้จ่ายเนื่องจาก
ขาดบุคลากรในการดาเนินการ
ตลาดเชิงรุก จึงทาให้จานวน
การจัดงานยังมีไม่มากนัก
2. มีการกาหนดราคาพิเศษ
การลดราคา การอนุเคราะห์ใน
การจัดงานซึ่งต่ากว่าราคาต้นทุน
3. จากการที่มีมติ ครม. เรื่อง
พรฎ. ในการโอนย้ายศูนย์
ประชุมแก่กรมธนารักษ์
จึงไม่ได้รับงบประมาณในการ
ดาเนินงาน

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

30 ก.ย. 2562
หมำยเหตุ
1. ไม่มีการควบคุมภายในประเด็นนี เนื่องจากมี พรฎ .ยุบเลิก น.ส. ศริณญา กาละ
(หัวหน้างานบริหาร
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้โอน
ศูนย์ประชุม)
ศูนย์ประชุมฯ ตังแต่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

30 ก.ย. 2562
หมำยเหตุ
1. ไม่มีการควบคุมภายในประเด็นนี เนื่องจากมี พรฎ .ยุบเลิก 1. น.ส.กานตรัตน์
จิรากิตติรัตน์
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้โอน
(หัวหน้างานพัฒนา
ศูนย์ประชุมฯ ตังแต่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
และส่งเสริการตลาด)
2. นายธนวัฒน์
จีนะวานิช
(หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์และ
การขาย)
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แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์
ประชุมฯ เป็นศูนย์กลางใน
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ไมซ์ไปสู่ Lanna Eco MICE
ในภาคเหนือตอนบน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มี
มาตรฐานระดับสากล
- เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มุ่งสู่
ธุรกิจสีเขียว
เป็นแกนกลางในการ
บูรณาการเชื่อมโยงการ
พัฒนายกระดับ และเพิม่
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ของทุกภาคส่วนในพืนที่
ภาคเหนือตอนบน
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างและกระจาย
รายได้ให้แก่ชุมชนจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน
- เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณี

ควำมเสี่ยง
(2)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

33. กำรรักษำมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยกำรจัดกำร
ประชุม สัมมนำ นิทรรศกำร
(มอก. 22300)
(1) ยังไม่ได้รับจัดสรร
หางบประมาณในการ
ดาเนินงานจัดทาโครงการ
(2) ขาดบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
จัดทามาตรฐาน

1. ควบคุมการดาเนินงาน
ทางด้านการรักษาความ
ปลอดภัยให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของ มอก
22300

34. กำรวิเครำะห์ วิจัย
วำงแผน ศึกษำข้อมูล
พื้นฐำนและบริบทของแหล่ง
ท่องเที่ยว
(1) ข้อมูลของแหล่ง
ท่องเที่ยวปัจจุบันไม่มีการ
รวบรวมอยู่ในหน่วยงานเดียว
(2) ข้อมูลของแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่มีการนามา
วิเคราะห์ วิจยั วางแผน
ต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม

1. การสร้างฐานข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว และการสร้าง
กิจกรรมให้เกิดการท่องเที่ยว
หมุนเวียนทังแหล่งท่องเที่ยว
เดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)
การควบคุมภายในยังไม่มี
ความเพียงพอที่จะทาให้
วางแผนฯ ได้อย่างเหมาะสม
เนื่องจาก
1. ใบอนุญาตมาตรฐาน มอก.
สินสุดเมื่อวันที่ 12 พ.ค.
2561 โดยจะต้องเข้าสู่
กระบวนการต่ออายุเพื่อรักษา
สภาพการรับรองมาตรฐาน
ภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่
ใบรับรองหมดอายุ คือภายใน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
1. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ
เนื่องจากการรวบรวมฐาน
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไม่มีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และขาดการเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดในภาคเหนือตอนบน

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

หมำยเหตุ
1. ไม่มีการควบคุมภายในประเด็นนี เนื่องจากมี พรฎ .ยุบเลิก
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้โอน
ศูนย์ประชุมฯ ตังแต่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

1. การดาเนินงานค่อนข้าง
ช้าเนื่องจากขาดบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน
2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานยังเข้าถึงไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)
30 ก.ย. 2562
น.ส.กานตรัตน์
จิรากิตติรัตน์
(หัวหน้างานพัฒนา
และส่งเสริการตลาด)

1. จัดลาดับความสาคัญของ 30 ก.ย. 2562
นายฤทธิพร ไหวเคลื่อน
พืนที่ในการลงเก็บข้อมูล
(หัวหน้างานพัฒนา
รวบรวมข้อมูลแหล่ง
ธุรกิจ รักษาการ ผอ.
ท่องเที่ยวในพืนที่บริเวณ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ
เดียวกันให้เสร็จในคราวเดียว
โครงการพิเศษ)
2. เพิ่มช่องการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานให้ครอบคลุม
กลุ่มหมายมากยิ่งขึน
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แบบ ปค. 5
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
(1)
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ควำมเสี่ยง
(2)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
(3)

35. กำรตรวจสอบภำยใน
ของสำนักงำนพัฒนำ
พิงคนครฯ
(1) ขาดความร่วมมือ
เท่าที่ควรจากหน่วยงานรับ
ตรวจ เพราะยังมีความคิดว่า
มาตรวจจับผิด
(2) ขาดแคลนบุคลากร
เนื่องจากปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในเพียง 1
อัตรา มีผรู้ ักษาการใน
ตาแหน่ง 1 อัตรา ซึ่งตาม
โครงสร้างมีจานวน 5 อัตรา
อีกทังยังไม่มีผู้มคี วามรู้
ทางด้านช่างและ IT มีแต่
ด้านบัญชี การเงิน เท่านัน

1. สร้างความเข้าใจ และ
ความสาคัญเกีย่ วกับการ
ตรวจสอบภายในของ
สานักงานให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เข้าใจ
ในหน้าที่บทบาท ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของสานักตรวจสอบภายใน
2. ควรมีการบรรจุเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในให้ครบทัง
5 อัตรา ตามโครงสร้าง โดย
ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในที่มีวุฒิการศึกษา
ด้านช่าง และ IT ด้วย

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(4)
1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงาน
เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี
๒. การควบคุมที่มีอยู่ไม่
เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรไม่
เพียงพอกับภาระงาน

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(5)

1. ไม่สามารถสรรหาเจ้าหน้าที่
ในตาแหน่งที่ขาดได้ เนื่องจาก
สานักงานอยู่ระหว่างปรับ
โครงสร้าง เพื่อรองรับการ
ถ่ายโอน

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน
(6)

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(7)

๑. วางแผนการตรวจสอบ
ภายใน โดยคานึงถึงระดับ
ความเสีย่ งและผลกระทบที่
รุนแรง ให้สอดคล้องกับ
จานวนผู้ตรวจสอบภายใน
ที่มีอยู่

30 ก.ย. 2562
1. น.ส. จิราภรณ์ งดงาม
รักษาการในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน
2.น.ส.โชติกา อินตานวน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน
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