รายงานผลการดาเนินกิจกรรมควบคุมภายใน
ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

*************************************************************************************
งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
สานักบริหารงานกลาง
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ตุลาคม 2561

แบบ ปอ.2

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
1.1 ปรัชญำและรูปแบบกำรทำงำนของผู้บริหำร
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรรวมทั้งการติดตามผล
การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
ภายนอก
 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดาเนินงาน
 มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance-Based
Management)
1.2 ควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม
 มีข้อกาหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้
พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว
 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและ
บทลงโทษตามข้อกาหนดด้านจริยธรรม และแนวทางการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
 หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสาคัญของความ
ซื่อสัตย์และจริยธรรม
 หน่วยงานกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้
พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้
 หน่วยงานดาเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสญ
ั ญาณแจ้งว่าอาจมีปญ
ั หาเรื่องความ
ซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป
 สพค. มีรูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การปฏิบัติงานมีการกระจายตัวชี้วัด
ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการผลักดันองค์กรไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนดไว้
 ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่ชัดเจน ประกอบด้วยแผนงานโครงการและแผนการ
ใช้จ่ายเงินประจาปี
 มีการจัดทารายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดาเนินงานของ สพค. ต่อคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนครทุกเดือน
 มีระเบียบ สพค. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และร้องทุกข์ การพิจารณาอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
 มีประกาศสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558
 มีระเบียบว่าด้วยการเลือกเจ้าหน้าที่ของสานักงานเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558
 สพค. มีคู่มือธรรมภิบาลของ สพค. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อให้ สพค. เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล
- เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพค.
- เพี่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ สพค.
 สพค. มีคู่มือจรรยาบรรณของ สพค. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมั่นคง และยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจ
- เพื่อชี้นาการดาเนินธุรกิจของ สพค.
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1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร
 มีการจัดทาเอกสารคาบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตาแหน่งและเป็นปัจจุบัน
 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม
 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มผี ลต่อ
ความสาเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานดี และส่วนทีต่ ้องมีการปรับปรุง

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป
 กาหนดเงื่อนในสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานดังนี้
- ผู้ปฏิบัติงานจะไม่รับจ้างทางานให้กับบุคคลอื่น หรือกระทาการใดๆทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการของบุคคลอื่น หรือเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการของบุคคลอื่น หรือดาเนิน
กิจการด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาที่สัญญาจ้างฉบับนี้ยังมีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน
- ผู้ปฏิบตั ิงานสัญญาว่าจะไม่เปิดเผย รายการ และ/หรือข้อมูลใดๆทีเ่ กี่ยวข้องกับบุคลากร การ
บัญชี การเงิน หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้รบั ทราบไม่วา่ ขณะทีย่ ังคงเป็น
ผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างอยู่ หรือได้สิ้นสุดความเป็นผู้ปฏิบัติงานไปแล้วให้แก่บุคคลภายนอก
ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
- ผู้ปฏิบัติงานยินยอมปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสั่ง ของ สพค. ที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และจะมีต่อไปในอนาคต
- ผู้ปฏิบตั ิงานยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับย้ายไปปฏิบตั ิงานในตาแหน่งอื่นใดในระดับเดียวกันก็ได้ตาม
ความเหมาะสม
 สพค. มีการสอบข้อเท็จจริงประจาปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
- คาสั่งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการดาเนิน
โครงการจัดทาระบบโครงข่ายการสื่อสารของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระ
เกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา สัญญาเลขที่ HAL ๒๕/๒๕๕๘
 สพค. ได้จัดทาคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้าง
 ดาเนินการหลักสูตรพัฒนาบุคลากรปี 2561 ดังนี้
1. กิจกรรมฝึกอบรมสมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 หลักสูตร
- เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
- กีฬาสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาและสร้างความสามัคคี
- ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม (Leader Ship and Team ship in me)
- ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
- การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
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2. กิจกรรมฝึกอบรมสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)
3 หลักสูตร
- การพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์
- การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นปส.) จัดโดย กพร.
- การบริหารองค์การภาครัฐในยุค 4.0 ของ ก.พ.ร.
3. กิจกรรมฝึกอบรมสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน (Functional Competency) 18 หลักสูตร
- การซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
- การบริหารสวัสดิภาพสัตว์
- แนวทางและวิธีปฏิบัติเกีย่ วกับการเบิกจ่ายและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง
- การพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
- การจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
- การอบรมภาษาต่างประเทศ
- การให้บริการที่พักงานจัดเลีย้ งอย่างมืออาชีพ
- ความปลอดภัยในการทางาน
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง
- การจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (CFS)
- งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น
- E-Payment เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงิน
- ความปลอดภัยในการทางานในที่อับอากาศ
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- English for Executives
- อบรมด้านการตรวจสอบภายใน
- หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สพค.
4. กิจกรรมประชุมวิชาการในต่างประเทศ 1 หลักสูตร
- ฝึกงานเจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์ สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ประเทศสิงคโปร์
 สพค. จะมีการประเมินผลการปฏิบัติในทุกระดับตามผลการปฏิบตั ิงานและสมรรถนะที่กาหนด
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ไว้ และแบ่งระดับผลการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
คะแนนรวม
>95 – 100
>85 – 95
>75 – 85
>60 – 75
0 – 60

1.4 โครงสร้ำงองค์กร
 มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาด
และลักษณะการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
 มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครัง้ คราวและปรับเปลี่ยนที่จาเป็นให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่มีการเปลีย่ นแปลง

1.5 กำรมอบอำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
 มีการมอบหมายอานาจและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้กับบุคคลทีเ่ หมาะสมและ
เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ
 ผู้บริหารมีวิธีการทีม่ ีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดาเนินงานทีม่ อบหมาย

ระดับผลงาน
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 มีข้อบังคับสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และ
ขอบเขตหน้าที่ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558
 มีข้อบังคับสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และ
ขอบเขตหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559
 มีการวิเคราะห์อตั รากาลังของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของสานักงานให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นระบบ และสามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ที่ สพค. กาหนดไว้
 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร มีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสานักงานตามพระราช
กฤษฎีกา จัดตั้งสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มาตราที่ 18 พร้อมทั้งแต่งตั้งและ
มอบหมายให้ผู้อานวยการทาหน้าที่บริหารกิจการของสานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของสานักงาน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติ และประกาศของ
คณะกรรมการและเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตาแหน่ง
 คณะกรรมการเห็นชอบให้มีการทบทวนโครงสร้าง สพค. ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
 สพค. ได้มีคาสั่งที่ 236/2560 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่องมอบอานาจให้รอง
ผู้อานวยการ สพค. ผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานกลาง ผู้อานวยการฝ่ายบริหารจัดการ
ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง และผู้อานวยการฝ่าย สพค. มอบอานาจ ดังนี้
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ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป
- การเบิกจ่าย
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การบริหารงานทั่วไปในสังกัด
 สพค. ได้มีคาสั่งที่ 120/2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทน
- กรณี ผู้อานวยการ สพค. ไม่อยู่ หรือไปปฏิบัติราชการภายในประเทศ ให้รองผู้อานวยการ
สพค. และผู้อานวยการสานักบริหารงานกลาง เป็นผู้รักษาการแทน
- กรณี รองผู้อานวยการ สพค. และผู้อานวยการสานักบริหารงานกลาง ไม่อยู่ หรือไปปฏิบัติ
ราชการภายในประเทศ ให้ผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานกลางเป็นผู้รักษาการแทน
- กรณี รองผู้อานวยการ สพค. และผู้อานวยการสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไม่อยู่ หรือไป
ปฏิบัติราชการภายในประเทศ ให้ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุงเป็นผู้รักษาการแทน
- กรณี รองผู้อานวยการ สพค. และผู้อานวยการสานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ ไม่อยู่
หรือไปปฏิบัติราชการภายในประเทศ ให้ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นผู้รักษาการแทน
- กรณี รองผู้อานวยการ สพค. และผู้อานวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ไม่อยู่
หรือไปปฏิบัติราชการภายในประเทศ ให้ผู้อานวยการฝ่ายบริหารจัดการศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นผู้รักษาการแทน

1.6 นโยบำยวิธีบริหำรด้ำนบุคลำกร
 มีการกาหนดมาตรฐานหรือข้อกาหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้น
ถึงการศึกษา ประสบการณ์ความซือ่ สัตย์และมีจริยธรรม
 มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
 การเลื่อนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม
 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายหรือ
ข้อกาหนดด้านจริยธรรม

 การสรรหาผู้ปฏิบัติงานดาเนินการตามข้อบังคับสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาหรือคัดเลือกผู้ปฏิบตั ิงาน พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557
 มีระเบียบสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่องหลักเกณฑ์การกาหนดโครงสร้าง
เงิ นเดื อนและค่าตอบแทนพิ เศษของผู้ ปฏิ บั ติ งานของส านั กงาน พ.ศ. 2558 ลงวั นที่ 14
พฤษภาคม 2558
 มีข้อบังคับสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงาน
บุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559
 มีการจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้แก่พนักงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรปี 2561
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1.7 กลไกกำรติดตำมกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
 มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ





2. กำรประเมินควำมเสี่ยง
2.1 ระดับหน่วยรับตรวจ
 มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน
และวัดผลได้
 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป
มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานปรับเงินเดือนผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ระดับ
นักบริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงาน ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ระเบียบสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษตามผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2561
มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก่อนครบอายุสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานของ
สานักงาน
สพค. มีกฎบัตรการตรวจสอบภายในสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วัตถุประสงค์
อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของสานักตรวจสอบภายใน โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25
เมษายน 2559 เพื่อให้ผปู้ ฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกีย่ วกับวัตถุประสงค์สายการบังคับ
บัญชา ขอบเขตการปฏิบัติงาน อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการ
ดาเนินงานและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
มีแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
บริการพัฒนาพิงคนคร
สพค. มีรักษาการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ระดับสูง) 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน (ระดับกลาง) 1 อัตรา และมีผเู้ ชี่ยวชาญให้คาแนะนาด้านตรวจสอบภายใน

 มีการประชุมและจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับหัวหน้างาน)
 ทุกสานัก/ศูนย์ มีส่วนร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดาเนินกิจกรรม
บริหารความเสี่ยง
 สพค. ดาเนินการเสนอแผนบริหารความเสีย่ งประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2561
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2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
 มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้  ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง มีการกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
พัฒนาองค์กรและเป็นกรอบดาเนินงานเพื่อสามารถบริหารความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย สพค. มีการกาหนดประเด็นความเสี่ยงทั้งสิ้น 12 ประเด็น
 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้
 ทุกสานัก/ศูนย์ เป็นผู้กาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนิน
 บุคลากรทุกคนที่เกีย่ วข้องมีส่วนร่วมในการกาหนดและให้การยอมรับ
งานในระดับกิจกรรม
2.3 กำรระบุปัจจัยเสี่ยง
 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง
 ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง มีการระบุประเด็นความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงของ
สพค. โดยหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
 มีการระบุและประเมินความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น
การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การ
 ในระดับหน่วยงานมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทัง้ จากปัจจัยภายในและ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น
ปัจจัยภายนอก
2.4 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
 มีการกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสาคัญของความเสี่ยง
 ในระดับหน่วยงานมีการกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสาคัญของความเสีย่ ง พร้อม
ทั้งวิเคราะห์และประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสาคัญหรือผลกระทบของความเสีย่ งและ
ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
 สพค. ได้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยงแบบ
L x I คือการใช้ค่า L (Likelihood = ค่าความเสีย่ ง/โอกาส) คูณกับค่า I (Impact = ค่าผล
กระทบที่วัดตามตัวเงิน เวลา หรือชื่อเสี่ยง) โดยมีเกณฑ์คะแนนค่าความเสี่ยงอยู่ทรี่ ะดับ 1-5
2.5 กำรกำหนดวิธีกำรควบคุมเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง
 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้นและกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อ
 ในระดับหน่วยงานมีการวิเคราะห์สาเหตุและกาหนดมาตรการปิดความเสี่ยง
ป้องกันหรือลดความเสีย่ ง
 มีการติดตามผลการดาเนินงานและประเมินความเสี่ยงทุกไตรมาส และในกิจกรรมใดที่ความ
 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงหลังการบริหารยังคงสูงอยู่ จะมีการเพิ่มมาตรการปิดความเสีย่ งในแต่ละกิจกรรมของ
เสี่ยง
สพค.
 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธกี ารควบคุมที่กาหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
3. กิจกรรมกำรควบคุม
3.1 มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่าง  สพค. ได้ออกคาสั่งที่ 236/2560 เรื่องมอบอานาจให้ รองผู้อานวยการ สพค. ผู้อานวยการ
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
บริหารงานกลาง ผู้อานวยการฝ่ายริหารจัดการ ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง
3.2 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ
และผู้อานวยการฝ่าย สพค. ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
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3.3 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สาคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจน
จบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน
3.4 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดาเนิน
งานขององค์กรเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป
 สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ดาเนินงานโดยถือปฏิบตั ิระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
ประกาศ ของสานักงาน
 การมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และผู้อนุมัติมิใช่คนเดียวกัน
 มีการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของสานักงานโดยสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
เชียงใหม่

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสาหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่าย
 สพค. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2559 - 2561)
บริหาร
 การจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีเก็บแฟ้มแยกประเภทรับ4.2 มีการจัดทาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ
จ่ายเป็นรายเดือน โดยเรียงลาดับตามเลขที่เอกสารเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะบรรจุเก็บในกล่อง
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
เอกสารโดยติดข้อมูลเอกสารเป็นหมวดหมูเ่ พื่อง่ายต่อการค้นหา
4.3 มี ก ารจั ด เก็บ ข้ อ มู ล /เอกสารประกอบการจ่ า ยเงิ น และการบั น ทึก บั ญ ชี ไ ว้ ค รบถ้ ว น  สพค. มีการรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครและผู้บริหารทราบ
สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่
ดังนี้
4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จาเป็นทั้งภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ
- รายงานผลการปฏิบตั ิงานทุกไตรมาส
4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล
- รายงานรายได้ทุกเดือน
4.6 มี ก ลไกหรือ ช่ องทางให้ พนั ก งานสามารถเสนอข้ อ คิด เห็น หรื อขอเสนอแนะในการ
- รายงานผลการเบิกจ่ายทุกเดือน
ปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร
- รายงานด้านการเงินทุกไตรมาส
 สพค.รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน 2 ครั้งต่อปี
 ระบบติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก สพค. มีดังนี้
- ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
- โทรศัพท์ภายใน-ภายนอก
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- Active Directory
- Facebook Fan page
- VDO conference
- E-HR
- Website
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แบบ ปอ.2
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน

5. กำรติดตำมประเมินผล
5.1. มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดาเนินงาน และรายงานให้ผกู้ ากับดูแลทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.2 กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน จะมีการเสนอขอปรับแผนการใช้จ่ายเงิน
5.3 มีการกาหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัตติ ามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.5 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายใน

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป
- Line Official และ Line Group
 มีช่องทางให้พนักงานเสนอความเห็นดังนี้
- เสนอหนังสือตามลาดับสายบังคับบัญชา
- การเสนอในที่ประชุมฝ่าย/หัวหน้างาน
- การเสนอในที่ประชุมรวมของ สพค.









มีการจัดทารายงานด้านภารกิจของ สพค. ทุกไตรมาส
มีการจัดทารายงานด้านการเงินของ สพค. ทุกไตรมาส
มีการจัดทารายงานผลการควบคุมภายในของ สพค. ทุกไตรมาส
มีการจัดทารายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ สพค. ทุกไตรมาส
มีการจัดทารายงานผลการบริหารทรัพยาการบุคคลของ สพค. ทุกไตรมาส
มีการจัดทารายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศของ สพค. ทุกไตรมาส
มีรายงานผลการดาเนินงานของ สพค. แก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน 2 ครั้งต่อปี
มีก ารจั ด ท ารายงานรายได้ แ ละผลการใช้จ่ า ยเงิ น ของ สพค. และเสนอคณะกรรมการและ
อนุกรรมการทุกเดือน
 กรณีมผี ลการดาเนินงานไม่สอดคล้องกับแผน สพค.จะเสนอเรื่องขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณประจาปี ต่อคณะกรรมการ โดยเสนอขออนุมตั ิปรับแผนการใช้จ่ายเงินต่อคณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร จานวน 11 ครั้ง
 ติดตามผลการดาเนินงานและรายงานแผน-ผลการใช้จ่ายเงินคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
พิงคนครทุกเดือน
 สพค. มีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของสานักตรวจสอบภายใน

ผลกำรประเมินโดยรวม
หน่วยงานมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทาให้การปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมทีต่ ้อง
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว
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สรุปผลการดาเนินกิจกรรมควบคุมภายในของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4)
กระบวนการควบคุมภายใน
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1. การเลี้ยงดูแลสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (Animal Welfare)
2. การป้องกันสัตว์อันตรายหลุด (Red Code) จากส่วนแสดงหรือคอกกัก
3. การบริหารสัตว์ส่วนเกิน
4. การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
5. การบริหารการขายและรับจอง
6. การรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลสารวจความคิดเห็นการใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
7. การปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ส่วนบริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
8. การจัดระบบการจราจรของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
9. การดูแลรักษาความ สะอาดของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
10. การดูแลรักษาความปลอดภัยของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
11. การใช้เครื่องจักรในการปฏิบตั ิงาน
12. การบริหารจัดการร้านค้าของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
13. การใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนของบุคลากร
14. การจาหน่ายบัตรเข้าชม
15. การให้บริการบ้านพักและจัดเลี้ยง
16. การให้บริการรถนั่งชมสัตว์
17. การตรวจบัตรเข้าชมเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
งานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
งานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
งานบริหารการขายและรับจอง ฝ่ายขายและวิจัยการตลาด
งานแผนและวิจยั การตลาด ฝ่ายขายและวิจยั การตลาด
งานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง
งานรักษาความปลอดภัย ความสะอาดและจราจร ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง
งานรักษาความปลอดภัย ความสะอาดและจราจร ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง
งานรักษาความปลอดภัย ความสะอาดและจราจร ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง
งานโยธาและซ่อมบารุงและงานเชือ่ มโลหะ ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง
งานการค้าภายใน ฝ่ายบริการ
งานบริหารบัตรเข้าชม ฝ่ายบริการ
งานบริหารบัตรเข้าชม ฝ่ายบริการ
งานบ้านพัก จัดเลี้ยงและกิจกรรม ฝ่ายบริการ
งานอานวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ฝ่ายบริการ
งานอานวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ฝ่ายบริการ

สานักบริหารงานกลาง
18. การดาเนินการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
19. ความเสถียรภาพของระบบสารสนเทศฯ
20. การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
21. การบันทึกบัญชีและจัดทารายงานการเงิน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล
งานบัญชี

กระบวนการควบคุมภายใน
22. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
23. การจัดทาทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
24. การใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงานของสานักบริหารงานกลาง
25. การบริหารพัสดุของสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
26. การออกข้อบังคับ และระเบียบของสานักงาน
27. การจัดทาระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศตามข้อบังคับบุคคล
28. การรับเงินค่าต่ออายุบัตรสมาชิกสานักงาน
29. การรับ-ส่งเอกสารของสานักงานพัฒนาพิงคนคร
30. การควบคุมการใช้ยานพาหนะของสานักงานพัฒนาพิงคนคร
31. การจัดทาเอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
32. นโยบายที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุและอาคารสถานที่
งานพัสดุและอาคารสถานที่
งานพัสดุและอาคารสถานที่
งานพัสดุและอาคารสถานที่
งานกฎหมาย
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานการเงิน
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
33. การรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลสารวจความคิดเห็นการใช้บริการของศูนย์ประชุมฯ
34. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ
35. การหารายได้ของศูนย์ประชุมฯ

ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายการตลาด

สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
36. การดาเนินโครงการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ

แบบ ปย. 2
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
กำรควบคุมที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ของกำร
(2)
ควบคุม
(1)
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
1. กำรเลี้ยงดูแลสัตว์ และ 1. มีการควบคุม การจัดทา
สวัสดิภำพสัตว์ให้เป็นไป Revise Size Plan ให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
(Animal Welfare)
ประเมิน WAZA
วัตถุประสงค์
2. มีการจัดตั้งคณะทางานฝ่าย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
บริหารสวัสดิภาพสัตว์เพื่อควบคุม
การเลีย้ งดูแลสัตว์ ความ
และสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่
ปลอดภัยของสัตว์ ความ
ของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
สะอาดของสถานที่ตามหลัก
Animal Welfare
2. กำรป้องกันสัตว์
1. มีมาตรการป้องกันและแผน
อันตรำยหลุด (Red
ควบคุมสัตว์หลุด
Code) จำกส่วนแสดงหรือ 2. ผู้ปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์ที่
คอกกัก
อันตราย ปฏิบตั ิงานร่วมกัน 2
วัตถุประสงค์
คนขึ้นไป เพื่อช่วยเหลือกันใน
เพื่อให้การดูแลสถานที่เลี้ยง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
สัตว์มีความปลอดภัยและ
3. มีแผนการตรวจอาคาร สถานที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคอกกักและส่วนแสดง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
สัตว์กลุม่ Red Code ร่วมกับฝ่าย
ด้านความปลอดภัยในการ ปฏิบัติการและซ่อมบารุง

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

1. ดาเนินการปรับปรุงส่วนแสดง
สัตว์ ตามแบบ Revise Size Plan
แล้วบางส่วน
2. ดาเนินการจัดตั้งคณะทางาน
ฝ่ายบริหารสวัสดิภาพสัตว์เพื่อ
ควบคุมและสุ่มตรวจการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน

1. ยังไม่ได้ปรับปรุงส่วนแสดงตาม
แบบ revise size plan บางส่วน
ได้แก่ ส่วนแสดงนกฟลามิงโก้ และ
คอกเพาะขยายพันธุ์เสือปลา

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

30 ก.ย. 2561
งานบริหาร
สวัสดิภาพสัตว์
ฝ่ายบริหารจัดการ
สัตว์สานักงาน
เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

1. ได้ปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกัน
และแผนควบคุมสัตว์หลุด
2. ได้ปฏิบัตติ ามแผนตรวจสอบ
คอกกักและส่วนแสดงสัตว์กลุม่
Red Cod
3. การควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียง
พอที่จะป้องกันสัตว์อันตรายหลุด
จากส่วนแสดงหรือคอกกัก
4. ได้ดาเนินการจัดทาป้ายเตือน
และขั้นตอนการปฏิบัติงานใน

ไม่มี

ไม่มี

30 ก.ย. 2561
งานบริหาร
สวัสดิภาพสัตว์
ฝ่ายบริหาร
จัดการสัตว์
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

1

หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
กำรควบคุมที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ของกำร
(2)
ควบคุม
(1)
เลี้ยง การจัดแสดง แก่
4. จัดทาป้ายเตือน ขั้นตอนการ
นักท่องเที่ยวและพื้นที่
ปฏิบัติงาน การเปิด-ปิด ประตู
ใกล้เคียง
ทุกครัง้ โดยเฉพาะในสัตว์กลุ่ม
Red Code
5. มีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสภาพกรงและคอก
กักสัตว์ รวมถึงการตรวจสอบ
ก่อนการปล่อยสัตว์และเก็บสัตว์
ในส่วนแสดง
3. กำรบริหำรสัตว์ส่วนเกิน 1. มีการแผนการบริหารสัตว์
วัตถุประสงค์
ส่วนเกิน
- เพื่อให้สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีมีชนิดและจานวน
สัตว์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร อย่างเหมาะสม
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าอาหาร
สัตว์ของสานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
- เพื่อลดการจ้างบุคลากรใน
การดูแลสัตว์ส่วนเกิน
- เพื่อป้องกันการเกิด
โรคติดต่อของสัตว์ภายใน
สานักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

บริเวณทีส่ ามารถมองเห็นได้
ชัดเจนทุกคอกกักสัตว์
5. มีการตรวจสอบแบบบันทึก
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเลีย้ งสัตว์
ทุกสัปดาห์

1. จัดการแยกเพศเลี้ยงโดยแยก
กรงเลี้ยงเพศผู้และเพศเมีย และมี
การทาหมัน
2. มีการดาเนินการจัดทารายการ
ชนิด และจานวนสัตว์ส่วนเกิน
สาหรับผู้ที่ต้องการจะขอซื้อ หรือ
แลกเปลีย่ น หรือให้สตั ว์ ไว้
พิจารณา
3. ดาเนินการจาหน่าย (ขาย,
แลกเปลีย่ น) สัตว์ส่วนเกิน
(Surplus)

1. เร่งรัดให้นากฎ ระเบียบ เข้า
แลกเปลีย่ น หรือให้สตั ว์ของสพค. อนุกฎหมายของ สพค. เพื่อ
ไม่เอื้ออานวยส่งผลให้สัตว์ส่วนเกิน พิจารณาระเบียบ ให้เอื้อต่อการ
จาหน่าย (ขาย, แลกเปลี่ยน)
ยังไม่ได้นาออก
สัตว์ส่วนเกิน

1. กฎ ระเบียบ การขาย

30 ก.ย. 2561
งานบริหาร
สวัสดิภาพสัตว์
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

2

หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)
4. กำรควบคุมคุณภำพ
อำหำรสัตว์ให้ได้ตำม
มำตรฐำนที่กำหนด
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการอาหารสัตว์เป็นไป
อย่างเรียบร้อยเหมาะสมตาม
หลักโภชนาศาสตร์ของสัตว์
แต่ละชนิด
5. กำรบริหำรกำรขำยและ
รับจอง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทางาน
6. กำรรวบรวม/วิเครำะห์
ข้อมูลสำรวจควำมคิดเห็น
กำรใช้บริกำรเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี
วัตถุประสงค์
- เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนการตลาด
- เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาสินค้าและการให้บริการ

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

1. มีการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารให้ได้มาตรฐาน
2. มีนักโภชนาการและสัตวแพทย์
ร่วมกับคณะทางานฝ่ายบริหาร
สวัสดิภาพสัตว์ช่วยในการกากับ
และควบคุมในการสุม่ เก็บตัวอย่าง
ในการส่งตรวจให้เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้

1. เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบ

1. มีคู่มือในการปฏิบัติงานขาย
และรับจอง

1. ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการตาม
คู่มือและแผนการปฏิบัติงานด้าน
การขายและรับจอง เช่น
การออกบูธเพื่อส่งเสริมการขาย
การพบปะและประชาสัมพันธ์
สานักงานให้เป็นที่รู้จัก เป็นต้น

1. มีข้อมูลการใช้บริการเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีของนักท่องเที่ยว เช่น
ข้อมูลความพึงพอใจ ข้อมูลสถิติ
การเข้าใช้บริการ และข้อร้องเรียน
ต่างๆ

๑. เก็บข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวใน
การเข้าใช้บริการเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเป็นรายเดือน
๒. เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวใน
การเข้าใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๓. จัดเก็บข้อร้องเรียนจาก
นักท่องเที่ยวเพื่อนามาแก้ไข
ปรับปรุงในด้านต่างๆ

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

ไม่มี

ไม่มี

คุณภาพอาหารเป็นประจา เมื่อ
เจ้าหน้าที่พบกรณีทอี่ าหารไม่ตรง
คุณภาพจะดาเนินการประสาน
และเปลี่ยนทันที
2. สัตว์ได้รับอาหารมีคณ
ุ ภาพ
และปลอดภัย
1. ผู้ปฏิบัติงานเป็นเพียงจ้างเหมา
บุคคลภายนอก และมีสญ
ั ญาการ
ทางานเพียง 6 เดือนทาให้มีการ
ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง

ไม่มี

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)
30 ก.ย. 2561
งานโภชนาการ
ฝ่ายบริหาร
จัดการสัตว์
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

1. ควรมีการสรรหาบุคลากร
30 ก.ย. 2561
เจ้าหน้าที่งานขาย และเจ้าหน้าที่ งานบริหารการขาย
งานรับจอง เป็นเจ้าหน้าที่ประจา
และรับจอง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
ฝ่ายขายและวิจยั
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
การตลาด
มากขึ้น
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
ไม่มี
30 ก.ย. 2561
งานแผนและ
วิจัยการตลาด
ฝ่ายขายและวิจยั
การตลาด
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
3

หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
กำรควบคุมที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ของกำร
(2)
ควบคุม
(1)
7. กำรปรับปรุงภูมิทัศน์
1. มีการกาจัดพื้นที่สาหรับสัตว์
ในพื้นที่ส่วนบริกำรของ
ปล่อยอิสระ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
8. กำรจัดระบบกำรจรำจร
ของสำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจราจรในพื้นที่
และ รองรับการใช้บริการ มี
ความสะดวกปลอดภัย

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

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

1. แจ้งและประสานกับฝ่าย
บริหารจัดการสัตว์ ควบคุม พื้นที่
การปล่อยสัตว์ อิสระมากขึ้น เพื่อ
ลด ความ เสียหายของพันธุ์ไม้
บริเวณ พื้นที่ ส่วนบริการ
2. สร้างเครื่องกีดขวางป้องกัน
ไม่ให้สตั ว์ เข้าไปทาลายกัดกิน

ไม่มี

ไม่มี

1. เจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย
ให้คาแนะนาและข้อมูลเส้นทางแก่
นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความ
สะดวกและปลอดภัยในการใช้
พื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
2. ซ่อมแซมและทาสีเส้นและ
สัญลักษณ์เครื่องหมายจราจรอยูเ่ สมอ
3. ดาเนินการติดตั้งป้ายแสดงเขต
พื้นที่หวงห้ามและเขตพื้นที่
ปฏิบัติงานเฉพาะเจ้าหน้าที่
4. วางแผนและเตรียมความ
พร้อมด้านอัตรากาลังเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแล
การจราจรและสถานที่จอดรถแก่
นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล

ไม่มี

ไม่มี

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)
31 ธ.ค. 2560
งานภูมิทัศน์
และจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายปฏิบตั ิการ
และซ่อมบารุง
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
30 ก.ย. 2561
งานรักษาความ
ปลอดภัย ความสะอาด
และจราจร
ฝ่ายปฏิบตั ิการ
และซ่อมบารุง
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

4

หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)
9. กำรดูแลรักษำควำม
สะอำดของสำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การให้บริการและ
ดูแล รักษาความสะอาด
สร้าง ความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ
10. กำรดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยของสำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการสร้าง
ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวและพื้นที่
โดยรอบของ สชน.
มีความปลอดภัย

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

1. มีการวางแผนตรวจเช็ค
จานวนวัสดุ สิ้นเปลืองสาหรับ
งานรักษาความสะอาดสม่าเสมอ
และจัดซื้อให้มีปริมาณสารอง
เพียงพอต่อการให้บริการ
2. มีพนักงานทาความสะอาด
คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
3. มีการกากับควบคุมการ
ปฏิบัติงานของ พนักงานทาความ
สะอาดอย่างสม่าเสมอ
1. มีแผนการควบคุมไฟป่าของ
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

1. หมั่นดูแลและตรวจเช็ควัสดุ
สิ้นเปลืองเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้
งาน
2. ตรวจสอบผลการดาเนินงานของ
พนักงานทาความสะอาดเป็นปะจา
3. พนักงานทาความสะอาดคอย
ดูแลบริเวณที่ทไี่ ด้รับมอบหมาย
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความ
สะดวกสบายในการใช้บริการ

ไม่มี

ไม่มี

30 ก.ย. 2561
งานรักษาความ
ปลอดภัย ความสะอาด
และจราจร
ฝ่ายปฏิบตั ิการ
และซ่อมบารุง
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

1. จัดให้ รปภ.ออกตรวจตรา
โดยรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิด
เหตุไฟป่า พร้อมทั้งตรวจเช็ค
อุปกรณ์ดับไฟป่าที่จัดเตรียมไว้ตาม
จุดต่างๆให้มีความพร้อมในการใช้งาน
2. จัดผู้ปฏิบตั ิงานชายของ สชน.
เข้าเวรเฝ้าระวังตลอดช่วงฤดูแล้ง
3. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและเฝ้า
ระงับ เหตุไฟป่า
4. เฝ้าระวังติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ
ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อย่าง
ใกล้ชิด และมีการประชาสัมพันธ์
ระวังกลุ่มมิจฉาชีพ
5. ชี้แจงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ไม่มี

ไม่มี

30 ก.ย. 2561
งานรักษาความ
ปลอดภัย ความสะอาด
และจราจร
ฝ่ายปฏิบตั ิการ
และซ่อมบารุง
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

5

หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

ไม่มี

ไม่มี

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

รปภ.แต่ละจุด รวมทั้งช่วยเหลือ
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อให้การรักษาความ
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับสถานที่และการให้บริการ
6. วางแผนและเตรียมความพร้อม
ด้านอัตรากาลังเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย เพื่อดูแลการจราจร
และสถานที่จอดรถแก่นักท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกาล
11. กำรใช้เครือ่ งจักรใน
กำรปฏิบัติงำน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
2. เพื่อสร้างมาตรการ
ป้องกันในการใช้เครื่องมือ
เครื่องจักรขณะปฏิบตั ิงาน

1. มีมาตรการในการปฏิบตั ิ
สาหรับการใช้เครื่องจักรอย่าง
ชัดเจน
2. มีการอบรมให้ความรู้ปฏิบตั ิ
งานเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักร
อย่างปลอดภัย ตลอดจนการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อน
ใช้งาน

1. กาหนดให้ผปู้ ฏิบัติงานสวม ใส่
อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่
ปฏิบัติงาน
2. เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานและสามารถปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได้เมื่อเกิด
อุบัติเหตุ
3. เจ้าหน้าทีด่ าเนินการตรวจ
สอบเครื่องจักรสาหรับความพร้อม
ใช้งาน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในการปฏิบัติงาน

31 ธ.ค. 2560
งานโยธาและซ่อม
บารุงและงานเชื่อม
โลหะ
ฝ่ายปฏิบตั ิการ
และซ่อมบารุง
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

6

หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)
12. กำรบริหำรจัดกำร
ร้ำนค้ำของสำนักงำน
เชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดการใช้เครื่อง
แฮนด์เฮลในการให้บริการ
การจาหน่ายสินค้าทุก
ประเภทให้ครอบคลุมทุก
กิจกรรม
- เพื่อให้ระบบงานด้านการ
จัดการร้านค้ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

1. มีเครื่องแฮนด์เฮลในการ
ให้บริการในการขายสินค้า
2. มีสญ
ั ญาณ Network รองรับ
ในการให้บริการ

1. มีการใช้เครื่องแฮนด์เฮลเพียง
พอสาหรับการขายสินค้าโดยหัก
เงินผ่านบัตรเข้าชมและบัตรเติม
เงิน และครอบคลุมจุดให้บริการใน
การขายสินค้า

ไม่มี

ไม่มี

1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้
จัดโปรแกรมการอบรม ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างดาเนินการในการจัดหาวัน
และเวลาในการฝึกอบรมในด้าน
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

1. เจ้าหน้าทีไ่ ม่มคี วามชานาญ
ด้านภาษาในการสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยว ทาให้เกิดความล่าช้า
ในการให้บริการ

13. กำรใช้ภำษำอังกฤษ 1. เพิ่มทักษะด้านภาษาให้แก่
และภำษำจีนของบุคลำกร บุคลากรสาหรับการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากร มีความรู้
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น

1. ได้มีการเสนอหลักสูตรด้าน
ภาษาอยู่ในโครงการพัฒนา
บุคลากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)
30 ก.ย. 2561
งานการค้าภายใน
ฝ่ายบริการ
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

30 ก.ย. 2561
งานบริหาร
บัตรเข้าชม
ฝ่ายบริการ
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

7

หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
กำรควบคุมที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ของกำร
(2)
ควบคุม
(1)
14. กำรจำหน่ำยบัตร
1. มีระบบ AEC สาหรับการ
เข้ำชม
ควบคุมการออกเลขบาร์โค๊ดใน
วัตถุประสงค์
บัตรเข้าชม
เพื่อป้องกันการนาบัตรเข้า
ชม ไปทาการปลอมแปลง
และนามาใช้
15. กำรให้บริกำรบ้ำนพัก
และจัดเลี้ยง
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการที่ประทับใจ และ
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ที่ถูกต้อง มุ่งสู่มาตรฐานสากล

1. มีการประเมินตามการรับรอง
มาตรฐาน ISO
2 มีการฝึกอบรมทักษะการใช้
ภาษาอย่างที่ถูกต้องให้สามารถ
สื่อสารได้
3. มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่สามารถนาไปปฏิบัติ
ต่อไป
16. กำรให้บริกำรรถนั่ง
1. บารุงซ่อมแซมและตรวจ
ชมสัตว์
สภาพรถนั่งชมสัตว์ก่อนและหลัง
วัตถุประสงค์
การให้บริการ
- เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 2. วิทยากรประชาสัมพันธ์เรื่อง
กับนักท่องเที่ยวขณะนั่งรถชม ความปลอดภัยในการให้บริการ
สัตว์
นั่งรถชมสัตว์
- เพื่อสร้างมาตรฐานด้าน
การให้บริการของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

1. งานสารสนเทศได้ทาการติดต่อ
กับบริษัท เพื่อทาการเขียน
โปรแกรมในระบบจาหน่ายบัตร
เข้าชม ให้มีการออกเลขบาร์โค๊ด
ใหม่ เพื่อป้องกันการนาบัตรเข้าชม
ไปทาการปลอมแปลง และ
นามาใช้งาน

ไม่มี

ไม่มี

1. การให้บริการบ้านพักมีความ
พร้อมสาหรับบริการนักท่องเที่ยว
2. เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านภาษาในการ
ให้บริการนักท่องเทีย่ ว
3. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนในคู่มือ
การปฏิบัติงาน
1.พนักงานขับรถมีการตรวจเช็ค
สภาพรถทุกครั้งก่อน-หลังการใช้
งานในแต่ละวัน
2. บันทึกการใช้งานรถลากพ่วง
ก่อนและหลังทุกครั้ง พร้อมทาการ
แจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่เกิดการชารุด
เสียหายในแต่ละวัน
3. วิทยากรเพิม่ ความถี่ในการแจ้ง
ข้อปฏิบัติ คาเตือนให้นักท่องเที่ยว

1. พบปัญหาด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยว

ไม่มี

1. ได้มีการเสนอหลักสูตรด้าน
ภาษาอยู่ในโครงการพัฒนา
บุคลากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ไม่มี

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)
3๑ มี.ค. 2561
งานบริหาร
บัตรเข้าชม
ฝ่ายบริการ
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
30 ก.ย. 2561
งานบ้านพัก
จัดเลีย้ งและกิจกรรม
ฝ่ายบริการ
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
30 ก.ย. 2561
งานอานวยความสะดวก
นักท่องเที่ยว
ฝ่ายบริการ
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

8

หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

พร้อมทั้งแนะนาป้ายที่ตดิ บนรถ
เพื่อย้าให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตาม
อย่างถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงใน
การนั่งรถชมสัตว์
4. นักท่องเที่ยวมีความตระหนัก
และเข้าใจในความปลอดภัยของ
การใช้บริการนั่งรถชมสัตว์
5. เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรม
ความปลอดภัย และวิธีปฏิบัติเมื่อ
ประสบอันตรายจากไฟฟ้า วิธีปฐม
พยาบาลช่ ว ยชี วิ ต และการปฐม
พยาบาลฉุกเฉิน (1669)
17. กำรตรวจบัตรเข้ำชม
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการ
บริการของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี

1. มีระบบสแกนบัตรสาหรับการ
ใช้งาน
2. เจ้าหน้าที่อานวยความ
สะดวกช่วยสแกนบัตรเข้าชมที
ละคนเพื่อความปลอดภัย พร้อม
ให้ข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษา
อังกฤษและภาษาจีน

1. เจ้าหน้าทีส่ ามารถคัดแยก
ข้อมูลและนาไปใช้ประโยชน์ได้
2. นักท่องเที่ยวเกิดความคล่องตัว
ในการใช้บริการมากขึ้น

1. ระบบช่องสแกนบัตรไม่
เพียงพอ
2. นักท่องเที่ยวบางกลุ่มไม่รู้วิธีใช้
ระบบสแกนบัตร ทาให้ช่วงจังหวะ
เดินผ่านตู้สแกนบัตร ประตูปดิ เปิด
ค้างและระบบขัดข้อง

1. ปรับปรุงและเพิม่ ช่องสแกน
30 ก.ย. 2561
ตรวจบัตรในการให้บริการ
งานอานวยความสะดวก
2. ควรจัดทาป้ายบริเวณใกล้กับ
นักท่องเที่ยว
ตู้สแกนเพื่อบอกข้อปฏิบัติ
ฝ่ายบริการ
ข้อห้าม
สานักงานเชียงใหม่
3. บันทึกการใช้งานประตูสแกน
ไนท์ซาฟารี
ก่อนและหลังทุกครั้ง พร้อมทา
การแจ้งซ่อม เมื่อเกิดการชารุด
เสียหายในแต่ละวัน
9

หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)
สำนักบริหำรงำนกลำง
18. กำรดำเนินกำรจัดทำ
นโยบำยและแนวปฏิบัติใน
กำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานพัฒนา
พิงคนครฯ มีการจัดทา
หลักการปฏิบัตติ ามนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ

19. ควำมเสถียรภำพของ
ระบบสำรสนเทศฯ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ระบบการทางาน
ของระบบสารสนเทศฯ
สามารถทางานได้อย่างมี
เสถียรภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้งานของระบบ
สารสนเทศฯ

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

1. มีหลักการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศให้ครบถ้วน

1.การดาเนินการต้องมีตั้ง
คณะทางานโดยการจัดทาข้อมูล
เพื่อประเมินตนเองและมี
แบบฟอร์มในการประเมินและ
ต้องมีเอกสารประกอบในการ
ประเมินในทุกๆ ขั้นตอนในการ
ดาเนินการ

1. ในการดาเนินการจัดทา
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศต้องมีการนาเสนอ
คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความ
เห็นชอบในแต่ละขั้นตอน โดยต้อง
ใช้ระยะเวลาในการดาเนิน
การค่อนข้างมากในแต่ละขั้นตอน
อาจจะทาให้ดาเนินการจัดทา
นโยบายและแนวปฏิบตั ิฯ ทาไม่
สาเร็จในปี ๒๕๖๑

1. ดาเนินการต่อเนื่องเพื่อ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖1
จัดทาแผนการดาเนินการและตั้ง
งานเทคโนโลยี
คณะทางานเพื่อร่วมจัดทาและ
สารสนเทศ
เร่งรัดการดาเนินการดังกล่าว สานักบริหารงานกลาง

1. มีแผนการจ้างบารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
การบารุงรักษาเชิงป้องกัน
2. มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ

๑. ดาเนินการจัดจ้างบารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้ว
๒. ดาเนินการตรวจสอบ อุปกรณ์
เป็นประจา
๓. ดาเนินการแล้วเสร็จ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหายหรือ
ชารุดจะมีความล่าช้าในการเปลี่ยน
หรือจัดหาอุปกรณ์ และควรมีการ
ดาเนินการต่อเนื่อง

ดาเนินการควบคุมการบารุงรักษา ๓๐ ก.ย. ๒๕๖1
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ต่อเนื่อง
งานเทคโนโลยี
โดยการบารุงรักษาเชิงป้องกัน
สารสนเทศ
สามารถลดความเสี่ยงทาให้เกิด สานักบริหารงานกลาง
การทางานได้อย่างมีเสถียรภาพ
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หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)
20. กำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณของสำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อแก้ไขปัญหาการขอ
งบประมาณเพิ่มเติม

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

1. มีประชุมเพื่อชี้แจง
งบประมาณเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่
2. กาหนดให้เป็นนโยบายว่าจะ
อนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี จะต้องมีความพร้อม
ของเอกสารรายละเอียดและ/
หรือรูปแบบรายการแล้วเท่านั้น
3. มีแผนการใช้จ่ายเงินที่
สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
4. มีผรู้ ับผิดชอบติดตาม กากับ
ดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
แผนอย่างเคร่งครัด
5. กาหนดระยะเวลาการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

1. มีการให้คาปรึกษาแนะนา
ผู้ปฏิบัติงานในการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อให้ถูกต้องตาม
ข้อบังคับ
2. มีการพิจารณาให้ความเห็น
ชอบในการขออนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติมเป็นอานาจของอนุ
กรรมการและคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร
3. มีการรายงานข้อมูลแผนการ
เบิกจ่ายเงินให้ทุกสานัก/ศูนย์
รับทราบและอัพเดตข้อมูลทุกเดือน
4. ประชุมติดตามและเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561
5. ดาเนินการเร่งรัดรายการ
ครุภณ
ั ฑ์คงค้างทึกรายการ โดย
เร่งรัดให้ขออนุมตั ิจัดซื้อ/จัดจ้าง
ให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2
6. จัดทาแบบฟอร์มเพื่อติดตาม
แผน/ผลการดาเนินงานโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7. มีการประชุมเพื่อทบทวนความ
จาเป็นของรายการงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐

1. ในไตรมาสที่ 4 ยังมีการเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณเพิม่ เติมเพื่อ
ดาเนินโครงการใหม่ ซึ่งมีผลต่อ
การใช้จ่ายงบประมาณ

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

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)
๓๐ ก.ย. ๒๕61
งานยุทธศาสตร์
งบประมาณ และ
ประเมินผล
สานักบริหารงานกลาง
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หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

1. ขาดเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิใน
การตรวจเอกสารหรือการบันทึก
รายการบัญชีให้มีความรวดเร็ว
ถูกต้องครบถ้วน
2. รายการวัสดุบางรายการบันทึก
บัญชีไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
ไม่ได้รับรายงานวัสดุคงเหลือมา
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย

1. สรรหาหัวหน้างานบัญชี เพื่อ
มาช่วยสอบทานเอกสารและ
เจ้าหน้าที่บัญชีเพิ่มเติม มาช่วย
สอบทานหรือบันทึกรายการ
บัญชี ซึ่งจะทาให้การบันทึก
บัญชีมีความละเอียด รอบคอบ
มากขึ้น
2. จัดทารายการบัญชีคงเหลือ
บางรายการที่ต้องใช้ข้อมูลเป็น
ประจาทุกเดือน

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

เมษายน ๒๕๖๑ และได้ยกเลิก
รายการทีไ่ ม่มคี วามจาเป็นและไม่
สามารถดาเนินการได้เรียบร้อยแล้ว
8. เร่งรัด/ติดตาม และแจ้ง
แนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเดือน
สิงหาคม 2561
9. มีการเปลีย่ นแปลงรายละเอียด
งบประมาณแทนการขออนุมัติงบ
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้จ่ายเงิน
21. กำรบันทึกบัญชีและ
จัดทำรำยงำนกำรเงิน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การบันทึกบัญชี
และจัดทารายงานการเงิน
ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
นโยบายการบัญชีสาหรับ
หน่วยงานภาครัฐและ
ระเบียบข้อบังคับของ
สานักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ

1. ให้เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสารให้ถี่ถ้วน
รอบคอบมากยิ่งขึ้น
2.มีการเปรียบเทียบยอดรวม
บัญชีย่อยให้ถูกต้องตรงกับบัญชี
คุมยอด
3. มีการตรวจสอบยอดคงเหลือ
ตามบัญชี กับเอกสารบุคคล
ภายนอก เช่น ยืนยันยอดลูกหนี้
ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร
4. มีการจัดทารายงานทางการ
เงิน ควรบันทึกรายปรับปรุงทาง

1.เจ้าหน้าที่บัญชีผรู้ ับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีถี่
ถ้วนรอบคอบมากยิ่งขึ้น และมีความ
ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. เปรียบเทียบยอดคงเหลือกับ
บัญชีย่อย จะจัดทารายการ ณ 30
กันยายน ของทุกปี
3. ตรวจสอบยอดคงเหลือกับบัญชี
แยกประเภท บางรายการจัดทาทุก
เดือน บางรายการจัดทา ณ 30
กันยายน ของทุกปี

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
งานบัญชี
สานับริหารงานกลาง
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หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)
ประสิทธิผล พร้อมทั้ง
รายงานผลทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
- เพื่อพัฒนาระบบโปรแกรม
การบันทึกบัญชี ให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และมี
ความถูกต้อง ครบถ้วนเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริหาร

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

บัญชีให้ครบถ้วน ก่อนนาเสนอ
ผู้บริหาร
5. พนักงานบริษัทที่ดูแล
โปรแกรมทางบัญชีเข้ามาแก้ไข
และป้องกันการไม่โพสต์รายการ
บัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท

4. การจัดทารายงานการเงิน มี
การปรับปรุงบัญชี ณ 30
กันยายน ของทุกปี และบาง
รายการปรับปรุงรายการบัญชีเป็น
ประจาทุกเดือน
5. จัดทารายการยืนยันยอดลูกหนี้
ณ 30 กันยายน ของทุกปี
6. โปรแกรมทางบัญชีมีการโพสต์
รายการบัญชีแยกประเภท
อัตโนมัติ และบริษัท ผู้ดูแล
โปรแกรมบัญชี มีการดูแลในส่วน
ของระบบเท่านั้น

22. กำรดำเนินกำรจัดซื้อ 1. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้ำง
ประจาปีงบประมาณ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
เสร็จตามกาหนดระยะเวลา
และเป็นไปตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและแผนการ
เบิกจ่ายเงิน

1. ดาเนินงานตามขั้นตอนและ
แผนการดาเนินงานที่เจ้าของ
โครงการกาหนด

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

1. เจ้าของโครงการไม่ดาเนินการ
ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ทาให้เกิด
ความล่าช้า

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

1. ประสานงานและติดตามกับ
๓๐ ก.ย. ๒๕61
เจ้าของโครงการอย่างสม่าเสมอ
งานพัสดุ
2. เร่งรัดและติดตามแผนการ
และอาคารสถานที่
ปฏิบัติงานและแผนการใช้
สานักบริหารงานกลาง
จ่ายเงินให้เป็นไปตามขั้นตอน
และแผนการดาเนินงานที่
เจ้าของโครงการกาหนด
3. กาหนดเป็นตัวชี้วัดประกอบ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
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หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
กำรควบคุมที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ของกำร
(2)
ควบคุม
(1)
23. กำรจัดทำทะเบียน
1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมครุภัณฑ์และ
ตรวจสอบพัสดุประจาปี
สิ่งก่อสร้ำง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีข้อมูลทะเบียน
ครุภณ
ั ฑ์และสิ่งก่อสร้างเป็น
ปัจจุบัน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารพัสดุของ
สานักงาน
24. กำรใช้วัสดุอุปกรณ์
เพื่อกำรปฏิบัติงำนของ
สำนักบริหำรงำนกลำง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
อย่างคุ้มค่า
- เพื่อสนับสนุนการลด
ต้นทุนการบริหารจัดการ
ขององค์กร

1. มีการควบคุมวัสดุอุปกรณ์
สานักงานสาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)
1. มีการตรวจนับครุภณ
ั ฑ์
ประจาปีเพื่อให้เป็นปัจจุบัน

1. เบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน
2. ตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ของ
สานักงานทุกสิ้นเดือน
3. ดาเนินการสารวจความต้องการ
ใช้งานและจัดซื้อวัสดุสานักงานและ
หมึกพิมพ์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

1. ไม่มีบุคลากรมาปฏิบัติใน
ตาแหน่งโดยเฉพาะ จึงทาให้การ
ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

1. ดาเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่
อาคารสถานที่เฉพาะตาแหน่ง
เพื่อสามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้
อย่างเต็มที่

๓๐ ก.ย. ๒๕61
งานพัสดุ
และอาคารสถานที่
สานักบริหารงานกลาง

ไม่มี

ไม่มี

๓๐ ก.ย. ๒๕61
งานพัสดุ
และอาคารสถานที่
สานักบริหารงานกลาง
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หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)
25. กำรบริหำรพัสดุของ
สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานตามขั้นตอนจัดซื้อ
จัดจ้าง

26. กำรออกข้อบังคับ
และระเบียบของสำนักงำน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานฯ มี
ข้อบังคับและระเบียบ
สาหรับถือปฏิบัติที่ครบถ้วน
ถูกต้อง และสอดคล้องกับ
ภารกิจของสานักงาน

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

1. มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1. เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ในเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการอบรม
หลักสูตร ดังนี้
- ได้รับการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ได้รับการอบรมหลักสูตร
แนวทางและวิธีปฏิบัตเิ กี่ยวกับการ
เบิกจ่ายและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง

ไม่มี

ไม่มี

31 ธ.ค. 2560
งานพัสดุ
และอาคารสถานที่
สานักบริหารงานกลาง

1. สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) ได้ออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
เพื่อบังคับใช้ และให้ผู้ปฏิบตั ิงาน
ถือปฏิบัติ โดยบังคับใช้ทั้งสิ้น
๒๗ ฉบับ

1. การดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับระเบียบของ สพค. ที่พบ
ปัญหาต่อการปฏิบัติงานโดย
เปรียบเทียบกับองค์การมหาชน
อื่น และระเบียบของทางราชการ
2. ออกระเบียบสำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
ว่ำด้วยกำรสรรหำผู้อำนวยกำร
พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ออกระเบียบสานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่า
ด้วยการสรรหาประธานกรรมการ
และกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ระเบียบข้อบังคับยังกาหนดไม่
ครอบคลุม ทาให้เกิดปัญหาความ
ไม่ชัดเจนในการปฏิบตั ิงาน

๑. เร่งรัด ติดตาม หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการออก
ระเบียบข้อบังคับในการรองรับ
การปฏิบัติงาน

๓๐ ก.ย. ๒๕61
งานกฎหมาย
สานักบริหารงานกลาง
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หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

๔. ออกระเบียบสานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบ
แทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560
๕. ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
พัฒนาและบริหารงานบุคคล
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖0
๖. ออกระเบียบสานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ พ.ศ.
๒๕๖๐
๗. ออกประกาศคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง
หลักเกณฑ์การสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างออกจากงาน พ.ศ. …
๘. อยู่ระหว่างประธานลงนาม
ออกระเบียบคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนครว่าด้วย
การบริหารและการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สานักงานพ.ศ. ๒๕๖๑
๙. อยู่ระหว่างออกประกาศ
16

หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)

27. กำรจัดทำระเบียบ
หลักเกณฑ์ และประกำศ
ตำมข้อบังคับบุคคล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
ข้อบังคับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ.
2556 ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

คณะกรรมการบริหารการพัฒนา
พิงคนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการปรับย้ายตาแหน่งของ
ผู้ปฏิบัติงานสานักงาน พ.ศ. ...
1๐. สานักงานฯ ได้จัดให้มีการ
อบรมเจ้าหน้าที่ของ สพค. ใน
หลักสูตร แนวทางและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายและข้อปฏิบัติ
ที่พึงระวัง เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘
กันยายน ๒๕๖๑ ณ สานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
1. สานักงานจะต้องออกระเบียบ สพค. ได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และประกาศ ตาม
หลักเกณฑ์ ในปี 2561 ดังนี้
ข้อบังคับสานักงานพัฒนาพิง
1. ระเบียบ สพค. ว่าด้วย
คนคร
เครื่องแบบพิธีการ พ.ศ. 2560
ว่าด้วยการพัฒนาและบริหาร
2 . ระเบียบ สพค. ว่าด้วย
ทรัพยากรบุคคลที่ยังไม่ครบ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ถ้วนอีกจานวน 10 เรื่อง
พิเศษตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานสานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ.
๒๕๖๑
3. ประกาศคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง
หลักเกณฑ์การสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างออกจากงาน พ.ศ. 2561

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

1. ประกาศ/หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องมีความขัดแย้งกับ
ข้อบังคับ/ระเบียบ ทาให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงาน

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

1. ควรปรับปรุงข้อบังคับ/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

๓๐ ก.ย. ๒๕61
งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารงานกลาง
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หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

ไม่มี

ไม่มี

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

4. (ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการปรับย้ายผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ...
ตามข้อบังคับสานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
การพัฒนาและบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2556
5. ประกาศคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาพิงคนคร เรื่อง
หลักเกณฑ์การสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
6. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิก
สวัสดิการผู้ปฏิบัติงานสานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
28. กำรรับเงินค่ำต่ออำยุ
บัตรสมำชิกสำนักงำน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับเงินค่าต่ออายุ
บัตรสมาชิกมีความถูกต้อง
ครบถ้วน

1. มีแนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการ
ต่ออายุบัตรสมาชิก Gold
Member Card
2. มีการตรวจสอบสาหรับบัตร
สมาชิกที่ใกล้หมดอายุ

1. มีการดาเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติในการต่ออายุ Gold
Member Card
2. ประสานงานกับงานขายและ
รับจองเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล
การทาบัตรสมาชิก เพื่อสอบทาน
การรับเงินให้มีความถูกต้อง

31 ธ.ค. 2560
งานการเงิน
สานักบริหารงานกลาง

18

หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)
29. กำรรับ-ส่งเอกสำรของ
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
งานสารบรรณเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบ
30. กำรควบคุมกำรใช้
ยำนพำหนะของสำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
งานบริการยานพาหนะ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
31. กำรจัดทำเอกสำร
ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดทาเอกสาร
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร
เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

1. จัดให้มรี ะบบการควบคุม
เอกสาร และมีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน
2. คัดแยกความสาคัญเร่งด่วน
ของเอกสารก่อนนาเสนอ
ผู้บริหาร

1. ผู้รบั ผิดชอบปฏิบัติตามขั้นตอน 1. การรับ-ส่งเอกสารมีความล่าช้า 1. กาหนดระยะเวลาในการ
30 ก.ย. 2561
จึงทาให้การควบคุมและติดตาม
เสนอเอกสารของงานบริหารงาน งานบริหารงานทั่วไป
เอกสารง่ายขึ้น
ทั่วไป ภายใน 3 วันทาการ
สานักบริหารงานกลาง
2. เอกสารมีการเสนอได้ทันตาม
กาหนด

1. มีทะเบียนการใช้รถของ
สานักงาน
2. มีการตรวจสอบอุปกรณ์
รถยนต์ก่อนการใช้รถ

1. เจ้าหน้าที่ขับรถลงบันทึกการใช้
รถทุกครั้ง
2. เจ้าหน้าที่ขับรถทาการเช็คและ
ตรวจสอบสภาพรถทุกๆ 2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและพร้อมใช้งาน

1. มีการกาหนดวันประชุมและ
การส่งระเบียบวาระการประชุม
ตามระเบียบคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร
ว่าด้วยการประชุม พ.ศ. 2557

1. กาหนดวันประชุมของ
1. การส่งข้อมูลของฝ่ายต่าง ๆ ยัง 1. ประสานและเร่งรัดติดตาม
คณะกรรมการร่วมกันอย่างชัดเจน ไม่เป็นไปตามกาหนดระยะเวลา
ข้อมูลของฝ่ายต่าง ๆ อย่าง
2. มีการกาหนดกรอบเวลาในการ
สม่าเสมอ
ประชุมทุกคณะอนุกรรมการ ของ
สพค. เพื่อให้ทันในการนาเสนอ
ข้อมูลต่อคณะกรรมการ
3. มีการจัดทาคู่มือการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบทราบระยะเวลาที่
จะต้องนาส่งข้อมูลการประชุม

ไม่มี

ไม่มี

30 ก.ย. 2560
งานบริหารงานทั่วไป
สานักบริหารงานกลาง

30 ก.ย. 2561
งานบริหารงานทั่วไป
สานักบริหารงานกลาง
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หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
กำรควบคุมที่มีอยู่
วัตถุประสงค์ของกำร
(2)
ควบคุม
(1)
32. นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับ 1. มีแผนปฏิบัติงานเกีย่ วกับงาน
กำรดำเนินงำน
ประชาสัมพันธ์
ประชำสัมพันธ์
2. มีการจัดกิจกรรมและเผยแพร่
วัตถุประสงค์
ข่าวสารขององค์กร
เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามนโยบาย และ
แล้วเสร็จภายในเวลาที่
กาหนด
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ
33. กำรรวบรวม/วิเครำะห์ ๑. มีข้อมูลความคิดเห็นของการ
ข้อมูลสำรวจควำมคิดเห็น ใช้บริการศูนย์ประชุมฯ จาก
กำรใช้บริกำรของศูนย์
ผู้ใช้บริการ
ประชุมฯ
วัตถุประสงค์
- เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนการตลาด
- เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาสินค้าและการ
ให้บริการ

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

1. ติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ
องค์กรอย่างสม่าเสมอ
2. จัดกิจกรรมได้ตามเวลาที่
กาหนด

1. การปฏิบัติงานไม่สามารถ
ดาเนินการเป็นไปตามแผนที่
กาหนดได้
2. การพัฒนาทักษะให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน

1. ดาเนินการสอบถามความ
พึงพอใจของการใช้บริการ
ศูนย์ประชุมฯ จากผูร้ ับงาน และ
ทาการบันทึกลงไฟล์งาน

1. การสารวจความคิดเห็นของ
1. ฝ่ายบริการลูกค้าเร่งจัดทา
ผู้รับงานเป็นการซักถามจาก
แบบสอบถามเก็บข้อมูลหลังการ
เจ้าหน้าที่หลายคน ไม่ได้จัดทาเป็น ให้บริการ
แบบสอบถาม จึงส่งผลให้การเก็บ
ข้อมูลไม่ตรงกัน

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

1. สรรหาหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ๓๐ ก.ย. ๒๕61
2. หาความรู้เพิ่มเติมจากการ
งานประชาสัมพันธ์
เข้าอบรมจาหน่วยงานภายนอก สานักบริหารงานกลาง

30 ก.ย. 2561
ฝ่ายการตลาด
ศูนย์ประชุมฯ
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หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)
34. กำรรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่และ
ผู้ใช้บริกำร
วัตถุประสงค์
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
และผู้ใช้บริการ
35. กำรหำรำยได้ของ
ศูนย์ประชุมฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การหารายได้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)
1. มีการตรวจลาดตระเวนของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เป็นประจา
2. มีกล้องวงจรปิดเฉพาะพื้นที่

1. มีแผนการหารายได้และ
เป้าหมายที่ชัดเจน
2. มีแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ
แผนหารายได้

สำนักงำนพัฒนำธุรกิจและโครงกำรพิเศษ
36. กำรดำเนินโครงกำรด้ำน 1. มีข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กับ
8 จังหวัดภำคเหนือตอนบน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
2. มีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
- เพื่อให้การพัฒนาด้านการ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ท่องเที่ยว 8 จังหวัด ของ
สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) มีความ
ชัดเจนและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

1. เจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย
รายงานผลลาดตระเวนแก่
ผู้ควบคุมงาน โดยการสแกน
บาร์โค๊ด
2. บารุงรักษาและซ่อมแซมกล้อง
วงจรปิดที่ชารุดเสียหาย
3. ดาเนินการจัดจ้างบารุงรักษา
ระบบกล้องวงจรปิด
1. ดาเนินงานบริการรับจองและ
จัดงาน/จัดประชุมตามการจอง
ของลูกค้า
2. มีการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานของศูนย์ประชุมฯ
ในแต่ละเดือน

1. กล้องวงจรปิดมีไม่ทั่วถึง

1. เร่งดาเนินการจัดซื้อกล้อง
วงจรปิดในพื้นที่ที่ยังไม่มี

1. ขาดบุคลากรด้านการตลาดใน
การหารายได้ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย

1. จัดหา/จัดจ้าง ทีมการตลาด
มือชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางการตลาดมาทาการตลาด
เชิงรุก

๓0 ก.ย.๒๕๖1
ฝ่ายการตลาด
ศูนย์ประชุมฯ

1. ร่วมจัดกิจกรรม Chiangmai
design week 2017 กับศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
และจังหว้ดเชียงใหม่ ในการจัด
แสดงผลงานต่อยอดภูมิปญ
ั ญางาน
หัตถกรรม
2. ร่วมจัดนิทรรศการสาหรับ
เผยแพร่องค์ความรู้งาน ใน
กิจกรรมการแสดงและสาธิตผลงาน
ช่างท้องถิ่นและภูมิปัญญาลงรักปิด

1. การดาเนินการโครงการอยู่
เฉพาะพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่
จึงยังไม่ครอบคลุม ในพื้นที่ 8
จังหวัดภาคเหนือตอนบน

1. จัดประชุมเครือข่ายด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
2. จัดทาโครงการเพิ่มเติมที่
บูรณาการในพื้นที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน

30 ก.ย. 2561
สานักพัฒนาธุรกิจ
และโครงการพิเศษ

๓๐ ก.ย. ๒๕๖1
ฝ่ายบริหารจัดการ
ศูนย์ประชุมฯ
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หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)
- เพื่อให้การดาเนินงาน
สอดคล้องกับภารกิจ และ
ยุทธศาสตร์ ของสานักงาน
พัฒนาพิงคนคร
- เพื่อให้สานักงานพัฒนา
พิงคนครเป็นหน่วยงานหลัก
ในการบูรณาการด้านการ
ท่องเที่ยวของ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

ทองและเครื่องเขิน ภายใต้
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านหัตถกรรมล้านนา
3. ประสานงานหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อจัด
เตรียมการดาเนินงานโครงการ
เส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองใน
เมืองเชียงใหม่ (Self-guided
walking tour of Chiang Mai
city) อาทิเช่น สานักงานจังหวัด
เชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่,
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่, ททท. , สานักงาน
เชียงใหม่ เป็นต้น
4. ดาเนินโครงการสื่อแบ่งปัน
ประสบการณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน
“แชร์สุดยอดประสบการณ์แอ่ว
เมืองเหนือ” โดยเปิดรับคลิป
ท่องเที่ยวจากประชาชนทั่วไป เพือ่
นามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในภาคเหนือ บนสื่อสังคม
ออนไลน์
5. ดาเนินการโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดย
22

หมำย
เหตุ
(7)

แบบ ปย. 2
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม
(1)

กำรควบคุมที่มีอยู่
(2)

กำรประเมินผลกำรควบคุม
(3)

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่
(4)

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
(5)

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

ชุมชน พื้นที่อาเภอหางดงและ
อาเภอสะเมิง โดยจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ
การด้านการท่องเที่ยว 7 หัวข้อ
(1) การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
(2) การให้บริการโฮมสเตย์
(3) การนวดแผนไทย
(4) การทาอาหารล้านนาเพื่อการ
ท่องเที่ยว
(5) การตลาดและประชาสัมพันธ์
เพื่อการท่องเที่ยว
(6) หัตถกรรมพื้นถิ่น/ช่างพื้นถิน่
(7) การเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
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หมำย
เหตุ
(7)

