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ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ณ วันที่ 30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2562 
 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคมุ 

1.1 ปรัชญำและรปูแบบกำรท ำงำนของผู้บริหำร 
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏบิัติหน้าที่ภายในองค์กร

รวมทั้งการติดตามผล  การตรวจสอบและการประเมินผล 
ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 

 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน 
งบประมาณ และการด าเนินงาน 

 มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
(Performance-Based Management) 

 
 สพค. มีรูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

การปฏิบัติงานมีการกระจายตัวช้ีวัดระดับองค์กรสู่ระดับ
บุคคล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการผลักดันองค์กร
ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว้  

 ด า เนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ ชัด เจน 
ประกอบด้วยแผนงานโครงการและแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจ าปี 

 มีการจัดท ารายงานทางการเงิน งบประมาณ และการ
ด าเนินงานของ สพค. ต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
พิงคนครทุกเดือน 
 

1.2 ควำมซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
 มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์

อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้ง
คราว 

 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับ
และไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อก าหนดด้านจริยธรรม 
และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 หน่วยงานส่งเสริมและสนบัสนุนวฒันธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น
ความส าคญัของความซื่อสตัย์และจริยธรรม 

 หน่วยงานก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานท่ีเป็นไปได้และ
ไม่สร้างความกดดันให้พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได ้

 หน่วยงานด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสญัญาณแจ้งว่าอาจ
มีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจรยิธรรมของพนักงาน
เกิดขึ้น 

 

 
 มีระเบยีบ สพค. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และร้อง

ทุกข์ การพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2558  
ลงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 

 มีประกาศส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 
18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 มีระเบยีบว่าด้วยการเลือกเจ้าหนา้ที่ของส านักงานเป็น
กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 
2558 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 สพค. ได้ออกประกาศส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

 สพค. มคีู่มือธรรมภิบาลของ สพค. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
- เพื่อให้ สพค. เป็นหน่วยงานท่ีมีธรรมาภิบาล 
- เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพค. 
- เพี่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ สพค. 

 สพค. มีคู่มือจรรยาบรรณของ สพค. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
- เพื่อให้เกดิความโปร่งใสมั่นคง และยั่งยืนในการด าเนนิธุรกจิ 
- เพื่อช้ีน าการด าเนินธุรกิจของ สพค. 

 สพค. มีการสอบข้อเท็จจริงประจ าปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
- ค าสั่งส านักงานพัฒนาพิงคนครที่ ๖๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
กรณี เจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารจัดการ
สัตว์ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ถูกกล่าวหาว่ากระท า
โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ส านักงาน
ได้รับความเสียหาย 
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- ค าสั่งส านักงานพัฒนาพิงคนครที่ 150/๒๕๕๖ ค าสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณี การจัดโครงการ
วิปัสสนากรรมฐานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ค าสั่งส านักงานพัฒนาพิงคนครที่ 192/๒๕๕๖
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด กรณี 
การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 - ค าสั่งส านักงานพัฒนาพิงคนคร ที่ ๑๔๙ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเชิญบุคคล 
ภายนอกมาให้ค าปรึกษาฯ 

1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
 มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของแตล่ะ

ต าแหน่งและเป็นปัจจุบัน 
 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานท้ังหมด

อย่างเหมาะสม 
 การประเมินผลการปฏิบตัิงานพิจารณาจากการประเมิน

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของงาน และมีการระบุอย่าง
ชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนท่ี
ต้องมีการปรับปรุง 

 สพค. ได้จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
ที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้าง 

 ด าเนนิการหลักสูตรพัฒนาบคุลากรปี 2562 ดังนี ้
1. หลักสูตรอบรมส าหรับผู้บริหาร 
    - การก ากับดูแลกจิการส าหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
2. หลักสูตรอบรมส าหรับผู้บริหาร/หัวหน้างาน/ระดับ
ปฏิบัติการ 
     - ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
     - อบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน 
3. หลักสูตรอบรมส าหรับหัวหน้างาน/ระดับปฏิบตัิงาน 
     - การอบรมด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล 
     - การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกดิผลสัมฤทธ์ิ 
     - อบรมด้านการตรวจสอบภายใน 
     - อบรมด้านกฎหมาย 
     - อบรมด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     - การพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสมัพันธ์ 
     - อบรมด้านงานพัสด ุ
     - อบรมด้านบัญชีและการเงิน 
     - อบรมด้านระบบงานธุรการและสารบรรณ 
     - อบรมด้านทักษะการให้บริการ 
     - ฝึกงานเจ้าหน้าที่ด้านสวนสตัว์ส านักงานเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟารีที่ประเทศสิงคโปร ์
4. หลักสูตรอบรมส าหรับระดับปฏิบัติการ 
    - การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ทีเ่กี่ยวข้องกับฝ่ายบรหิาร
จัดการสัตว ์

1.4 โครงสร้ำงองค์กร 
 มีการจัดโครงสร้างและสายงาน  การบังคับบัญชาท่ีชัดเจน

และเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงานของ
หน่วยรับตรวจ 

 มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครัง้คราวและปรับเปลี่ยนที่
จ าเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลีย่นแปลง 

 
 มีข้อบังคับส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่า

ด้วยการจดัแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ พ.ศ. 2558 
ลงวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2558  

 มีข้อบังคับส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ว่าด้วยการจดัแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ (ฉบับท่ี 2) 
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พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2559 
 หลังจากมี มติ ครม. ยุบเลิก สพค. และให้โอนย้ายศูนย์

ประชุมฯ ไปเป็นของกรมธนารักษ์ และส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสงนสัตว์ จึงไมม่ีการสรรหา
บุคลากรเพิ่มเตมิ ใช้การจ้างเหมาบริการและการแต่งตั้ง
รักษาการในต าแหน่งระดับ ผอ.ฝ่ายและหัวหนา้งานแทน 

1.5 กำรมอบอ ำนำจและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
 มีการมอบหมายอ านาจและหน้าทีค่วามรับผิดชอบให้กับ

บุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้ง
ให้พนักงานทุกคนทราบ 

 ผู้บริหารมีวิธีการทีม่ีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ด าเนินงานท่ีมอบหมาย 

 

 
 คณะกรรมการบรหิารการพัฒนาพิงคนคร มีอ านาจหน้าท่ี

ควบคุมดูแลส านักงานตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มาตราที่ 18 
พร้อมท้ังแต่งตั้งและมอบหมายใหผู้้อ านวยการท าหน้าที่
บริหารกิจการของส านักงานให้เปน็ไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ของส านักงาน ระเบยีบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด 
นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการและเป็น
ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างทุกต าแหน่ง 

 สพค. ไดม้ีค าสั่งที่ 235/2562 ลงวันท่ี 26 กันยายน 
พ.ศ. 2562 เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง 
การลงนามและบริหารสัญญา และการบรหิารพสัดุ 

 สพค. ไดม้ีประกาศส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรกมารผูร้ับผดิชอบการจดัซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ประกาศไว้ ณ วันท่ี 
22 กรกฎาคม 2562 

1.6 นโยบำยวิธีบริหำรด้ำนบุคลำกร 
 มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการว่าจ้าง

บุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์
ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 

 มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

 การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดอืน และการโยกย้าย
ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานได้พิจารณา
รวมถึงความซื่อสตัย์และจริยธรรม 

 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปญัหา เมื่อมีการไม่ปฏิบตัิ
ตามนโยบายหรือข้อก าหนดด้านจริยธรรม 

 
 การสรรหาผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตามข้อบังคับส านักงาน

พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาหรือคดัเลือกผู้ปฏิบตัิงาน พ.ศ. 
2557 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

 มีระเบียบส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่อง
หลักเกณฑ์การก าหนดโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน
พิเศษของผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 
14 พฤษภาคม 2558 

 มีข้อบังคับส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่า
ด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 ลงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2559 

 มีการจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้แก่พนักงานตาม
โครงการพฒันาบุคลากรปี 2562 ตามแผน 

 มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานปรับเงินเดือน
ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ระดับนักบริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่ม
ปฏิบัติงาน ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 

 ระเบียบส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัต ิ
งานของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 

 ประกาศคณะกรรมการบรหิารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง 
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หลักเกณฑ์การสั่งให้เจ้าหน้าทีห่รือลูกจ้างออกจากงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2561 

 มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ก่อนครบอายุสญัญาจา้งผู้ปฏิบตัิงานของส านักงาน 

 ประกาศคณะกรรมการบรหิารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง
หลักเกณฑ์การสั่งให้เจ้าหน้าทีห่รือลูกจ้างออกจากงาน  
พ.ศ. 2561 ประกาศไว้ ณ วันท่ี 2 มิถุนายน 2561 

 สพค. จะมีการประเมินผลการปฏบิัติและการปรับเงิน
ประจ าปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน 
ปรับเงินเดือน เจา้หน้าท่ี ระดับนักบริหาร ดังนี ้

 

คะแนนรวม ระดับผลงำน 
96-100 ดีเด่น 
80-95 ดีมาก 
60-79 ด ี
50-59 พอใช้ 
0 – 49 ต้องปรับปรุง  

1.7 กลไกกำรติดตำมกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
 มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 สพค. มีกฎบตัรการตรวจสอบภายในส านักงานพัฒนาพิง
คนคร (องค์การมหาชน) วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบ ของส านักตรวจสอบภายใน โดยใช้บังคับ
ตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2559 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคส์ายการบังคับ
บัญชา ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ านาจหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานและการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  

 มีแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการบริการพัฒนาพิงคนคร 

 สพค. มีรักษาการเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน (ระดับสูง)  
1 อัตรา และเจา้หน้าท่ีตรวจสอบภายใน (ระดับกลาง)  
1 อัตรา และมีผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน าด้านตรวจสอบภายใน 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
2.1 ระดับหน่วยรับตรวจ 

 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงาน
ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได ้

 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและ
เข้าใจตรงกัน 

 
 
 มีการประชุมและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับ

หัวหน้างาน) 
 ทุกส านัก/ศูนย์ มีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
 สพค. ด าเนินการเสนอแผนบริหารความเสีย่งประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 1/2562   
เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2562 
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2.2  วัตถุประสงค์ระดับกจิกรรม 
 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับ

กิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 

 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวดัผลได้ 
 บุคลากรทุกคนที่เกีย่วข้องมีส่วนรว่มในการก าหนดและให้

การยอมรับ 

 
 ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มีการก าหนด

วัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรและ
เป็นกรอบด าเนินงานเพื่อสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดย สพค. มีการก าหนดประเด็นความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 10 ประเด็น 

 ทุกส านัก/ศูนย์ เป็นผู้ก าหนดวัตถปุระสงค์ของการด าเนิน 
งานในระดับกิจกรรม 

2.3  กำรระบุปัจจัยเสี่ยง 
 ผู้บริหารทุกระดับมสี่วนร่วมในการระบุและประเมินความ

เสี่ยง 
 มีการระบุและประเมินความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้นจากปัจจัย

ภายในและภายนอก เช่น การปรบัลดบุคลากร การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น 

 
 ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มีการระบุประเด็น

ความเสีย่งและประเมินความเสี่ยงของ สพค. โดยหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมบรหิารความเสี่ยง 

 ในระดับหน่วยงานมีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปจัจัยภายนอก 

2.4  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญของ

ความเสีย่ง 
 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคญัหรือผลกระทบ

ของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกดิหรือโอกาสที่จะเกดิความ
เสี่ยง 

 

 
 ในระดับหน่วยงานมีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา

ระดับความส าคัญของความเสี่ยง พร้อมท้ังวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง 

 สพค. ได้ใช้หลักเกณฑ์การประเมนิค่าความเสี่ยงแบบ L x I 
คือการใช้ค่า L (Likelihood = ค่าความเสี่ยง/โอกาส) คูณ
กับค่า I (Impact = ค่าผลกระทบที่วัดตามตัวเงิน เวลา หรือ
ช่ือเสี่ยง) โดยมเีกณฑค์ะแนนค่าความเสี่ยงอยู่ทีร่ะดับ 1-5 

2.5  กำรก ำหนดวิธีกำรควบคุมเพ่ือป้องกันควำมเสี่ยง 
 มีการวิเคราะหส์าเหตุของความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้นและ

ก าหนดวิธีการควบคมุเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสีย่ง 
 มีการตดิตามผลการปฏิบัติตามวิธกีารควบคุมที่ก าหนดเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสีย่ง 

 
 ในระดับหน่วยงานมีการวิเคราะหส์าเหตุและก าหนด

มาตรการปิดความเสี่ยง 
 มีการตดิตามผลการด าเนินงานและประเมินความเสี่ยงทุก

ไตรมาส และในกิจกรรมใดท่ีความเสี่ยงหลังการบริหาร
ยังคงสูงอยู่ จะมีการเพิ่มมาตรการปิดความเสี่ยงในแต่ละ
กิจกรรมของ สพค. 

3. กิจกรรมกำรควบคุม 
3.1   มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ

ผู้บริหารแตล่ะระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
3.2   มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอยา่งรัดกุมและ

เพียงพอ 
3.3  มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อ

ความเสยีหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี 
และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

3.4  มมีาตรการตดิตามและตรวจสอบให้การด าเนิน 
งานขององค์กรเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี   

 
 สพค. ได้ออกค าสั่งที่ 241/2562 เรื่องยกเลิกค าสั่งและ

มอบอ านาจให้ผู้ปฏบิัติงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ปฏิบัติการแทนผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร 

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

 การมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชี พัสดุ และผู้อนุมัติมิใช่คนเดียวกัน 

 มีการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของส านักงานโดย
ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวดัเชียงใหม่ 

 
 
 



แบบ ปค.4 

6 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
      4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรบัการบริหาร

และตดัสินใจของฝ่ายบริหาร 
      4.2 มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการเงิน

และการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

      4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึก
บัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 

      4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งภายในและภายนอกให้ผู้บริหาร
ทุกระดับ 

       4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ 
เช่ือถือได้ และทันกาล 

       4.6 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 

 
 การจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ

บันทึกบัญชีเก็บแฟ้มแยกประเภทรับ-จ่ายเป็นรายเดือน  
โดยเรียงล าดับตามเลขท่ีเอกสารเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะ
บรรจุเก็บในกล่องเอกสารโดยติดขอ้มูลเอกสารเป็น
หมวดหมูเ่พื่อง่ายต่อการค้นหา 

 สพค. มีการรายงานข้อมลูต่อคณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาพิงคนครและผู้บริหารทราบ ดังนี้ 
- รายงานผลการปฏิบตัิงานทุกเดือน 
- รายงานรายได้ทุกเดือน 
- รายงานผลการเบิกจา่ยทุกเดือน 
- รายงานด้านการเงินทุกไตรมาส 

 สพค.รายงานผลการด าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก ากับดูแล
องค์การมหาชน 2 ครั้งต่อป ี

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

 มีช่องทางให้พนักงานเสนอความเห็นดังนี้ 
- เสนอหนังสือตามล าดบัสายบังคับบัญชา 
- การเสนอในที่ประชุมฝ่าย/หัวหน้างาน 
- การเสนอในที่ประชุมรวมของ สพค. 

5. กำรติดตำมประเมินผล 
5.1. มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และรายงานให้

ผู้ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณอ์ักษรอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

5.2 กรณผีลการด าเนินงานไมเ่ปน็ไปตามแผน จะมีการเสนอขอ
ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน 

5.3 มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

5.4 มีการตดิตามและตรวจสอบการปฏิบัตติามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

5.5 มีการตดิตามผลการแกไ้ขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล
และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 มีการจัดท ารายงานด้านภารกิจของ สพค. ทุกไตรมาส 
 มีการจัดท ารายงานด้านการเงินของ สพค. ทุกไตรมาส 
 มีการจัดท ารายงานผลการควบคุมภายในของ สพค.  

ทุกไตรมาส 
 มีการจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ สพค.  

ทุกไตรมาส 
 มีการจัดท ารายงานผลการบริหารทรัพยาการบุคคลของ 

สพค. ทุกไตรมาส 
 มีการจัดท ารายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศของ 

สพค. ทุกไตรมาส 
 มีรายงานผลการด าเนินงานของ สพค. แก่รัฐมนตรีที่ก ากับ

ดูแลองค์การมหาชน 2 ครั้งต่อป ี
 มีการจัดท ารายงานรายได้และผลการใช้จ่ายเงินของ สพค. 

และเสนอคณะกรรมการและอนุกรรมการทุกเดือน 
 กรณีมผีลการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับแผน สพค. 
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

จะเสนอเรื่องขออนุมัติปรับแผนงบประมาณประจ าปี ต่อ
คณะกรรมการ โดยเสนอขออนุมตัปิรับแผนการใช้จ่ายเงิน
ต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร จ านวน  
2 ครั้ง และต่อ ผอ. สพค. จ านวน 8 ครั้ง 

 ติดตามผลการด าเนินงานและรายงานแผน -ผลการใช้
จ่ายเงินคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครทุกเดือน 

 สพค. มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของ
ส านักตรวจสอบภายใน 

 

ผลกำรประเมินโดยรวม 
 หน่วยงานมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ  มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงาน
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมไว้แล้ว 
 
 



แบบ ปค. 5 

1 
 

 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด ณ 30 กันยำยน 2562 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

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

1. กำรควบคุมคุณภำพน้ ำ
ใช้ส ำหรับสัตว ์
   (1) น  าที่ใช้ดูแลสัตว์ไม่ได้
มาตรฐานในบางจดุ 
   (2) คุณภาพน  าไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามระบบ 
ISO 9001 : 2015  
ในบางจุด 
   (3) ปริมาณน  าไม่เพียงพอ
ต่อการใช้ปฏิบัติงานดูแล
สัตว์ประจ าวัน 

1. มีแผนการตรวจคณุภาพ
น  าประจ าเดือน 
2. รายงานผลการตรวจ
คุณภาพน  าซ  า ในกรณีจดุที่
ไม่ผา่นเกณฑ ์
3.ใช้น  าประปาในการให้สัตว์
กินแยกต่างหาก 
4. น าน  าจากแหล่งน  าส ารอง
ห้วยขุมดิน บ่อเก็บกักน  า
บาดาลใช้ในฤดูแล้ง 
 

1. การควบคมุภายในเพียงพอ 
เนื่องจากมีแผนการตรวจ
คุณภาพน  าประจ าเดือน 
2. การควบคมุภายในไม่
เพียงพอ เนื่องจากรายงานผล
คุณภาพน  าต่อคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพน  า และแจ้ง
ผู้ดูแลระบบท าการแก้ไข แต่
พบว่ามาตรฐานอยู่ 34 ใน 
34 จดุ คิดเป็น 100% (โดย
คิดจากผลการตรวจเดือน
กรกฎาคม ถึงกันยายน  
3. การควบคมุภายในเพียงพอ 
เนื่องจากมีการใช้น  าประปา 
ในสัตว์เฉพาะบางจดุ ยังคง
เหลืออีกหลายจุดส าหรับสตัว์ 
คิดเป็นประมาณ 60% ของ
สัตว์ที่ใช้น  าประปา  
4. การควบคมุภายในเพียงพอ 
เนื่องจากมกีารส ารองน  าท่ีห้วย  

1. ยังมีจุดที่คณุภาพน  าไมผ่่าน
เกณฑต์ามผลตรวจประจ า 
ไตรมาสที่ 4 ประจ าปี 2562 
2. ระบบฉดีคลอรีเสื่อมสภาพ 
(จากการส ารวจจุดฉดีคลอรีน 
จ านวน 9 จุด พบ 1 จุด
ท างานได้ปกติ และ 8 จดุ
ท างานผิดปกติ) 
3. เหตุวดัสุอุปกรณ์ช ารดุท่อ
ส่งน  าภายในส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแตก  
4. แท้งค์น  ายังไม่ได้ท าการล้าง
ท าความสะอาด 
5. ปริมาณน  าไม่เพยีงพอต่อ
การปฏิบัติงาน และคณุภาพ
น  าไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน  

1. ด าเนินการตรวจคณุภาพ
น  าตามแผนการตรวจ 
2. ปรับปรุงและซ่อมแซม 
ระบบจ่ายสารคลอรีน 
 ฆ่าเชื อโรค จ านวน 13 จุด 
ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 
1 ของปีงบประมาณ 2563 
3. ส ารวจตรวจสอบวสัดุ
อุปกรณ์ และเร่งซ่อมระบบ
ท่อส่งน  าโดยด่วนเมื่อมี
ความเสยีหาย 
4. จัดท าแผนงบประมาณ
ล้างแท็งน  าประจ าปี
งบประมาณ 2563 
5. ด าเนินการส ารวจและ
ซ่อมแซมท่อส่งน  าจากฝาย
แม่เหียะ เพื่อน าน  าจากฝาย
แม่เหียะมาใช้ในเชียงใหม่
ไนท์ซาฟาร ี
 

30 ก.ย. 2562 
คณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพน  า 
1. น.สพ.ชาตรี  
คูหเทพารักษ์  
(หัวหน้ากลุ่มงาน 
สัตวแพทย์ อนุรักษ์ 
และวิจัย รักษาการ 
ผอ. ฝ่ายบริหาร
จัดการสัตว์) 
2. นายเอก สายสนิท 
(หัวหน้ากลุ่มงาน
โยธาและซ่อมบ ารุง 
รักษาการ ผอ. ฝ่าย
ปฏิบัติการและซ่อม 
บ ารุง) 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

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

  ขุมดิน บ่อเก็บกับน  าบาดาล 
แต่บางจุดพบว่าบ่อน  าบาดาล
ที่ใช้ได้ คิดเป็น 31.3 % ของ
บ่อบาดาลทั งหมด 

   

2. กำรควบคุมอุบัติเหตุที่
เกิดจำกกิจกรรมป้อน
อำหำรสัตว์ 

1. วิทยากรพูดย  าเตือนเรื่อง
ห้ามป้อนอาหารม้าลายกับมือ
ทั งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน 
๒. รถรางชมสัตว์ให้หยดุรถ
ป้อนเฉพาะยีราฟ ไม่ควรหยุด
รถ บริเวณทีม่ีม้าลายอยู่  และ
ต้องคอยสังเกตมา้ลายไว้ เมื่อ
เห็นม้าลายเข้ามาวิทยากรต้อง
เตือนนักท่องเที่ยว ไม่ควรป้อน
อาหารม้าลายด้วยวาจาสุภาพ 
๓. คอยสังเกต ประสานงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าทีจ่ัดการสัตว์
ในการช่วยควบคุมและจัดการ
สัตว์ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
หรือก่อเหตุบ่อยครั ง 

การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอ  แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์
เสี่ยง เนื่องจาก ให้ความส าคัญ
กับวิธีท่ีใช้ในการควบคุมคือ 
๑. วิทยากรได้ก าชับ ย  าเตือน 
นักท่องเที่ยวระหว่างนั่งรถ 
โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นสุด
เสี่ยงให้เพิ่มมากขึ น 
๒. คอยตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาษาของป้ายสื่อ/เตือน  
ให้ชัดเจน ถูกต้อง เน้นใช้
สัญลักษณ์ควบคูด่้วย รองรับ
นักท่องเที่ยวได้หลากหลากภาษา 
๓. ประสานงานกับฝา่ยที่
เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหา 

๑. นักท่องเที่ยวบางประเทศ
ไม่นิยมใช้ภาษาสากล จึงอาจ
ท าให้สื่อสารไมเ่ข้าใจ 
๒. นักท่องเที่ยวบางคนอาจจะ
ไม่ได้สนใจฟังค าเตือนของ
วิทยากร หรือ ป้ายเตือนต่างๆ 
๓. นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตามค าเตือน 
4. นักท่องเที่ยวไดร้ับบาดเจ็บ
จากสัตว์เล็กน้อย และสามารถ
ปฐมพยาบาลได ้
 
 
 

๑. ประกาศเสยีงตามสายใน
ตัวอาคารข้อปฏิบตัิและข้อ
ควรระวัง 
๒. ปรับเปลี่ยน และคอย
ตรวจสอบความถูกต้อง ของ
ภาษาของป้ายสื่อ/ปา้ยเตือน
ต่างๆ ให้ชัดเจน เน้นใช้
สัญลักษณ์ควบคูด่้วยรองรับ
นักท่องเที่ยวได้หลากหลาก
ภาษา 
๓. ปรับเปลี่ยน และคอย
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษาของสคริปประกาศและ
การบรรยายบนรถ ใหชั้ดเจน
เพื่อรองรับนกัท่องเทีย่ว
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
โยธาและซ่อมบ ารุง 
รักษาการ ผอ. ฝ่าย
ปฏิบัติการและซ่อม 
บ ารุง) 
4. นายเทวฤทธิ์ 
เจริญตา 
(หัวหน้างานวิทยากร) 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

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

3. กำรควบคุมอุบัติเหตุและ
อันตรำยจำกกำรให้บริกำร 
นักท่องเที่ยวถูกกวำงท่ี
ปล่อยอิสระท ำร้ำย 
 
 
 
 
 

1. เก็บกวางเพศผูเ้ขาแก่เข้า
คอกกัก 
2. ก าหนดชนิดสัตว์ที่ไม่เป็น
อันตรายต่อนักท่องเที่ยว 
3. จัดท าป้ายข้อแนะน า  
ค าเตือนและข้อควรปฏบิัต ิ
4. จัดเตรียมพื นที่ขอบเขต
ท าแผงกั นไม่ให้นักท่องเที่ยว
ใกล้กับสัตว์มากเกินไป 

1. การควบคมุภายในไม่
เพียงพอ เนื่องจากมี
นักท่องเที่ยวถูกสัตว์ท าร้าย 
จ านวน 3 ครั ง ได้แก่ กวางซิก้า
กัด 3 ราย 

1. พบกวางท าร้ายนักท่องเที่ยว 
บริเวณสถานีพรเีดเตอร์ สถานี
ซาวันนา และลานจอดรถ 3 

1. ได้ด าเนินการเก็บกวาง
เพศผู้เขาแก่เขา้คอกกัก 
อย่างต่อเนื่อง 
2. ได้จัดท าป้ายเตือน 3 
ภาษา บริเวณสถานีพรีเดเตอร์ 
สถานีซาวันนา และลานจอด
รถ 3 เป็นที่เรียบร้อย 
3. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความ
ปลอดภัยทั ง 3 สถานท่ี 
เรียบร้อยแล้ว 
 

30 ก.ย. 2562 
น.สพ.ชาตรี  
คูหเทพารักษ์  

(หัวหน้ากลุ่มงาน 
สัตวแพทย์ อนุรักษ์ 
และวิจัย รักษาการ 
ผอ. ฝ่ายบริหาร

จัดการสัตว์) 

4. กำรควบคุมอุบัติเหตุและ
อันตรำยจำกกำรให้บริกำร 
นักท่องเที่ยวถูกสัตว์ท่ีน ำมำ
ให้บริกำรในกิจกรรมต่ำงๆ 
ท ำร้ำย เช่น กิจกรรม 
ถ่ำยรูปกับสัตว์,สัตว์เชื่อง 

1. ก าหนดชนิดสัตว์ที่ไม่เป็น
อันตรายต่อนักท่องเที่ยว 
2. จัดท าป้ายข้อแนะน า  
ค าเตือนและข้อควรปฏบิัต ิ
3. จัดท าพื นที่ขอบเขตท า
แผงกั นไม่ให้นักท่องเที่ยว
ใกล้กับสัตว์มากเกินไป 
4. ประกาศเสยีงตามสายใน
ตัวอาคารข้อปฏิบตัิและข้อ
ควรระวัง 
5. คอยสังเกต ประสานงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าทีจ่ัดการสัตว์
ในการช่วยควบคุมและจัดการ 

1. การควบคมุภายในเพียงพอ
เนื่องจากก าหนดชนิดสตัว์ที่ไม่
เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว
อย่างรัดกุม 
2. การควบคมุภายในไม่
เพียงพอเนื่องจากนักท่องเที่ยว
ไม่ปฏิบตัิตามป้ายข้อแนะน า  
ค าเตือนและข้อควรปฏบิัต ิ
3. การควบคมุภายในไม่
เพียงพอเนื่องจากจัดท าพื นที่
ขอบเขตท าแผงกั นไม่ให้
นักท่องเที่ยวใกล้กับสัตว์มาก
เกินไป 

1. นักท่องเที่ยวบางประเทศ
ไม่นิยมใช้ภาษาสากล และไมม่ี
ทักษะในการรับฟังภาษาต่างถิ่น 
จึงอาจท าให้สื่อสารไมเ่ข้าใจ 
2. นักท่องเที่ยวบางคนอาจจะ
ไม่ได้สนใจฟังค าเตือนของ
เจ้าหน้าท่ี หรือ ป้ายเตือน
ต่างๆ    
3. นักท่องเที่ยวไดร้ับบาดเจ็บ
จากสัตว์เล็กน้อย และสามารถ
ปฐมพยาบาลได ้
 

1. ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีใน
กิจกรรมถ่ายรูปกับสัตว์ให้
ดูแลสตัว์อย่างใกล้ชิด 
2. จัดท าป้ายเตือน ป้าย
แนะน า 3 ภาษา 
3. จัดท าแผงกั นเพ่ือไม่ให้
เข้าใกล้กับสตัว์ 
4 ประกาศเสยีงตามสายใน
ตัวอาคารข้อปฏิบตัิและข้อ
ควรระวัง 
5. ปรับเปลี่ยน และคอย
ตรวจสอบความถูกต้อง ของ
ภาษาของป้ายสื่อ/ปา้ย  

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. น.ส. วิริยา  ต๊ะปุก 
(หัวหน้างานอ านวย
ความสะดวก) 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

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

 สัตว์ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
หรือก่อเหตุบ่อยครั ง 

4. การควบคมุภายในมีความ
เพียงพอ แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์
เสี่ยงเนื่องจาก ให้ความส าคัญ
กับวิธีท่ีใช้ในการควบคุมคือ                        
    - คอยตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษาของป้ายสื่อ/
เตือนให้ชัดเจนเน้นใช้สัญลักษณ์
ควบคู่ด้วยรองรับนักท่องเที่ยว
ได้หลากหลากภาษา 
    - ประสานงานกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหา 

 เตือนต่างๆ ให้ชัดเจน เน้น
ใช้สัญลักษณค์วบคู่ด้วย 
รองรับนักท่องเที่ยวได้หลาก
หลากภาษา 
6. ปรับเปลี่ยน และคอย
ตรวจสอบความถูกต้อง ของ
ภาษาของสคริปประกาศ
และการบรรยายบนรถให้
ชัดเจน  เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติได้
หลากหลาย 
7. ยกเลิกกิจกรรมและหา
แนวทาง/กิจกรรมอื่นเพื่อ
หารายได้ทดแทน 

 

5. กำรบริหำรกำรขำยและ
รับจอง 
    (1) ขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
เป็นเพียงจ้างเหมาบุคคล 
ภายนอก และมีสญัญาการ
ด าเนินงานเพียง 6 เดือน 

1. สรรหาบุคลากรด้านงาน
ขายและรับจองเฉพาะ
ต าแหน่ง เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

1. การควบคมุภายในยังไม่
เพียงพอเนื่องจากขาดบุคลากร 
ควรมีการสรรหาบุคคลากร 
เจ้าหน้าท่ีงานขาย และ
เจ้าหน้าท่ีงาน ที่เป็นเจ้าหนา้ที่
ประจ า เพื่อสร้างความมั่นคง
ให้กับให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

1. เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีงานขายและงาน
รับจอง ต้องมีการตดิต่อ
ประสานงานลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง  แต่ต าแหน่งที่มีอยู่ 
ส่วนใหญ่เป็นจา้งเหมา ซึ่งมี
สัญญาจ้างทุกๆ 6 เดือนหรือ 
1 ปี ท าให้ไม่ค่อยมีความ
มั่นคงเปลี่ยนถ่ายบุคลากร  
บ่อยครั ง ซึ่งจะมีบุคคลากร 

1. เห็นควรให้มีบริษัทเข้ามา
รองรับบุคลากร และควรให้มี
สัญญาจ้างในการปฏิบตัิงาน 
2 ปีขึ นไป เนื่องจากงานรับ
จองและงานบริหารการขาย
จะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพ
เฉพาะด้าน 
 

30 ก.ย. 2562 
งานบริหารการขาย

และรับจอง 
ฝ่ายขายและวิจัย

การตลาด 
ส านักงานเชียงใหม่ 

ไนท์ซาฟารี 
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กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 
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ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
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- เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า
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   ลาออกเกือบทุกครั งท่ีหมด 
สัญญาจ้าง ซึ่งท าให้การ 
ปฏิบัติงานไม่ค่อยต่อเนื่อง  
เพราะต้องเทรนคนที่เข้าใหม่
อยู่เรื่อยๆ  ผู้ปฏิบตัิงานจึงไม่
ค่อยช านาญงานเท่าที่ควร   
 
 
 

  

6. กำรบริหำรจัดกำรร้ำนค้ำ
ภำยในของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
    (1) การใช้เครื่องแฮนเทล 
ช่วยขายสินค้า 
    (๒) เครื่องแฮนด์แทล  
ต้องใช้ระบบอินเตอร์เนต็ใน
การท างาน 

๑. เพิ่มความรู้และทักษะ
การแก้ปัญหา การใช้เครื่อง
แฮนเทล ในระหว่าง
ปฏิบัติงาน 
๒. ประสานงานกับเจา้หน้าท่ี
สารสนเทศ เพื่อด าเนินการ
แก้ไขปัญหา 
๓. เพิ่มจดุบริการเพื่ออ านวย
ความสะดวกนักท่องเที่ยว 
 

1. การควบคมุภายในมีความ
เพียงพอ  แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์
เสี่ยง เนื่องจาก ให้ความส าคัญ
กับวิธีท่ีใช้ในการควบคุมคือ 
ควบคุมการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีในงานรับผดิชอบ
อย่างเคร่งครัด 

1. ปัญหายังเกิดขึ นจากปัจจัย
อื่นๆ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบ
อินเทอร์เน็ต 
 

๑. ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่อง
แฮนเทล ก่อนและหลังใช้ 
งานเสมอ 
๒. ประสานกับเจ้าหน้าที่
สารสนเทศ ในการแกไ้ข
ปัญหาระบบ หรือตัวเครื่อง
เบื องต้น 
๓. ด าเนินการตดิตั งและใช้
เครื่องส ารองไฟ และ
แบตเตอรีส่ ารองในกรณี
ไฟฟ้าดับ 
 
 
 
 

30 ก.ย. 2562 
1. น.ส. รัตนา เรือนทราย 
(ผอ.ฝ่ายบริการ) 
2. น.ส.พรทิพย์ ยิ มเกตุ 
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กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
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กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 
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ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
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กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

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

7. กำรพัฒนำส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีในส่วน
ของกำรให้บริกำรบ้ำนพัก
และกำรจัดประชุม,งำนจัด
เลี้ยง ให้มีคุณภำพ ปลอดภัย
และได้มำตรฐำนระดับสำกล
(1) มีเจ้าหน้าให้บริการ
ประจ ายังไม่ครบ ๒๔ ช่ัวโมง
(2) การประสานงานและ
ระบบการเชื่อมต่อข้อมูล
ภายในและภายนอกยังไม่
สมบูรณ ์

๑. มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการ
เฉพาะ 8.00น. – 22.30 น. 
๒. การประสานงานและ
เชื่อมต่อข้อมูลใช้โทรศัพท ์
และวิทยุสื่อสาร 
 

1. การควบคมุภายในไม่
เพียงพอ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่
ให้บริการเฉพาะช่วงเวลา แต่
นอกจากช่วงเวลาดังกล่าว
สามารถติดต่อหัวหน้างาน
บ้านพักหรือเจ้าหน้าที่รับจอง  
เพื่อแจ้งงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

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

1. จัดให้มเีจ้าหน้าท่ีบริการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง 
2. ปรับเปลี่ยนระบบสื่อสาร
ใหม่ให้ทันสมัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับ 
 

30 ก.ย. 2562 
1. น.ส. รัตนา เรือนทราย 
(ผอ.ฝ่ายบริการ) 
2. นายสดุดี หัสดิน 
(หัวหน้างานบ้านพกั 
จัดเลี ยงและกิจกรรม 

8. กำรออกบัตรเข้ำชม
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีใน
ระบบ AEC 
    (1) การเกิดไฟฟ้าขัดข้อง 
ท าให้ระบบ AEC ใช้การ
ไม่ได ้
 

1. น าบัตรฉีกท่ีส ารองไว้มา
จ าหน่ายแทนช่ัวคราว แล้ว
จัดท ารายงานขายบตัรฉีก
ทุกประเภทเสนอต่อ ผอ.
ไนท์ซาฟารีในวันรุ่งขึ น 
๒. ประสานงานกับเจา้หน้าท่ี
ตรวจบัตรช่วยท าเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์เพื่อช่วยใน
ระหว่างใช้งานตู้สแกนบัตร 
๓.ประสานงานช่างไฟในการ
แก้ไขปัญหาทันที(ไม่ควรเกิน 
10 -15 นาที) หลังจากนั น 

1. การควบคมุภายในมีความ
เพียงพอ เนื่องจากได้ให้
ความส าคญักับวิธีที่ใช้ในการ
ควบคุมคือควบคุมการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีในงาน
รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด  
 
 

1. ปัญหาเกิดขึ นจากปัจจัย
อื่นๆ  เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบ
อินเทอร์เน็ต 
 
 

๑. ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน
และหลังใช้งานเสมอ 
2. ประสานงานเจ้าหน้าท่ี 
IT เพื่อคอยดูแลและแก้ไข 
และแจ้งซ่อมไปตามระบบ 
๓. ด าเนินการตดิตั งและใช้
เครื่องส ารองไฟ และ
แบตเตอรีส่ ารองในกรณี
ไฟฟ้าดับ 
 
 
 

30 ก.ย. 2562 
1. น.ส. รัตนา เรือนทราย 
(ผอ.ฝ่ายบริการ) 
2.น.ส.สุธานันท์ ปันโน 
(หัวหน้างานจ าหน่าย
บัตรเข้าชม) 
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 ต้องจัดเตรียมการจ าหน่าย
บัตรฉีกมาแทนให้แกลู่กค้า 

    

9. กำรดูแลและควบคุม 
ห้องจ ำหน่ำยบัตร 
    (1) ตู้จ าหน่ายบัตรมี
พื นที่คับแคบและไม่มีความ
ปลอดภัย 

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

1. การควบคมุภายในเพียงพอ 
เนื่องจากอยู่ในขั นตอน
ด าเนินการสร้างจดุจ าหน่าย
บัตรจุดใหม ่

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

10. กำรบริหำรงำนภำยใน
ของกลุม่งำนบริหำรรกัษำ
ควำมปลอดภัย ควำม
สะอำดและจรำจร 
      (1) หัวหน้างานการ
บริหารก ากับดูแลไมม่ี ท าให้
การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเท่าที่ควร 

1. จัดจ้างเหมาบริการดา้น
รักษาความปลอดภัย จราจร
และความสะอาด 
2. จัดจ้างเหมาบุคคลกร ใน
การบริหาร ก ากับด้านความ
ปลอดภัย และจราจร ความ
สะอาด 

1. การควบคมุภายในเพียงพอ 
เนื่องจากมีการมอบหมายงาน
ผู้มีความรู้ด้ายการบริหาร 
2. การควบคมุภายในเพียงพอ 
เนื่องจากมอบหมายผู้มีความรู้
ก ากับดูแลดา้นความปลอดภยั 
และจราจร ความสะอาด  
เพื่อการปฏิบัติงานใหไ้ด้
ประสิทธิผลประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี 30 ก.ย. 2562 
นายเอก สายสนิท 
(หัวหน้ากลุ่มงาน

โยธาและซ่อมบ ารุง 
รักษาการ ผอ. ฝ่าย

ปฏิบัติการและ 
ซ่อมบ ารุง) 
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11. กำรดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
      (1)  การใหบ้ริการรักษา 
ความปลอดภัย นักท่องเที่ยว
ไม่ครอบคลุมพื นที่ให้บริการ 
      (2) ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ไม่ครอบคลุมจุดเสี่ยง 

1. ก ากับ ดูแล ติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย  
2. จัดจ้างตดิตั งระบบกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเตมิใน
จุดเสีย่ง และดูแลรักษาระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
3. ก าหนดมาตรการป้องกัน 
รักษาความปลอดภัย ใน
พื นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

1. การควบคมุภายในไม่
เพียงพอ เนื่องจากในพื นท่ีลาน
จอดรถไม่เพียงพอช่วงเทศกาล 
2. การควบคุมภายในไม่
เพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย จราจร 
และความสะอาดไม่เพียงพอ
ในช่วงเทศกาล 
3. การควบคมุภายในเพียงพอ
เนื่องจากสามารถควบคุมรถ
เข้าออกภายในพื นท่ีได้จาก
การจัดท าบัตรยานพาหนะ 
มาตรการป้องกันรักษาความ
ปลอดภัย  

1. พื นที่ให้บริการมบีริเวณ
กว้าง และมีปรมิาณ
นักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก 
ไม่สมัพันธ์กับอัตราก าลัง 
2. ระบบกล้องวงจรปิดช ารดุ
ในบ้างจุด จากการใช้งานและ
พายุลมฝน 
3. พื นท่ีลานจอดไม่เพยีงพอ
ในช่วงเทศกาล 

1. ก าหนดพื นที่ และช่วง 
เวลา ให้บริการนักท่องเที่ยว 
ให้สัมพันธ์กับอัตราก าลัง ใน
ฤดูท่องเที่ยวปกติ 
2. จัดจ้างบ ารุงรักษาและ
ขยายระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดให้ครอบคลุม  
3. ปรับพื นท่ีเพิ่มลานจอดรถ
ช่วงเทศกาล และแบ่งลาน
จอดรถให้บริการนักท่องเที่ยว 
กับรถนักท่องเที่ยวท่ีเดินทาง
มาเอง 
4. บัตรควบคุมยานพาหนะ
เข้า-ออกในพื นท่ีเขต 
หวงห้าม ส านักงานเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟาร ี
5. จัดจ้างบุคคลกรเพิ่มเติม
เฉพาะกิจในช่วงเทศกาล 
6. มีผูเ้ชี่ยวชาญ (พ.อ.เวหน 
โกมลฐติิ) ให้ค าปรึกษา 
แนะน าการแกไ้ขปัญหา  

30 ก.ย. 2562 
นายเอก สายสนิท 
(หัวหน้ากลุ่มงาน

โยธาและซ่อมบ ารุง 
รักษาการ ผอ. ฝ่าย

ปฏิบัติการและ 
ซ่อมบ ารุง) 
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ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
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กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

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

12. กำรจัดระบบ
กำรจรำจรของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
     (1) สถานท่ีจอด
ยานพาหนะมไีม่เพียงพอใน 
ช่วงเทศกาล 
     (2) การจัดการจราจร
และการจัดระเบียบ
ยานพาหนะของนักท่องเที่ยว 

1. ปรับพื นท่ีว่าง เพื่อใช้เป็น
ที่จอดรถในช่วงเทศกาล 
ตามความเหมาะสม 
2. ให้เจ้าหน้าทีร่ักษาความ
ปลอดภัย บอกทาง และ
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อ านวยความสะดวกในงาน
จราจร 
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1. การควบคมุภายในยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากการก ากับ
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ดูแลด้านการบรหิาร 
3. การควบคมุภายในยังไม่
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1. ไม่มีหัวหน้างานในการ
ก ากับดูแลควบคมุ ท าให้การ
ตรวจสอบไมเ่พียงพอ 

1. จัดหาพื นที่จอดรถส ารอง
ภายนอก เพื่อรองรับปรมิาณ
ยานพาหนะส่วนเกินท่ีก าหนด 
2. ปรับปรุง สัญลักษณ ์
เครื่องหมาย เส้นจราจร  
ให้ชัดเจนอยู่เสมอ 
3. จัดจ้างบุคคลกรเพิ่มเติม
เฉพาะกิจในช่วงเทศกาล 
๔. บัตรควบคุมยานพาหนะ
เข้า-ออกในพื นท่ีเขตหวงห้าม 
ของส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟาร ี
5. มีผู้เชี่ยวชาญ (พ.อ.เวหน 
โกมลฐติิ) ให้ค าปรึกษา
แนะน าการแกไ้ขปัญหา 
 
 
 

30 ก.ย. 2562 
นายเอก สายสนิท 
(หัวหน้ากลุ่มงาน

โยธาและซ่อมบ ารุง 
รักษาการ ผอ. ฝ่าย

ปฏิบัติการและ 
ซ่อมบ ารุง) 
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13. กำรดูแลรักษำควำม
สะอำดของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนทซ์ำฟำรี 
      (1) พื นท่ีในการดูแล
รักษาความสะอาดมีบริเวณ
กว้างยังมีจุดบกพร่องซึ่งอาจ
ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการของ
นักท่องเที่ยว 

1. ก ากับดูแล และติดตาม
การปฏิบัติงานของพนักงาน
ท าความสะอาด  
2. ประชุมผู้รับผิดชอบใน
การติดตาม และรายงานผล
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

1. การควบคมุภายในยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากการก ากับ
ดูแลด้านการบรหิาร 
2. การควบคมุภายในยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากการก ากับ
ดูแลด้านการบรหิาร 
 

1. ไม่มีหัวหน้างานในการ
ก ากับดูแลควบคมุ ท าให้การ
ตรวจสอบไมเ่พียงพอ 

1. มอบหมายเจ้าหนา้ที่ 
ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 
ในบริเวณพื นท่ีให้บริการ
นักท่องเที่ยว และในบริเวณ
บ้านพักนักท่องเที่ยว เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจในการ
ดูแลรักษาความสะอาด 
๒. ก าหนดจดุพื นท่ี เน้นย  า
การให้บริการด้านความ
สะอาดเพิ่มขึ น 

30 ก.ย. 2562 
นายเอก สายสนิท 
(หัวหน้ากลุ่มงาน

โยธาและซ่อมบ ารุง 
รักษาการ ผอ. ฝ่าย

ปฏิบัติการและ 
ซ่อมบ ารุง) 
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- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

14. กำรควบคุมด้ำนกำร
รักษำ ควำมปลอดภัยของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
     (๑) มีการน า Software 
จากภายนอกซึ่งไม่ได้รับ
อนุญาตเข้ามาติดตั งใน
หน่วยงาน และมีการน าสื่อ
บันทึกข้อมูล (Handy drive, 
Hard disk external) จาก
ภายนอกและไมไ่ดร้ับอนุญาต
เข้ามาใช้ในหน่วยงาน 
     (๒) มีการบุกรุกทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์จาก
ภายนอก (อินเตอร์เนต็) 
     (๓) การติดไวรสั
คอมพิวเตอร์ที่ตดิมากับไฟล์
ทั่วไป, ไฟล์ที่ใช้ติดตั ง 
Software และไวรสัที่มากับ
การใช้งาน อินเตอร์เน็ต 

1. มรีะบบ Active Directory 
(AD) ท าหน้าที่ช่วยจัดการ
ทรัพยากรในระบบเครือข่าย 
โดยมีข้อก าหนดการรักษา
ความปลอดภัย (security 
policy) เช่น การป้องกันการ
ติดตั ง Software โดยผู้ใช้งาน 
(User) ที่ไม่ได้รับอนญุาต, 
การมองเห็น drive 
เฉพาะงาน/ฝ่ายเท่านั น และ/
หรือไม่สามารถใช้งาน Handy 
drive, Hard disk external 
จากภายนอกได้๒. มรีะบบ 
Firewall เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะท าหนา้ที่
ป้องกันการบุกรุกและการ
เข้าถึงจากภายนอก (เช่น  
จากอินเตอร์เนต็) และเข้าถึง
เครือข่ายภายใน (เช่น 
เครือข่ายภายในองค์กร) ได ้
๓. มรีะบบ Anti-virus เพื่อ 
ตรวจจับและจดัการไวรสั
คอมพิวเตอร์ที่ตดิมากับไฟล ์

๑. การควบคมุภายในมีความ
เพียงพอ เนื่องจากด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์และให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบรักษาความ
ปลอดภัยทีม่ีใช้อยู่ และความ
เสียหายจากการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ทีไ่ม่
เหมาะสม ให้กับเจา้หน้าท่ี
ทราบเบื องต้น 
๒. การควบคมุภายในมีความ
เพียงพอ เนื่องจากจัดท าฟอร์ม
การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนกลาง
และเพื่อป้องกันด้านการเข้าถึง
ระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 
๓. การควบคมุภายในมีความ
เพียงพอ เนื่องจากด าเนินการ
UPDATE อุปกรณร์ะบบ 
Firewall ให้รองรับกับปัจจุบัน 
  

ไม่ม ี ไม่ม ี 30 ก.ย. 2562 
นายธวีินทร์ เทเพนทร ์
หัวหน้างานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 ทั่วไป, ไฟล์ที่ใช้ติดตั ง 
Software และการตรวจจับ
ไวรัสทีม่ากับการใช้งาน
อินเตอร์เนต็ 

    

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

1. ตั งค่าโปรแกรมป้องกัน 
การใช้ handy drive แบบ 
Auto Run    
๒. ก าหนดสิทธ์ การเข้าถึง
ข้อมูลของแต่ละฝ่ายงาน
ผ่านระบบ Active 
Directory  
๓. ก าหนดป้องกันการติดตั ง
และดาวนโ์หลดโปรแกรม
ต่างๆ ของเครื่องลูกข่าย  
 

1. การควบคมุภายในมีความ
เพียงพอ เนื่องจากด าเนินการ
ประเมินความเหมาะสมของ
ระบบรักษาความปลอดภัยและ
คู่มือการปฏิบตัิงานเป็นระยะๆ 
 
 
 

ไม่ม ี
 

ไม่ม ี 30 ก.ย. 2562 
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16. กำรจัดท ำค ำขอ
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 
      (1) รายการที่ขอ
งบประมาณไม่มีความพร้อม 
และเมื่อไดร้ับงบประมาณก็
ไม่สามารถใช้ได้ตามแผน 
      (2) ขาดการวางแผนใน
เรื่องของแผนงานโครงการ/
แผนการด าเนินงาน 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์การ
เสนอขออนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเตมิ โดยใหเ้สนออนุมตัิ
เฉพาะรายการที่มีความ
พร้อม 
2. มีแผนจัดท าแผนงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์
ของ สพค. ระยะ 3 ป ี
3. ก าหนดแนวทางการขอ
อนุมัติงบประมาณเพิ่มเตมิ
โดยพิจารณาการปรับแผน
ก่อนและอยู่ภายในวงเงิน
เดิมที่ได้รับอนุมตั ิ

1. การควบคมุภายในมีความ
เพียงพอเนื่องจากจะเสนอ
อนุมัติเฉพาะรายการที่มีความ
พร้อม 
2. การควบคมุภายในมีความ
เพียงพอเนื่องจากจะท าให้มี
แผนงานโครงการที่จะเสนอใน
ปีถัดไป 
3. การควบคมุภายในมีความ
เพียงพอเนื่องจากแผน
งบประมาณปี 2562 ไม่มีการ
เพิ่มวงเงิน 
 

1. มีการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมปลายปี
งบประมาณ และไมม่ีความ
พร้อมในการด าเนินงาน ท าให้
เบิกจ่ายเงินไม่ทันและกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มหีนี 
จ านวนมาก 
2. การจดัท าแผนงบประมาณ
มีข้อจ ากัดในเรื่องบุคลากร  
ท าให้การจัดท าแผน
งบประมาณเสนอเฉพาะเท่าที่
ท าได ้
3. บางรายการที่ไดร้ับ
งบประมาณไม่สามารถ
ด าเนินการได้ แล้วมีการขอ
ยกเลิกด าเนินการและคืนเงิน 
ท าให้การด าเนินงานและการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
5 ปี ของ สพค. และแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าป ี

30 ก.ย. 2562 
น.ส. สุพิชญา หลิมตระกูล 

(หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ และ
ประเมินผล) 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

17. กำรติดตำมแผนผล
กำรใช้จ่ำยเงินของ
ส ำนักงำนฯ 
      (1) การใช้จ่ายเงินไม่
เป็นไปตามแผน ท าให้การ
เบิกจ่ายต่ ากว่าแผนมาก 
 

1. จัดตั ง war room เพื่อ
ติดตามและประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
2. ปรับแผนงบประมาณ
เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานสถานการณ์
ปัจจุบัน 
3. มีตัวชี วัดองค์กรเรื่องการ
เบิกจ่าย 
4. มีการแจ้งเวียนรายงานผล
การใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เจ้าของ
งบประมาณรับทราบสถานะ 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
5. ติดตามแผน/ผล และ
ความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน และแผน/ผลการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
(ค่าใช้จ่ายโครงการ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยให้หน่วยงานรายงาน
โครงการ ภายในวันท่ี 4 
ของเดือนต่อไป 
 

1. การควบคมุภายในมีความ
เพียงพอเนื่องจากจะท าให้
รับทราบปัญหาที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายได ้
2. การควบคมุภายในมีความ
เพียงพอเนื่องจากท าให้มีการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ น 
3. การควบคมุภายในมีความ
เพียงพอเนื่องจากเนื่องจาก 
เป็นการบังคับให้เร่งรัดเบิก
จ่ายเงิน 
4. การควบคมุภายในมีความ
เพียงพอเนื่องจากท าให้
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
รับทราบและเกดิความตระหนัก
ในการเร่งรดัเบิกจ่ายเงิน 
5. การควบคมุภายในมีความ
เพียงพอเนื่องจากท าให้
ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบ
สถานะการด าเนินงาน และ
สามารถรายงานปญัหาที ่
เกิดขึ นได ้
 

1. ผลเบิกจ่ายต่ ากว่า
แผนการใช้จา่ยเงิน 
2. บางโครงการ/บางรายการ
ที่ได้รับงบประมาณไปแล้ว แต่
ยังไม่ได้ด าเนินการ  ท าให้
ล่าช้ากว่าแผน 
3. ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
แบบไม่มหีนี หลายรายการและ
วงเงินสูง 
 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 
1. แผน-ผลการใช้จ่ายเงิน ณ 
29 ก.ย. 2562 ดังนี   
    - แผน 536.3545 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 100% 
    - ผล 253.5114 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 47.26 
  

1. ให้หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณเร่งด าเนินการ
ใช้จ่ายเงิน ตั งแต่ต้น
ปีงบประมาณ 
2. ให้หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณด้วยตนเอง 

30 ก.ย. 2562 
น.ส. สุพิชญา หลิมตระกูล 
(หัวหน้างานยุทธศาสตร ์

งบประมาณ และ
ประเมินผล) 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

18. กำรบันทึกรำยกำร
บัญชี และกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรเงิน 
      (1) ขาดเจ้าหน้าท่ีมา
ช่วยปฏิบัติงานบัญชีการ
ตรวจสอบ การตรวจทาน
เอกสารการจัดท าเอกสาร
ประกอบการท ารายงาน
การเงิน 

1. ตรวจทานและตรวจสอบ
เอกสารส าหรับการบันทึก
บัญชีเพื่อให้ทันเวลา 
 

1.การควบคุมภายในไม่
เพียงพอ เนื่องจากขาด
เจ้าหน้าทีบ่ัญชชี่วย
ด าเนินการตรวจทาน
เอกสารและการปรับปรุง
รายการทางบัญชบีาง
รายการไม่ทนั  

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

1. จัดจ้างบริษัทฯ เพื่อ
ด าเนินการจัดท าบัญชีและ
จัดท ารายงานการเงิน 

30 ก.ย. 2562 
น.ส.นภธร จงสกุลวัฒนา 

(รักษาการ 
หัวหน้างานบัญชี) 

19. กำรจัดเก็บเอกสำร 
      (1) การจัดเก็บเอกสาร
ยังไม่สามารถจดัเก็บเอกสาร
ได้อย่างเป็นระบบระเบยีบ  
 

1. จัดท าทะเบียนคุม
เอกสารส าหรับการยมื-คืน 

๑. การควบคมุภายในไม่
เพียงพอเนื่องจาก เอกสารที่มี
การท าทะเบียนคมุไม่มผีู้รับ 
ผิดชอบเฉพาะ ท าให้การควบคุม 
เอกสารไม่เป็นระบบเท่าที่ควร 

๑. ขาดเจา้หน้าท่ีที่รับผิดชอบ
ในการควบคุมเรื่องการจัดเก็บ
เอกสารและการจัดท า
ทะเบียนการยืมและคืน
เอกสาร 

๑. น าระบบ IT เข้ามาช่วย
ในการจัดเก็บเอกสารใน
ระบบ icloud 

30 ก.ย. 2562 
น.ส.นภธร จงสกุลวัฒนา 

(รักษาการ 
หัวหน้างานบัญชี) 

20. กำรรับช ำระเงินผ่ำน
ระบบ QR CODE ส ำหรับ
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี 
     (1) เจ้าหน้าที่ยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการรับช าระเงินผ่าน 
QR CODE อย่างแท้จริง 
     (2) ส านักงานยังไม่มี
การวางระบบและประสาน 

1. อบรมเจ้าหน้าท่ีให้เกดิ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการรับช าระเงินผ่าน 
QR CODE 
2. จัดประชุมเจา้หน้าท่ีและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึง
ระบบการรับช าระเงินผ่าน 
QR CODE รวมถึงสอบถาม
ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่า
จะเกดิขึ น 

1. การควบคมุภายในเพียงพอ
เนื่องจากมีการให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับระบบการ
รับช าระเงินผ่าน QR CODE 
2. การควบคุมภายในเพียงพอ
เนื่องจากได้มีการประสานงาน
เพื่อสอบถามปัญหาและ
อุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ น
จากการรับเงินผ่าน QR 
CODE 

ไม่มี ไม่มี 30 ก.ย. 2562 
น.ส.อรทัย อินตะยศ 

(รักษาการ 
หัวหน้าการเงิน) 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

ผู้เกี่ยวข้องให้รับรูเ้ข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการรับ
ช าระเงินผ่านระบบ QR 
CODE 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับช าระ
เงินผ่านระบบ QR CODE 
 

3. การควบคุมภายในเพียงพอ 
เนื่องจากมีการจดัท า
หลักเกณฑ ์
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับ
ช าระเงินผ่านระบบ QR 
CODE และจะเริ่มทดลอง
ช าระเงินในวันที่ 6 ตุลาคม 
2562 

   

21. กำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ 
จัดจ้ำง 
     (1) เจ้าของโครงการไม่
ด าเนินการตามแผนจัดซื อ
จัดจ้าง ท าให้เกิดความล่าช้า 
     (2) ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง
และครบถ้วนตามระเบียบพัสดุ 

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

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

1. เจ้าของโครงการไม่ด าเนิน 
การตามแผนจัดซื อจัดจ้าง  
ท าให้เกิดความล่าช้า 

1. ประสานงานและตดิตาม
กับเจ้าของโครงการอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. เร่งรัดและติดตามแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ขั นตอนและแผนการด าเนิน 
งานท่ีเจ้าของโครงการ
ก าหนด 
3. ติดตามการจัดซื อจดัจ้าง
ในการประชุม War room 
ระดับบริหาร ทุกเดือน 
4. สรรหาเจ้าหน้าท่ีพัสดุที่
ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจดัซื อ
จัดจ้างโดยตรง มิใช่การ
แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีต าแหน่ง

30 ก.ย. 2562 
นางกุลรัศมิ์ เจริญศรี 

(รักษาการ 
หัวหน้างานพัสดุ) 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

อื่นมาปฏิบัติงาน เพราะท า
ให้ปฏิบัติงานได้ไมเ่ต็มที่ 
เนื่องจากต้องปฏิบัติงาน
หลายหน้าที่ ท าให้ขาด
ความรอบคอบ 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

22. กำรจัดท ำทะเบียน
ควบคุมครุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้ำง 
     (1) ไม่มีบุคลากรมา
ปฏิบัติงานในต าแหน่งโดย 
เฉพาะ จึงท าให้ปฏิบัติงาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ 

1. ในระหว่างที่ยังไม่มี 
บุคลากรในต าแหน่งเฉพาะให้
มอบหมายให้มผีู้รับผิดชอบ 
ไปก่อน 
2. สรรหาเจ้าหน้าท่ีอาคาร
สถานท่ีเฉพาะต าแหน่งเพื่อ
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

1. การควบคมุภายในไม่
เพียงพอ เนื่องจากไม่มี
บุคลากรในต าแหน่งเฉพาะ  
แต่ส านักงานมีการตรวจนับ
ครุภณัฑ์ประจ าปีเพื่อให้เป็น
ปัจจุบัน 

1. ไมม่ีบุคลากรมาปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งโดยเฉพาะ จึงท าให้ 
ปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ 
 

1. น าระบบ software  
เพื่อควบคุมทะเบียน
ครุภณัฑ์มาใช้ในการ
ด าเนินการ 

30 ก.ย. 2562 
นางกุลรัศมิ์ เจริญศรี 

(รักษาการ 
หัวหน้างานพัสดุ) 

23. กำรจัดท ำข้อบังคับ/
ระเบียบ/ประกำศ/คู่มือของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ 
      (1) ระเบียบ/ข้อบังคับ 
ยังไม่ครอบคลุมการปฏิบตั ิ
งานของเจ้าหน้าท่ี 

1. จัดท าระเบียบ/ข้อบังคับ
ของส านักงานให้มีความ
ครอบคลมุการปฏิบัติงาน 
 

๑. การควบคมุภายในยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากมีการออก
พระราชกฤษฎีกายุบเลิก
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒      

1. ระเบียบ/ข้อบังคับ ยังไม่
ครอบคลมุการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
๒. ในคราวการประชุม
คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย ครั งท่ี ๕/๒๕๖๒  
เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ คณะอนุกรรมฯ  
ได้มมีติในการพิจารณาร่าง
กฎหมายต่างๆของส านักงานฯ 
ว่าไม่มีความจ าเป็นใน 

๑. คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย ให้ความเห็นว่าใน
การพิจารณาปรับปรุง
ระเบียบ ข้อบังคับของ
ส านักงานฯหากเรื่องใดมี
ความจ าเป็น เร่งด่วน ก็ให้
ส านักงานฯ น าเสนอ
พิจารณาเป็นเรื่องๆไป 

30 ก.ย. 2562 
น.ส. ประภัสสร  

ชื่นสมบัติ 
(นักกฎหมาย) 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

การออกระเบยีบ ข้อบังคบั 
เนื่องจากมีการประกาศใช้ 
พระราชกฤษฎีกายุบเลิก
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และมผีลบังคับใช้แล้ว  
เมื่อวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

24. กำรด ำเนินงำนสำร
บรรณอิเลก็ทรอนิกส ์
      (1) ขาดความคุ้มค่าจาก
การใช้งานไม่เต็มรูปแบบ   
      (2) มีการท างาน
ซ  าซ้อนท าให้เกิดความล่าช้า
เนื่องจากมีการลงทะเบียน
รับทั งในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และ
ลงทะเบียนคมุในเอกสาร
นอกระบบ  

1. ประสานให้เจา้หน้าท่ีใช้
งานใน ระบบ(E-DOC) 
เอกสารภายนอก และเอกสาร
ภายในที่ไมเ่กี่ยวข้องกับงาน
การเงิน งานพัสดุ ทุกขึ นตอน 
(สร้าง-ส่ง-ลงนาม) ไม่มี
เอกสารนอกระบบ 
2. จัดท าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ครบ
กระบวนการ และมีการท า 
ERP สนับสนุนการท างานของ
พัสดุ การเงิน และงานบัญชี  
 

๑. การควบคมุภายในไม่
เพียงพอ เนื่องจากปัจจุบัน
เจ้าหน้าท่ียังใช้งานในระบบ ไม่
เต็มรปูแบบ ยังต้องมีเอกสาร
ภายนอก ท าให้ต้องลงทะเบียน
รับทั งในระบบและนอกระบบ  
๒. การควบคมุภายในไม่
เพียงพอ เนื่องจากเนื่องจาก 
ไม่มรีะบบ ERP จึงยังมีการ
ลงทะเบียนรบั งานการเงิน 
งานพัสดุ งานบัญชีทั งในระบบ 
(เนื่องจากต้องออกเลขสาร
บรรณในระบบ) และ
ลงทะเบียนรับเอกสารนอก
ระบบ เนื่องจากต้องลงนามใน
เอกสารฉบับต้นฉบับ 
 

๑. ท างานซ  าซ้อนและล่าช้า 
ท าให้สิ นเปลืองค่าใช้จ่ายใน
การปริ นท์เอกสาร  
 

๑. ก าหนดนโยบายส าหรบั
เอกสารภายนอก และเอกสาร 
ภายในที่ไมเ่กี่ยวข้องกับงาน 
การเงิน งานพัสดุ ให้ท าใน
ระบบโดยสมบูรณ์เท่านั น 
โดยไม่พิจารณาเอกสาร
ภายนอก 
๒.จัดท าระบบ ERP รองรับ
การท างานของระบบพัสดุ 
ระบบการเงิน ระบบบญัชี 

30 ก.ย. 2562 
1. น.ส.ประกาย วงศ์แกว้ 
(หัวหนา้งานบรหิาร 
งานทัว่ไป) 
2. น.ส. สรัญญา  ใจค า 
(เจ้าหนา้ที่บรหิาร 
งานทัว่ไป) 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

25. กำรจัดท ำเอกสำร
ประชุมของคณะกรรมกำร
บริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร 
     (1) ระยะเวลาการส่ง
เอกสารล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 
     (2) ก าหนดการประชุม
ของคณะอนุกรรมการ
บริหารกระชั นชิดกับการ
ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร 

1. ก าหนดวันส่งเอกสาร
ประชุมให้ชัดเจน  
 

1. การควบคมุภายในเพียงพอ
เนื่องจากได้มีการก าหนดวันส่ง
เอกสารอย่างชัดเจน 
2. การควบคมุภายในเพียงพอ 
เนื่องจากมีการก าหนดวัน
ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนครให้
สอดคล้องกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการแตล่ะคณะ 
 

1. การส่งวาระบางเรื่องยังมี
ความล่าช้า จึงอาจท าให้การ
สง่เอกสารประชุมให้แก่
คณะกรรมการบรหิารการ
พัฒนาพิงคนครไม่ครบตาม
วาระที่ก าหนด 
 

1. ติดตามเจ้าหน้าที่ท่ีก ากับ
ดูแลให้เร่งส่งข้อมูลให้ทัน
ตามเวลาที่ข้อสั่งการก าหนด 
2. ก าหนดวันส่งเอกสาร
ประชุมให้แก่คณะกรรมการ
ก่อน 7 วัน 
3. หากครบก าหนดเวลา
ตามระเบียบให้จดัส่ง
เอกสารเท่าทีม่ีให้กับ
คณะกรรมการฯ ก่อน 

30 ก.ย. 2562 
น.ส.พัฒนา  จินาวา 
(เจ้าหน้าที่บริหาร 

งานทั่วไป) 

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

1. ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ใช้อ านาจ
คณะกรรมการบริหารฯ 
พิจารณาเป็นคราวๆ 
2. ด าเนินการออกระเบียบ/
ประกาศ ที่เป็นอ านาจของ  
ผอ.สพค. 

การควบคุมภายใน ไมเ่พียงพอ 
เนื่องจากไมส่ามารถแก้ไข
ปัญหาได้ครบถ้วน 

คณะอนุกรรมการกฎหมาย 
ไม่ผา่นความเห็นชอบ เนื่องจาก
มี พ.ร.ฎ.ยุบเลิกส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2562 
1. ระเบียบส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่า
ด้วยหลักเกณฑเ์งินประกัน
หรือหลักประกันความเสยีหาย 
และการค  าประกัน พ.ศ. …… 
2. ร่างข้อบังคับส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่า
ด้วยการจดัแบ่งส่วนงาน และ
ขอบเขตหน้าที่ พ.ศ. ..... 

จัดท าประกาศ หลักเกณฑ์  
ค าสั่งที่เป็นอ านาจของ 
คณะกรรมการบรหิารฯ 
และ ผอ.สพค. พิจารณา 

30 ก.ย. 2562 
ฝ่ายบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

27. ระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (ITA) 
     (1) แนวปฏิบัติหรือ
ขั นตอนในการท างานยังไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจน 

1. ปฏิบัตติามปฏิทินและ
คู่มือการประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน (ITA) ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. 
2. การจดัอบรมผู้ปฏิบตัิงาน 
สพค. หลักสูตร ITA 
 

การควบคุมภายใน มีความ
เพียงพอ เนื่องจากท าให ้สพค. 
มีการด าเนินงานท่ีมีคุณธรรม
และความโปร่งใส 

ได้รับข้อมลูตามแบบตรวจการ
เปิดข้อมูลสาธารณะล่าช้ากว่า
ก าหนด แต่ยังสามารถประสาน 
งานแก้ไขกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได ้

1. ด าเนินการให้เวลา
สอดคล้องกับปฏิทินและ
คู่มือการประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน (ITA) 
ของส านักงาน ป.ป.ช. 
2. เร่งด าเนินการตั งแต่ต้น
ปีงบประมาณ 

30 ก.ย. 2562 
ฝ่ายบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

28. กำรด ำเนินงำน
ประชำสัมพันธ์ของส ำนัก
บริหำรงำนกลำง 
      (1) การปฏิบัติงาน
บางส่วนไมส่ามารถด าเนิน 
งานตามแผนที่ก าหนด 
      (2) นโยบายเพิ่มเติม
จากแผนงานที่ก าหนด 
      (3) การขาดทักษะของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
      (4) ขาดฐานข้อมูลที่ใช้
ในการวิเคราะห์การวางแผน
ประชาสมัพันธ์ 

1. วางแผนปฏิบตัิงานท่ี
ชัดเจนเพื่อเตรียมการด าเนิน 
การให้ทันตามระยะเวลา 
2. ประชุมสื่อสารเป้าหมาย
และทิศทางการด าเนินงาน
ขององค์กรร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอ 
3. ศึกษาระเบียบและ
ข้อก าหนด ประกอบการ
ด าเนินการทุกครั งและจัดหา
ระเบียบรองรับส าหรับงานท่ี
มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ 

1. การควบคุมภายในยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากขาดแผนการ
จัดซื อล่วงหน้าที่สอดรับกับ
นโยบายในการปฏิบัติงานและ
วิธีการจัดซื อจัดจ้างมีขั นตอน
เยอะ เช่น การหาราคากลาง ,
ราคาเครดิตแพงกว่าราคาเงินสด  
2. การควบคมุภายในเพียงพอ  
เนื่องจากมสีื่อสารถ่ายทอด
นโยบายองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
และประชุมเตรียมความพร้อม
วางแผนงานล่วงหน้าเสมอ 
3. การควบคมุภายในเพียงพอ
เนื่องจากมีการศึกษาระเบยีบ
และข้อก าหนดก่อนด าเนินการ 
 

1. การปฏิบัติงานบางส่วนไม่
สามารถด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนด 
2. การเปลี่ยนแปลงในการ
สื่อสารและบริโภคสินค้าของ
นักท่องเที่ยว 
 

1. วางแผนงานและก าหนด
ขั นตอนด าเนินงานภายใน
ฝ่ายงาน 
2. บุคลากรต้องเรยีนรู/้
ศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมด้วย
ตนเอง 
3. วางแผนขั นตอนการ
จัดซื อจัดจ้างในภาพรวม
ทั งหมดโดยไม่แยกย่อย 
4. ก าหนดหัวข้อในการ
ประชุม war room ระดับ
บริหาร 

30 ก.ย. 2562 
น.ส. ประกายแกว้ 

รุ่งเรืองศรี 
(เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์และ
ลูกค้าสัมพันธ์) 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

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

29. กำรจัดท ำบัญชี
ทรัพย์สินส ำหรับกำร
โอนย้ำยศูนย์ประชุมฯ 
     (๑) รายการทรัพย์สิน
ของศูนย์ประชุมไม่ตรงตาม 
รายการบญัชีทรัพย์สินของ
งานบัญชี 

1. จ้างบริษัทเข้ามา
ด าเนินการช าระบัญชี
ทรัพย์สินให้มรีายการถูกต้อง
ตรงกัน เพื่อน าไปใช้ในการ
ตรวจนับ 
 

1. การควบคมุภายในยังไม่มี
ความเพียงพอท่ีจะท าให้
วางแผนฯ ได้อยา่งเหมาะสม
เนื่องจากมีไมไ่ดด้ าเนินการ
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
 
 

หมำยเหตุ 
1. ไมม่ีการควบคุมภายในประเด็นนี  เนื่องจากมี พรฎ .ยุบเลิก
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้โอน 
ศูนย์ประชุมฯ ตั งแต่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 

 
 

30 ก.ย. 2562 
น.ส. ศริณญา กาละ 
(หัวหน้างานบริหาร

ศูนย์ประชุม) 

30. กำรตรวจนับทรัพย์สิน
ตำมรำยกำรบัญชีส ำหรับ
กำรโอนย้ำยศูนย์ประชุมฯ 
     (๑) ทรัพย์สินศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติ มี
การใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มี
การจัดเก็บรวบรวมไว้ในท่ี
เดียวกันท าให้ยากต่อการ
ตรวจนับและตรวจสอบสภาพ 
    (2) ไม่มีการควบคมุการ
รับคืนครภุัณฑเ์พื่อตรวจนับ
จ านวนให้ถูกต้องก่อนการ
จัดเก็บ 
    (3)  ไม่มีการคัดแยก 
จัดเก็บครภุณัฑ์ที่ช ารุด อย่าง
เป็นสัดส่วน 
 

1. จัดหาที่จดัเก็บให้เป็น
หมวดหมู ่
๒. ผู้จดังานควบคุมการ
จัดเก็บทรัพยส์ินและตรวจนับ
ทุกครั งภายหลังการจัดงาน 
๓. คัดแยกครุภณัฑ์ที่ช ารดุ
และจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน 

การควบคุมภายในยังไมม่ีความ
เพียงพอท่ีจะท าให้วางแผนฯ 
ได้อย่างเหมาะสมเนื่องจาก 
1. มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้มีรายการครภุัณฑ์
เสียหายเพิ่มเติม 
2. ไม่สามารถตรวจสอบ
รายการทรัพย์สินให้ถูกต้องและ
ตรงกับทรัพย์สินที่มีอยู่จริง 
เนื่องจากด าเนินการช าระบญัชี
ทรัพย์สินให้มรีายการถูกต้อง
ตรงกันไม่แล้วเสร็จ 
  

หมำยเหตุ 
1. ไมม่ีการควบคุมภายในประเด็นนี  เนื่องจากมี พรฎ .ยุบเลิก
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้โอน 
ศูนย์ประชุมฯ ตั งแต่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 

30 ก.ย. 2562 
1. น.ส. ศริณญา กาละ 

(หัวหน้างานบริหาร
ศูนย์ประชุม) 

2. น.ส.กานตรัตน์  
จิรากิตติรัตน์ 

(หัวหน้างานพัฒนา
และส่งเสริมการตลาด) 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

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

31. กำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์
ที่ช ำรุดส ำหรับกำรโอนย้ำย
ศูนย์ประชุมฯ 
      (1) ตรวจนับทรัพย์สิน
ไม่แล้วเสร็จ จึงไมส่ามารถ
ทราบได้ว่าครุภณัฑ์ช ารดุหรือ
เสียหาย 

1. ไดม้ีการตรวจนับ
ทรัพย์สินเบื องต้น และได้มี
การมีการคัดแยกครุภณัฑ์ที่
ช ารุดและจัดเก็บใหเ้ป็น
สัดส่วน  

1. การควบคมุภายในยังไม่มี
ความเพียงพอท่ีจะท าให้
วางแผนฯ ได้อยา่งเหมาะสม
เนื่องจากการช าระบญัชี
ทรัพย์สินให้มรีายการถูกต้อง
ตรงกันยังไม่แล้วเสร็จ และยัง
ไม่มีกรอบระยะเวลาในการ
จ าหน่ายครภุณัฑ์ช ารุดชัดเจน 

หมำยเหตุ 
1. ไมม่ีการควบคุมภายในประเด็นนี  เนื่องจากมี พรฎ .ยุบเลิก
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้โอน 
ศูนย์ประชุมฯ ตั งแต่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 

30 ก.ย. 2562 
น.ส. ศริณญา กาละ 
(หัวหน้างานบริหาร

ศูนย์ประชุม) 
 

32. กำรหำรำยได้ของศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้ำ
นำนำชำติฯ 
       (1) ขาดบุคลากรใน
การด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดเชิงรุก 
       (2) รายไดไ้มเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย 
       (3) ขาดงบประมาณ
ทางด้านการตลาดและ
ประชาสมัพันธ์ 

1. ด าเนินการรับจองและ
ให้บริการการจัดงานประชุม 
สัมมนา และนิทรรศการ ทั ง
ลูกค้าใหม่ที่ติดต่อใช้บริการ 
และกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีการใช้
บริการเป็นประจ า 
2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
สินค้าและบริการ กิจกรรม
และการจัดงานต่างๆในสื่อ
ออนไลน์ เช่น facebook 
และบนเว็บไซด์ของศูนย์
ประชุม 

การควบคุมภายในยังไม่มีความ
เพียงพอที่จะท าให้วางแผนฯ ได้
อย่างเหมาะสมเนื่องจาก 
1. รายได้ของศูนย์ประชุมยังไม่
สมดุลกับค่าใช้จ่ายเนื่องจาก
ขาดบุคลากรในการด าเนินการ
ตลาดเชิงรุก จึงท าให้จ านวน
การจัดงานยังมีไม่มากนัก 
2. มีการก าหนดราคาพิเศษ  
การลดราคา การอนุเคราะห์ใน
การจัดงานซึ่งต่ ากว่าราคาต้นทุน 
3. จากการที่มีมติ ครม. เรื่อง 
พรฎ. ในการโอนย้ายศูนย ์ 
ประชุมแก่กรมธนารักษ์  
จึงไม่ได้รับงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

หมำยเหตุ 
1. ไมม่ีการควบคุมภายในประเด็นนี  เนื่องจากมี พรฎ .ยุบเลิก
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้โอน 
ศูนย์ประชุมฯ ตั งแต่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 
 

30 ก.ย. 2562 
1. น.ส.กานตรัตน์  

จิรากิตติรัตน์ 
(หัวหน้างานพัฒนา 
และส่งเสริการตลาด) 
2. นายธนวัฒน์  

จีนะวานิช 
(หัวหน้างาน

ประชาสัมพันธแ์ละ
การขาย) 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

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

33. กำรรักษำมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยกำรจัดกำร
ประชุม สัมมนำ นิทรรศกำร 
(มอก. 22300) 
     (1) ยังไม่ได้รับจดัสรร
หางบประมาณในการ
ด าเนินงานจัดท าโครงการ 
     (2) ขาดบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
จัดท ามาตรฐาน 
 

1. ควบคุมการด าเนินงาน
ทางด้านการรักษาความ
ปลอดภัยใหเ้ป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ มอก 
22300 
 

การควบคุมภายในยังไมม่ี
ความเพียงพอท่ีจะท าให้
วางแผนฯ ได้อยา่งเหมาะสม
เนื่องจาก 
1. ใบอนุญาตมาตรฐาน มอก. 
สิ นสุดเมื่อวันท่ี 12 พ.ค. 
2561 โดยจะต้องเข้าสู่
กระบวนการต่ออายุเพื่อรักษา
สภาพการรับรองมาตรฐาน
ภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่
ใบรับรองหมดอายุ คือภายใน
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2562 

หมำยเหตุ 
1. ไมม่ีการควบคุมภายในประเด็นนี  เนื่องจากมี พรฎ .ยุบเลิก
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้โอน 
ศูนย์ประชุมฯ ตั งแต่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 

30 ก.ย. 2562 
น.ส.กานตรัตน์ 
จิรากิตติรัตน์ 

(หัวหน้างานพัฒนา 
และส่งเสริการตลาด) 

 

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

34. กำรวิเครำะห์ วิจัย 
วำงแผน ศึกษำข้อมูล
พ้ืนฐำนและบริบทของแหล่ง
ท่องเท่ียว 
     (1) ข้อมูลของแหล่ง
ท่องเที่ยวปัจจุบันไม่มีการ
รวบรวมอยู่ในหน่วยงานเดียว 
     (2) ข้อมูลของแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่มีการน ามา 
วิเคราะห์ วิจยั วางแผน  
ต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม 
 

1. การสร้างฐานข้อมลูแหล่ง
ท่องเที่ยว และการสร้าง
กิจกรรมใหเ้กิดการท่องเที่ยว
หมุนเวียนทั งแหล่งท่องเที่ยว
เดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
 

1. การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 
เนื่องจากการรวบรวมฐาน 
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไม่มีการ
ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน 
และขาดการเช่ือมโยงข้อมูล 
ด้านกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดในภาคเหนือตอนบน 
 

1. การด าเนินงานค่อนข้าง
ช้าเนื่องจากขาดบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 
2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานยังเข้าถึงไม่
ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย 
 

1. จัดล าดับความส าคัญของ
พื นที่ในการลงเก็บข้อมูล
รวบรวมข้อมลูแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื นท่ีบริเวณ
เดียวกันให้เสร็จในคราวเดียว 
2. เพิ่มช่องการประชาสัมพันธ์ 
ของหน่วยงานให้ครอบคลุม
กลุ่มหมายมากยิ่งขึ น 

30 ก.ย. 2562 
นายฤทธิพร ไหวเคลื่อน 

(หัวหน้างานพัฒนา
ธุรกิจ รกัษาการ ผอ. 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ

โครงการพิเศษ) 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ควำมเสี่ยง 
(2) 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
(3) 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

(4) 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
(5) 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

(6) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

(7) 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
 

35. กำรตรวจสอบภำยใน
ของส ำนักงำนพัฒนำ 
พิงคนครฯ 
      (1) ขาดความร่วมมือ
เท่าที่ควรจากหน่วยงานรบั
ตรวจ เพราะยังมีความคิดว่า
มาตรวจจับผดิ 
      (2) ขาดแคลนบุคลากร 
เนื่องจากปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบภายในเพียง 1 
อัตรา มีผูร้ักษาการใน
ต าแหน่ง 1 อัตรา ซึ่งตาม
โครงสร้างมีจ านวน 5 อัตรา 
อีกทั งยังไม่มีผู้มคีวามรู้
ทางด้านช่างและ IT มีแต่
ด้านบัญชี การเงิน เท่านั น 

1. สรา้งความเข้าใจ และ
ความส าคัญเกีย่วกับการ
ตรวจสอบภายในของ
ส านักงานให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เข้าใจ
ในหน้าท่ีบทบาท ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของส านักตรวจสอบภายใน 

2. ควรมีการบรรจุเจา้หน้าท่ี
ตรวจสอบภายในให้ครบทั ง 
5 อัตรา ตามโครงสร้าง โดย
ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในที่มีวุฒิการศึกษา 
ด้านช่าง และ IT ด้วย 

1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงาน
เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี 
๒. การควบคมุที่มีอยู่ไม่
เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรไม่
เพียงพอกับภาระงาน 

1. ไมส่ามารถสรรหาเจ้าหนา้ที่
ในต าแหน่งท่ีขาดได ้เนื่องจาก
ส านักงานอยู่ระหว่างปรับ
โครงสร้าง เพื่อรองรับการ 
ถ่ายโอน 

๑. วางแผนการตรวจสอบ 
ภายใน โดยค านึงถึงระดับ
ความเสีย่งและผลกระทบที่
รุนแรง ใหส้อดคล้องกับ
จ านวนผู้ตรวจสอบภายใน 
ที่มีอยู่ 
 

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

ภายใน 
 

 
 


