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บทน า 
 

 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 โดยพิจำรณำก ำหนดประเด็นควำมเสี่ยงจำกภำรกิจหลักตำมโครงสร้ำงของส ำนักงำนพัฒนำ 
พิงคนครฯ ได้แก่ ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ส ำนักบริหำรงำนกลำง ส ำนักงำนพัฒนำธุรกิจและโครงกำร
พิเศษ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอก 
รวมทั้งทบทวนผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และน ำมำวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ขององค์กรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำและที่มีควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จขององค์กรรวมทั้งสิ้น 
7 ประเด็น ซึ่งมีประเด็นใหม่ 4 ประเด็น และประเด็นต่อเนื่อง 3 ประเด็น 
 ส ำหรับกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนเป็นรำยไตรมำส
จ ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เพ่ือวิเครำะห์และประเมินระดับควำมเสี่ยงคงเหลือ
ภำยหลังจำกที่ได้ด ำเนินกำรมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในแต่ละประเด็นแล้วสำมำรถจัดกำรควำม เสี่ยงได้
หรือไม่หรือมำกน้อยเพียงใด รวมทั้งเพ่ิมมำตรกำรในกรณีที่ควำมเสี่ยงเท่ำเดิมหรือเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนขององค์กรต่อไป 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้พิจารณาก าหนดประเด็น
ความเสี่ยงจากแผนยุทธศาสตร์ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2564) และภารกิจหลักตามโครงสร้างของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ 

1. แผนยุทธศาสตร์ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564) 

 วิสัยทัศน์ 
        สพค. เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้มี

คุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

 พันธกิจ 
 1) เป็นแกนกลางในการบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

ของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
 2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่ Lanna Eco MICE ในภาคเหนือตอนบน 
 3) พัฒนา ยกระดับ และเพ่ิมศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1) การบูรณาการและเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
 2) ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน 
 3) การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
                และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล 
 4) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 2.  ภารกิจหลักตามโครงสร้างของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ 
 ส านักบริหารงานกลาง 

 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของส านักงานและการสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ ผู้อ านวยการ และหน่วยงานภายในก ากับส านักงานพัฒนาพิงคนคร หน่วยตรวจสอบภายใน 
การบริหารทรัพยากรส านักงาน การประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อต่างๆ รวมทั้งการประสานงานกับส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืนๆ ตลอดจนการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักงาน เพ่ือให้บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินกิจการทั้งปวงของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี การให้บริการสวนสัตว์
และสวนสนุก การดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ การฝึกสัตว์ การอนุรักษ์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ การให้บริการบ้านพัก 
จัดเลี้ยง การค้าภายใน กิจกรรมการตลาด การพัฒนาสินค้าและให้บริการ ปรับปรุงและการดูแลรักษาอาคาร
สถานที่และพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งการด าเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์ 
 ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ
พ้ืนที่เชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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โครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง สพค. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  

ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ  

ส านักงาน ผอ.สพค. 
 

ส านักบริหารงานกลาง   ฝ่ายบริการ  

 ฝ่ายบริหารจัดการสัตว ์ 

 ฝ่ายปฏบิัติการและซ่อมบ ารุง  

 ฝ่ายการตลาด  

 

1. คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ 
2. คณะอนุกรรมกำรกฎหมำย 
3. คณะอนุกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำร 
4. คณะอนุกรรมกำรด้ำนบรหิำร 
5. คณะท ำงำนด้ำนกำรตลำด 

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

2
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 

ฝ่ายการเงินและบญัช ี

ส านักตรวจสอบภายใน  

ผู้เช่ียวชาญ  

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานท่ี 

ฝ่ายกฎหมาย 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
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แผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบด ำเนินงำนให้กับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ให้สำมำรถบริหำรควำม
เสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรพัฒนำองค์กร 

2. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

รำยละเอียด 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชุมเพื่อจัดท ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
   

           

2. เสนอแผนแก่ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร  

               

3. แจ้งให้หน่วยงำนทรำบ
แผนและด ำเนินกำรติดตำม
ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  
   

          

4. ติดตำมและรำยงำนผล
กำรบริหำรควำมเสี่ยง  

           
    

 
3. ประเภทความเสี่ยง 
 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้จ ำแนกประเภทของควำมเสี่ยงองค์กร ออกเป็น 4 
ประเภท ดังนี้ 
 3.1 ควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Risk)  
 เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้ำหมำย พันธกิจ ในภำพรวมขององค์กรที่อำจก่อให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรไม่บรรลุผลตำมเป้ำหมำยในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ขององค์กร 
 3.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk)  
  เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหำกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน หรือกำรด ำเนินงำนปกติที่
องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนนี้ อำทิกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติงำนโดยไม่มีผังกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน หรือไม่มีกำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
บุคลำกรขำดแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
 3.3 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)  
  เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและควบคุมทำงกำรเงินและกำรงบประมำณขององค์กร
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล ผลกระทบกำรเงินที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก อำทิข้อบังคับเกี่ยวกับรำยงำนทำง
กำรเงินของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ส ำนักงบประมำณ 
รวมทั้งกำรจัดสรรงบประมำณไม่เหมำะสม 
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 3.4 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
 เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมำย ระเบียบ กำรปกป้องคุ้มครองผู้รับบริกำรหรือ
ผู้มีส่วนได้เสีย กำรป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทำงด้ำนกฎระเบียบอ่ืนๆ 
 
4. ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้พิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิด
ควำมเสี่ยง และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อองค์กร ว่ำจะก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในระดับใด โดยได้ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 
4 ระดับ ได้แก่ สูงมำก สูง ปำนกลำง และต่ ำ 
 

   

           สูงมาก 

            สูง 

            ปานกลาง 

           ต่ า 

 

 
5. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 

กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ที่มีควำมเสี่ยงเป็นกำรค้นหำควำมเสี่ยงและสำเหตุหรือปัจจัยของควำมเสี่ยง  โดย
พิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยผลลัพธ์ขององค์กรตำมกรอบกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งแหล่งที่มำของปัจจัยต่ำงๆ ได้แก่ 

 ปัจจัยภายนอกองค์กร 
 เป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยขององค์กร เช่น 
ด้ำนกำรเมือง ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย ด้ำนสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 ปัจจัยภายในองค์กร  
เป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่มี อิทธิพลต่อเป้ำหมำยขององค์กร เช่น วัฒนธรรม

องค์กร ขีดควำมสำมำรถขององค์กร ข้อมูล/ระบบสำรสนเทศ กระบวนกำรท ำงำน ด้ำนสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม 
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5.1 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมขององค์กร 
 1. สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 

ล าดับ ประเด็นที่เสนอ รายละเอียด ผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธข์ององค์กร 
ประเภทของผลกระทบ หน่วยงานที่ได้รับ 

ผลกระทบ ความเสี่ยง โอกาส 
1. ด้ำนกำรเมือง  

 
1.1 นโยบำยของรัฐบำลที่มีกำรสง่เสริมด้ำนกำร
ท่องเที่ยว 

ท ำให้นักท่องเทีย่วเข้ำมำใช้บริกำรเพิ่มมำกข้ึน และ
เป็นที่รู้จักต่อนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ 

  / สชน./ สพพ. 

1.2 พรฎ. ยุบเลิกส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ  และ
ให้โอนส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีไปเป็นของ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ขำดควำมชัดเจนในทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี และท ำให้เกดิกำรชะลอกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี  

/   สชน. 

2. ด้ำนเศรษฐกิจ 2.1 กำรแข่งขันของธุรกิจที่มีควำมใกล้เคียงกับ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี
  

จ ำนวนนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริกำรลดลง ส่งผล
กระทบต่อรำยได้ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี 

/   สชน. 

ท ำให้ส ำนักงำนฯ มีกำรพัฒนำรูปแบบ หรือกิจกรรม 
กำรให้บริกำรใหม่ๆ   

  / สชน. 

2.2 ภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศและตำ่งประเทศ
ตกต่ ำ  

ท ำให้นักท่องเที่ยวมีอัตรำก ำลังซื้อลดลง  จ ำนวน
ผู้ใช้บริกำรและจ ำนวนนักท่องเที่ยวลดลง  ส่งผลให้
รำยได้ของส ำนักงำนฯ ลดลง  

/   สชน. 

3. ด้ำนเทคโนโลยี 3.1 ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลย ีและระบบ 
Social Network 
  
  

เพิ่มช่องทำงในกำรสื่อสำรส ำนักงำนฯ  
กำรประชำสัมพันธ์และส่งเสรมิกำรขำยเชียงใหม ่
ไนท์ซำฟำร ี 

  / สชน. / 
สพพ. / สบง. 

สร้ำงควำมสะดวกสบำยให้กับผู้ใช้บริกำรของ
ส ำนักงำนฯ 

  / สชน. /  
 สพพ./ สบง. 

กรณีมเีหตุกำรณ์ทีเ่ป็นไปในทำงลบกำรเผยแพร่
ข่ำวสำรจะเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว  สง่ผลกระทบต่อ
ช่ือเสียงของส ำนักงำนฯ   

/   สชน. /  
 สพพ./ สบง. 

  3.2 นโยบำยรัฐบำลที่เป็น “Thailand 4.0” เกิดกำรน ำเอำเทคโนโลย ีนวัตกรรมมำพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำร  กำรให้บริกำรใหม่ๆ  เช่น ระบบ 
cash card  กำรช ำระเงินออนไลน์ เป็นต้น 
 

  / สชน. /  
 สพพ./ สบง. 
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ล าดับ ประเด็นที่เสนอ รายละเอียด ผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธข์ององค์กร 
ประเภทของผลกระทบ หน่วยงานที่ได้รับ 

ผลกระทบ ความเสี่ยง โอกาส 
4. ด้ำนกฎหมำย 4.1 มีกฎหมำยเกี่ยวกับองค์กำรมหำชนเป็นกำร

เฉพำะ 
ส ำนักงำนฯ สำมำรถออกข้อบังคับและระเบียบ
ส ำหรับกำรปฏิบตัิงำนเป็นกำรเฉพำะของหน่วยงำน  
ท ำให้มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำน 

  / สชน. /  
 สพพ./ สบง. 

4.2 กำรออกกฎหมำยเพื่อใช้บังคับองค์กำรมหำชน 
เช่น พระรำชบัญญัติจดัซื้อจัดจ้ำงพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560,  พระรำชบญัญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 
2561, พระรำชบัญญตัิวินัยกำรเงินกำรคลังภำครัฐ 
พ.ศ. 2561 

เนื่องจำกเป็นข้อกฎหมำยใหม่และองค์กำรมหำชน
ต้องปฏิบัติตำม  ท ำให้เกิดควำมผดิพลำดกำรปฏิบตั ิ 
เนื่องจำกเป็นเรื่องใหม่และขำดควำมช ำนำญ 

/   สชน./  
สพพ./ สบง. 

กำรไม่ปฏิบัตติำมกฎหมำยมีบทก ำหนดโทษ  ส่งผล
ควำมเสยีหำยต่อส ำนักงำนฯ และผู้ปฏิบัติงำน 

/   สชน./  
สพพ./ สบง. 

4.3 ข้อกฎหมำยบำงเรื่อง มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรส ำนักงำน เช่น กฎหมำยเกีย่วกับกำรจัดตั้ง
และด ำเนินกิจกำรสวนสตัว์สำธำรณะ,กฎหมำยกำร
เคลื่อนย้ำยสัตว,์ พระรำชบญัญัตสิงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535, พระรำชบญัญัติเกี่ยวกับกำร
ทำรุณกรรมสัตว,์ พระรำชบัญญัตคิวบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล ์ เป็นต้น 

ท ำให้เป็นข้อจ ำกัดในกำรพัฒนำสนิค้ำส ำหรับ
จ ำหน่ำยเพื่อสร้ำงรำยได้ของส ำนกังำนฯ เช่น 
ผลิตภณัฑ์ซำกสัตว ์

/   สชน.  

5. ด้ำนสังคม 5.1 ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร (CSR : Corporate Social 
Responsibility) 

ท ำให้เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรมีีช่องทำงกำร
ประชำสมัพันธ์เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อกำรพัฒนำกำร
จัดกำรคณุภำพกำรบริกำรที่ยั่งยืนภำยใต้หลัก
จริยธรรมที่ดรีวมถึงเป็นกำรแสดงควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ส่งผลต่อ
ภำพลักษณ์ทีด่ีขององค์กร 

  / สชน. 

5.2 ควำมเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ท้ังทำงด้ำนภำษำ 
ศำสนำและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เป็นจุดขำยของกำรให้บริกำรของส ำนักงำนฯ  สำมำรถ
น ำไปสู่กำรพัฒนำเพื่อเพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 

  / สชน.  

5.3 กำรเกิดโรคระบำดระหว่ำงสตัว์สู่คน หรือ  
คนสู่สตัว ์คนสู่คน หรือ สัตวส์ู่สตัว์ 

ท ำให้สัตว์ที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล เสียชีวิต จำกกำร
ติดโรคระบำด 

/   สชน. 

5.4 ควำมหลำกหลำยของผู้ใช้บริกำรและ
นักท่องเที่ยวท้ังชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 

ปัญหำกำรสื่อสำรกับนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติไม่
เข้ำใจ ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ และควำมไม่พึงพอใจ 

/   สชน.  
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ล าดับ ประเด็นที่เสนอ รายละเอียด ผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธข์ององค์กร 
ประเภทของผลกระทบ หน่วยงานที่ได้รับ 

ผลกระทบ ความเสี่ยง โอกาส 
6 ด้ำนสิ่งแวดล้อม 6.1 ภัยธรรมชำติตำ่งๆ เช่น ไฟป่ำ วำตภัย ภัยแล้ง 

  
  

ทรัพย์สินได้รับควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ เช่น 
อำคำรสิ่งก่อสร้ำง  และครุภณัฑ์ตำ่งๆ  

/   สชน.  

ปัญหำหมอกควันส่งผลต่อกำรท่องเที่ยวของ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี

/   สชน. 

ขำดแคลนน้ ำใช้และคุณภำพน้ ำในกำรดูแลสัตว์และ
กำรบริกำรนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูแล้ง 

/   สชน.   

6.2 ควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรธรรมชำติใน
พื้นที ่

เป็นจุดเด่นและเป็นจุดขำยที่สำมำรถสร้ำงรำยได้
ให้กับส ำนักงำนฯ 

  / สชน.  

 
     2. สภำพแวดล้อมภำยใน 

 

ล าดับ ประเด็นที่เสนอ รายละเอียด เป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กร 
ประเภทของผลกระทบ หน่วยงานที่ได้รับ 

ผลกระทบ ความเสี่ยง โอกาส 
1 วัฒนธรรมองค์กร 1.1 วัฒนธรรมองค์กรทีไ่ม่เอื้อต่อกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรส ำนักงำน 
ท ำให้ส ำนักงำนฯ ขำดประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำร  ไม่ไดร้ับกำรยอมรับจำกบคุคลภำยนอก 

/   สชน. /  
สพพ. / สบง. 

1.2 บุคลำกรยังไม่ทรำบถึงค่ำนิยมและเป้ำหมำย
ขององค์กำร ท ำให้ขำดจิตส ำนึกและตระหนักใน
ค่ำนิยม 

ขำดกำรก ำหนดและกำรถ่ำยทอดค่ำนิยมและ
เป้ำหมำยขององค์กร ท ำให้ขำดกำรสรำ้งค่ำนิยมร่วม
ภำยในองค์กร 

/   สชน. /  
สพพ. / สบง. 

2 ขีดควำมสำมำรถของ
องค์กร 

2.1 เงินทุนของส ำนักงำนฯ มหีลำยแหล่ง ได้แก่ เงิน
อุดหนุนจำกรัฐ  เงินรำยได้ และเงินสะสม 

มีเงินทุนเพียงพอที่จะด ำเนินกำรพฒันำปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุตำมภำรกิจ 

  / สชน. /  
สพพ. / สบง. 

2.2 บุคลำกรส่วนใหญม่ีองค์ควำมรู้/ควำมสำมำรถ
ทักษะของบุคคล 

ส่งเสริมในเรื่องกำรท ำ KM กำรใหค้วำมส ำคญัต่อ
กำรมีส่วนร่วม ให้ควำมส ำคญักับควำมคิดรเิริ่ม
สร้ำงสรรค์และเปิดใจรับฟังแนวคดิในกำรท ำงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ภำยในองค์กร  

  / สชน. /  
สพพ. / สบง. 

2.3 ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญ 
เฉพำะด้ำน 
 

ใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนนำน  ท ำให้งำนล่ำช้ำ 
ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนฯ 

/   สชน. /  
สพพ. / สบง. 
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ล าดับ ประเด็นที่เสนอ รายละเอียด เป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กร 
ประเภทของผลกระทบ หน่วยงานที่ได้รับ 

ผลกระทบ ความเสี่ยง โอกาส 
  2.4 จ ำนวนบคุลำกรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนไม่

เพียงพอ  มีอัตรำก ำลังว่ำงสูง 
เกิดควำมล่ำช้ำของกำรท ำงำน  ขำดควำมครบถ้วน
ถูกต้องของกำรท ำงำน ส่งผลให้ส ำนักงำนฯ ขำด
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร 

/   สชน. /  
สพพ. / สบง. 

3 ข้อมูล/ระบบสำรสนเทศ 3.1 เทคโนโลยีที่น ำมำใช้ไม่มีควำมสมบรูณ์ของ
ระบบ 

กำรจัดเก็บข้อมูลขำดกำรเชื่อมโยงของข้อมูล  กำร
แปรผลข้อมูลแยกเป็นส่วนๆ ท ำให้เกิดควำมไม่
สะดวกในกำรท ำงำน เกดิควำมล่ำช้ำ อำจเกิด
ข้อผิดพลำดในกำรประมวลผลข้อมูลที่จะน ำมำใช้ 

/   สชน. /  
สพพ. / สบง. 

3.2 กำรน ำระบบเทคโนโลยมีำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำร และกำรให้บริกำร 

ท ำให้เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  มีควำม
โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้

  / สชน. /  
สพพ. / สบง. 

4 กระบวนกำรท ำงำน 4.1 ขำดกำรสื่อสำรภำยในองค์กร ขำดกำรสื่อสำรภำยในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ท ำให้กระบวนกำรกำรท ำงำนล่ำชำ้ หรือเกิด
ข้อผิดพลำด อำจส่งผลถึงควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอก 

/   สชน. /  
สพพ. / สบง. 

4.2 ขำดวินัยด้ำนกำรกำรเงินและกำรงบประมำณ ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณล่ำช้ำและไม่ด ำเนินกำรตำม
แผน ส่งผลตอ่ประสิทธภิำพกำรบริหำรจดักำรส ำนักงำน 

/   สชน. / สพพ. / 
สบง. 

4.3 กำรจัดท ำงบกำรเงินไม่ถูกต้องและแล้วเสรจ็ไม่
ตรงตำมเวลำที่ก ำหนด 

กำรไม่ปฏิบัตติำมพระรำชบญัญัตวิินัยกำรเงินกำร
คลัง  มีผลต่อท ำให้ส ำนักงำนฯ ไดร้ับบทก ำหนดโทษ 

/   สบง. 

4.4 กำรจัดซื้อจดัจ้ำงท่ีไม่เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ พ.ศ. 2560  

กำรไม่ปฏิบัตติำมพระรำชบญัญัตฯิ มีควำมผิดตำม
บทก ำหนดโทษ และถูกด ำเนินคด ี ส่งผลเสียหำยต่อ
ส ำนักงำนฯ และผู้ปฏิบัติงำน 

/   สชน. / สพพ. / 
สบง. 

4.5 กำรให้บริกำรของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีที่ท ำให้
นักท่องเที่ยวได้รับอันตรำย 

ส ำนักงำนฯ สญูเสียทรัพยส์ินในกำรรักษำเยยีวยำ
นักท่องเที่ยว  ส่งผลต่อภำพลักษณ์องค์กร  ขำด
ควำมเชื่อมั่นจำกนักท่องเที่ยว 

/   สชน. 

4.6 กำรจัดกำรระบบสุขำภิบำลไม่ไดม้ำตรฐำน ระบบน้ ำไม่มีคณุภำพและเพียงพอต่อกำรดูแลสตัว์
และกำรให้บริกำรนักท่องเที่ยว ส่งผลต่อสวัสดิภำพ
สัตว์และควำมเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและช่ือเสยีง
ของส ำนักงำนฯ 

/   สชน. 
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ล าดับ ประเด็นที่เสนอ รายละเอียด เป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กร 
ประเภทของผลกระทบ หน่วยงานที่ได้รับ 

ผลกระทบ ความเสี่ยง โอกาส 
  4.7 กำรบริหำรจัดกำรสัตว์ตำมมำตรำ SEAZA, 

WAZA 
ท ำให้สัตว์มสีวัสดภิำพสตัว์ที่ดี และส ำนักงำนฯ เป็น
ที่ยอมรับในระดับนำนำชำต ิ

  / สชน. 

4.8 ควำมไม่ปลอดภัยของสิ่งก่อสร้ำง สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกในสถำนท่ีประกอบกำร 

เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ปฏิบัติงำนและนกัท่องเที่ยว /  สชน. /  
สพพ. / สบง. 
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5.2 ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง และมาตรการบริหารความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง สาเหตุ มาตรการบริหารความเสี่ยง 
1. กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำม พรฎ. ยุบเลิกส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2562 

    มำตรำ ๔ ให้โอนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 
พระชนมพรรษำซึ่งเป็นของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) และบรรดำ
อ ำนำจหน้ำท่ี กิจกำร ทรัพยส์ิน สทิธิ หน้ี งบประมำณ และรำยได้ในส่วนของศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติดังกล่ำว ตำมบัญชีรำยกำรทรัพย์สินที่คณะกรรมกำร 
บริหำรกำรพัฒนำพิงคนครและกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลังร่วมกันจัดท ำขึ้น ไป
เป็นของกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง 
    ในระหว่ำงที่ยังด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งไม่แล้วเสรจ็ ให้กรมธนำรักษ์ กระทรวง 
กำรคลังบรหิำรจดักำรศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ ๗ 
รอบพระชนมพรรษำ ด้วยควำมช่วยเหลือร่วมมือของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) ไปพลำงก่อน  
    ให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ซึ่งปฏิบัติงำนใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำตเิฉลมิพระเกยีรติ ๗ รอบ 
พระชนมพรรษำตำมบญัชีรำยชื่อที่คณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนครก ำหนด 
พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของส ำนกังำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) เพรำะ
เลิกหรือยุบต ำแหน่ง และได้รับค่ำตอบแทนกำรเลิกจ้ำงและเงินช่วยเหลือเยียวยำ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี ๑๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    มำตรำ ๕ ให้โอนส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีซึ่งเป็นของส ำนักงำนพัฒนำ 
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) และบรรดำอ ำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพยส์ิน สิทธิ หน้ี 
งบประมำณ และรำยได้ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ในส่วนของ
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีไปเป็นขององค์กำรสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภำยในระยะเวลำที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดและให้เจ้ำหน้ำท่ี
ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ซึ่งปฏิบัติงำนในส่วนท่ีเกี่ยวกับ 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนพัฒนำ 
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) เพรำะเลิกหรือยุบต ำแหน่ง และได้รับค่ำตอบแทนกำร
เลิกจ้ำงและเงินช่วยเหลือเยียวยำตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 
     ในระหว่ำงที่ยังด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ส ำนักงำนพัฒนำ 
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) มีอ ำนำจบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

1. จัดท ำ Timeline และมอบหมำยผู้รับผิดชอบท่ี
ชัดเจน 
2. ด ำเนินกำรส่งมอบทรัพย์สิน สทิธิ หน้ี 
งบประมำณ และรำยได้ในส่วนของศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้ำนำนำชำต ิ
3. จัดท ำข้อมลูส ำหรับกำรโอนส ำนักงำนเชียงใหม่ 
ไนท์ซำฟำรี และกำรยุบเลิกส ำนักงำนพัฒนำ 
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้แก่ รำยได้ ครภุัณฑ์ 
รำยชื่อบุคลำกร 
4. จัดท ำข้อมลูบุคลำกรให้เป็นปจัจุบันและถูกต้อง 
5. จัดท ำบญัชีรำยชื่อบุคลำกรและรำยละเอียดที่
เกี่ยวข้องของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ 
6. จัดท ำข้อเสนอเพื่อประโยชน์ตอ่บุคลำกรที่ถูก
เลิกจ้ำงทั้งที่สังกัดส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
และส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ และกำรจ้ำงงำน
ขององค์กำรสวนสัตว์ในอนำคต 
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ความเสี่ยง สาเหตุ มาตรการบริหารความเสี่ยง 
และกิจกำรที่ต่อเนื่องจนกว่ำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะแล้วเสร็จ 
     มำตรำ ๘ เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๔ และมำตรำ ๕ แล้ว ให้ถือว่ำกำร
ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ท่ีจัดตั้ง
ขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำ จัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 
๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้ว และให้รัฐมนตรผีู้รักษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว 
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๔๔ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยประกำศยตุิกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ  
     เมื่อประกำศตำมวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ ให้พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอันยกเลิก 
      มำตรำ ๙ ให้คณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสรมิองค์กำรมหำชนเสนอให้
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเจ้ำหน้ำท่ีท ำกำรตรวจสอบทรัพยส์ินและช ำระบัญชี รวมทั้งกำร
โอนหรือกำรจ ำหน่ำยทรัพยส์ินท่ียงัคงเหลืออยู่และกำรจดักำรเกีย่วกับบุคลำกรซึ่ง
ยังคงเหลืออยู่ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

2. กำรเบิกจ่ำยของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ 1. ผู้ของบประมำณไม่ด ำเนินกำรตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
2. ไม่สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำมแผน เพรำะมีควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำนแต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
3. กำรของบประมำณโครงกำรต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำกำรเสนอของบประมำณยังไม่มีควำม
พร้อมด้ำนแบบแปลน และขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์ และ
ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบ ำรุง 
4. ตั้งงบประมำณไว้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง 

1. ประชุมติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
ส ำนักงำนฯ เดือนละครั้ง 
2. ทบทวนแผนกำรใช้จ่ำยเงินและปรับปรุง
แผนกำรใช้จ่ำยเงินใหส้อดคล้อง 
3. ติดตำม/เร่งรดักำรด ำเนินกำรภำพรวมทุก 
ไตรมำส 
4. ก ำหนดบทลงโทษกับหน่วยงำนเจ้ำของ
งบประมำณที่ไมด่ ำเนินกำร 
5. เร่งรดั/ติดตำมกำรด ำเนินกำรรำยกำรครภุณัฑ ์
6. เร่งรดั/ติดตำมกำรด ำเนินงำนคำ่ใช้จ่ำย
โครงกำรทุกเดือน 
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ความเสี่ยง สาเหตุ มาตรการบริหารความเสี่ยง 
3. สัตว์ท ำร้ำยนักท่องเที่ยวของส ำนักงำนเชียงใหม่ 
ไนท์ซำฟำรี 

มีอุบัติเหตุจำกสัตว์ท ำร้ำยนักท่องเที่ยวได้รับบำดเจ็บเกิดขึ้นหลำยครั้งจำกกิจกรรม
กำรให้บริกำรของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ได้แก่ Petting Zoo, โชว์สัตว์เช่ือง และกำร
นั่งรถชมสัตว์ เนื่องจำกมีกำรอนุญำตให้นักท่องเที่ยวสัมผัสกับสัตว์และมีกำรป้อน
อำหำรสัตว์ นอกจำกนี้กวำงที่ถูกปล่อยอิสระทั่วบริเวณท ำให้นักท่องเที่ยวสำมำรถ
สัมผัสกับสัตว์โดยตรง  ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทำงตรง เช่น ค่ำรักษำพยำบำล และกำร
น ำนักท่องเที่ยวไปส่งโรงพยำบำลเพื่อเข้ำรับกำรรักษำ และผลกระทบทำงอ้อม เช่น 
ควำมรู้สึกไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ส่งผลถึงภำพลักษณ์ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

๑. ด ำเนินกำรแยกกลุ่มม้ำลำยที่ท ำร้ำย
นักท่องเที่ยวออกจำกยีรำฟเพื่อลดกำรสัมผัส ม้ำ
ลำยขณะป้อนยีรำฟ  
๒. จัดท ำและตดิตั้งป้ำยเตือนแก่นักท่องเที่ยว  
3. จัดท ำแผนป้องกันเพ่ือลดอุบัตเิหตุกำรเกดิสตัว์
ท ำร้ำยนักท่องเที่ยว  
4. หำวิธีป้องกัน นักท่องเที่ยวเข้ำไปใน คอกม้ำ
แคระในช่วงเวลำงดให้บริกำร  
5. ควบคุมหรือดสูภำวะควำมเหมำะสมของสตัว์ที่
ให้บริกำร 
6. วิทยำกรบนรถลำกพ่วงแจ้งข้อปฏิบัติและข้อ
ห้ำมนักท่องเที่ยวขณะนั่งรถชมสัตว์ 
7. ปรับโครงสร้ำงให้เอื้อต่อกำรปอ้นอำหำรได้
อย่ำงปลอดภัย เช่น หำกเหล็กกั้น เอำไม่อยู่ ก็ต้อง
เปลี่ยนเป็น ตะแกรงเหล็กบน (ป้องกันยีรำฟเอำหัว
ลอดเข้ำมำ, ป้องกันกำรโดนม้ำและกวำงงับมือ 
และสตัว์ไม่สำมำรถยื่นหน้ำเข้ำมำในรถได้) 
8. มีข้อปฏิบตัิในกิจกรรมถ่ำยภำพอย่ำงเคร่งครัด 
ก่อนจะให้บริกำร ณ จุดนั้นๆ 
9. สังเกตสัตว์ในสภำวะที่เหมำะแก่กิจกรรมกำร
ถ่ำยภำพ 
 

4. กำรควบคุมคุณภำพน้ ำส ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์และ
ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

ผลกำรตรวจคุณภำพน้ ำที่ผ่ำนมำมีหลำยจุดที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภำพสัตว์ที่กินน้ ำ ท ำให้สัตว์ติดเช้ือโรคจำกน้ ำที่ไม่สะอำด เนื่องจำกปัจจุบัน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีได้ขอรับรองมำตรฐำน ISO 9001 ซึ่งที่ผ่ำนมำผู้ตรวจประเมิน
ได้บ่งช้ีข้อบกพร่องเรื่องระบบคุณภำพน้ ำเป็นประเด็นส ำคัญที่ต้องได้รับกำรแก้ไข 
เพื่อรักษำระบบมำตรฐำนคุณภำพตำม ISO 9001 ไว้ 

1. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตแุละตรวจ
คุณภำพน้ ำตำมแผนตรวจคุณภำพน้ ำประจ ำปี  
2. ด ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบกำรจ่ำยน้ ำ
และระบบท่อน้ ำ  
3. ขยำยแนวเขตใช้น้ ำประปำแทนกำรใช้น้ ำ จำก 
Swan Lake มำผลติน้ ำเพื่อเลี้ยงสตัว์ 
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ความเสี่ยง สาเหตุ มาตรการบริหารความเสี่ยง 
4. ตรวจสอบระบบฉีดคลอรีนให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
5. ตรวจสอบกำรเปลีย่นวัสดุกรองน้ ำตำมแผนกำร 
เปลี่ยนวสัดุกรองน้ ำของงำนประปำ 

5. กำรขำดแคลนน้ ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจำกสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศปัจจุบัน ท ำให้เกิดฝนท้ิงช่วง และ
เกิดภำวะภัยแล้งอย่ำงรวดเรว็ผิดปกติ ส่งผลให้ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีประสบ
ปัญหำขำดแคลนน้ ำในกำรเลี้ยงดูสัตว์และใช้ในกิจกรรมกำรให้บริกำรภำยใน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

๑. ล้ำงท ำควำมสะอำดถังเก็บน้ ำคอนกรีตและเก็บ
น้ ำให้เต็มถัง 
๒. ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซมและบ ำรุง 
รักษำระบบท่อน้ ำ ระบบส่งน้ ำ ให้พร้อมใช้ในกำร
ซ่อมบ ำรุง 
๓. ส ำรวจถังเก็บน้ ำท่ีมีทั้งหมดในพื้นที่ให้บริกำร
นักท่องเที่ยว,โซนแสดงสตัว์และส ำรองน้ ำให้เต็มถัง 
๔. ร่วมประชุมกับสมำคมผู้ใช้น้ ำแม่แตงและกรม
ชลประทำนในเรื่องแผนกำรสูบน้ ำเข้ำพื้นที่โครงกำร
อย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้มีโอกำสสูบน้ ำจำกคลอง
ชลประทำนตำมรอบเวรและจำกกำรประสำนงำน
ในกรณีพิเศษเร่งด่วนมำเก็บส ำรองไว้ใช้ในสระ 
Swan Lake ภำยในพื้นที่ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรีอย่ำงสม่ ำเสมอ 
๕. ส ำรวจและขุดลอกขยะหน้ำท่อน้ ำท่ีมำจำกห้วย
แม่เหียะหลวงให้น้ ำสำมำรถไหลเขำ้ท่อส่งน้ ำเข้ำ
พื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรไีด้โดยสะดวก เพื่อให้
พร้อมในกรณีที่มฝีนตกและมีน้ ำสะสม 
๖. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ของระบบบ่อบำดำล
ให้พร้อมใช้งำนสูบน้ ำได้อยำ่งมีประสิทธิภำพใน
กรณีที่ต้องใช้น้ ำส ำรองเพิม่ในบ่อบำดำลทุกแห่ง 
๗. เฝำ้ระวังและรับทรำบข้อมูลเกีย่วกับกำร
ประปำส่วนภูมภิำคอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อแก้ปัญหำ
กรณีน้ ำประปำขำดแคลนในบำงเวลำหรือบำงวัน 
๘. ท ำข้อตกลงกับฝำ่ยฯที่เกีย่วข้องกับกิจกรรมที่
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ความเสี่ยง สาเหตุ มาตรการบริหารความเสี่ยง 
ใช้น้ ำเป็นประจ ำเช่น ฝำ่ยบริหำรจดักำรสตัว์ ให้ลด
กำรใช้ปริมำณน้ ำลงตำมควำมเหมำะสม 

6. กำรเกดิโรคระบำดในพ้ืนท่ีส ำนกังำนเชียงใหม่ 
ไนท์ซำฟำร ี

1. ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีมีสัตว์ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อำจเกิดโรคปำกและเท้ำ
เปื่อย อำทิเช่น สัตว์จ ำพวกกวำง อูฐ กระทิง เลียงผำ กวำงผำ เป็นต้น ซึ่งในปีที่ผ่ำน
มำจังหวัดเชียงใหม่ถูกประกำศเป็นเขตโรคระบำดปำกและเท้ำเปื่อย 
2. ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีมีสัตว์ตระกูลแมว จ ำพวก เสือ และสิงโต ซึ่งมี
โอกำสติดเช้ือโรคฉี่หนู โรคไข้หวัดแมว โรคหัดแมว ซึ่งที่ผ่ำนมำพบว่ำสัตว์เจ็บป่วย
จำกโรคไข้หัดแมวในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

๑. สัตว์ทีเ่ข้ำมำในพ้ืนท่ีส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรีใหม่จะต้องกักโรคเป็นระยะเวลำ 30 วัน   
2. ห้ำมรถภำยนอกเข้ำในโซนเลี้ยงสัตว ์
3. ตรวจแหล่งที่มำของอำหำรสัตว์ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนดไว ้
4. รถท่ีผ่ำนเข้ำ-ออกโซนเลี้ยงสัตวต์้องผ่ำนบ่อฆ่ำ
เชื้อทุกคัน 
5. มีกำรท ำวัคซีนป้องกันโรคตำมแผนกำรท ำวัคซีน 
6. ในพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว์ต้องไม่มีสัตว์พำหะน ำโรค 

7. รถลำกพ่วงบริกำรนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีเคยมีกำรเกิดอุบัติจำกรถลำกพ่วงบริกำรนักท่องเที่ยว
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 อีกทั้งรถลำกพ่วงบริกำรนักท่องเที่ยวยังมีอำยุกำรใช้
งำนนำน 

1. เพิ่มกำรตรวจเช็คจุดเสี่ยง หรือระบบของรถ
ลำกพ่วงที่อำจช ำรุด เป็นสำเหตุของอุบัติเหต ุ
2. จัดท ำเอกสำรส่งมอบรถพ่วงก่อนกำรใช้งำน 
ระหว่ำงงำนเครื่องยนต์ กับเจ้ำหนำ้ที่พนักงำน 
ขับรถ เพื่อรับรองกำรตรวจเช็คจำกท้ังสองฝ่ำย 
๓. ติดตั้งกล้องติดหน้ำรถ เพื่อควบคุมกำรใช้งำน 
รถลำกพ่วง 
4. จัดท ำรำวกันตกจำกมำ้นั่งบนรถลำกพ่วงเพื่อ
เพิ่มควำมปลอดภยัแก่นักท่องเที่ยว 
๕. จ ำกัดจ ำนวนผู้โดยสำร 4 คน/แถวที่น่ัง 
๖. ติดตั้งป้ำยจรำจร จ ำกดัควำมเรว็ในกำรขับข่ีรถ
ลำกพ่วงภำยในส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  
ไม่เกิน 25 กม./ชม. 
7. จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำรถลำกพ่วงตำมระยะกำรใช้งำน 
8. จัดจ้ำงต่อรถลำกพ่วงใหม่ เพ่ือทดแทนรถลำก
พ่วงเดิมที่เสื่อมสภำพเนื่องจำกอำยุกำรใช้งำน 14 
ปีแล้ว 
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5.3 รายการความเสี่ยงองค์กร (Risk Register) 
 

ยุทธศาสตร ์ ประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
     กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนำและปรบัปรุงระบบบริหำร
จัดกำรองค์กร 

1. กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำม พรฎ. ยุบเลิกส ำนักงำนพัฒนำพิง
คนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2562 

1. กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนไม่เป็นกำรปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี 
2. จะท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่มติ
คณะรัฐมนตรีก ำหนด 
3. สะท้อนภำพลักษณ์เกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์ประชุมฯ 
และเชียงใหมไ่นท์ซำฟำรีใหส้นับสนุนกำรท่องเที่ยวใน
ระดับสำกล 
     กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนำและปรบัปรุงผลติภณัฑ์และ
บริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงควำม 
พึงพอใจของผู้มำใช้บริกำร 

1. สัตว์ท ำร้ำยนักท่องเที่ยวของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี 1. ช่ือเสียงขององค์กรไดร้ับควำมเสียหำย 
2. ขำดควำมเชื่อมั่นในเรื่องควำมปลอดภัย จึงท ำให้นักท่องเที่ยวไมเ่ข้ำชม
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  
3. ส่งผลกระทบต่อรำยไดป้ระกอบกำรของส ำนักงำน 
4. เสยีทรัพยส์ ำหรับคำ่ใช้จ่ำยรักษำพยำบำล 

2. กำรควบคมุคุณภำพน้ ำส ำหรับกำรเลีย้งสัตว์และด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี

1. เกิดปญัหำสิ่งแวดล้อม น้ ำเน่ำเสียไม่สำมำรถใช้ประกอบกิจกรรมต่ำงๆ
ภำยในเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี
2. สะท้อนภำพลักษณ์ในกำรให้บริกำรนักท่องเที่ยว 
3. สัตวไ์ดร้ับอันตรำยจำกกำรบริโภคน้ ำ 
4. มีสุขภำพอนำมัยทีไ่ม่ดีในสถำนที่ท ำงำน เช่น เกิดเชื้อโรคจำกแหล่งน้ ำ 
เกิดโรคระบำดต่ำงๆ เป็นต้น 

3. กำรขำดแคลนน้ ำในช่วงฤดูแล้ง 1. คุณภำพสุขอนำมยัต่ ำ ท ำให้สตัว์เกิดโรคภัยไข้เจ็บของอันเนื่องมำจำก
ขำดน้ ำท่ีมีคุณภำพ มำใช้ในกำรบรโิภค อุปโภค 
2. ส่งผลกระทบต่อรำยไดป้ระกอบกำรของส ำนักงำน 
3. ขำดควำมเชื่อมั่นในเรื่องควำมสะอำด ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่เขำ้มำใช้
บริกำรเชียงใหมไ่นท์ซำฟำร ี

4. กำรเกดิโรคระบำดในพ้ืนท่ีส ำนกังำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 1. ช่ือเสียงขององค์กรไดร้ับควำมเสียหำย 
2. ส่งผลกระทบต่อรำยไดป้ระกอบกำรของส ำนักงำน 
3. ขำดควำมเชื่อมั่นในเรื่องควำมปลอดภัย จึงท ำให้นักท่องเที่ยวไมเ่ข้ำชม
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี
 

15
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ยุทธศาสตร ์ ประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
 5. รถลำกพ่วงบริกำรนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหต ุ 1. ช่ือเสียงขององค์กรไดร้ับควำมเสียหำย 

2. ส่งผลกระทบต่อรำยไดป้ระกอบกำรของส ำนักงำน 
3. ขำดควำมเชื่อมั่นในเรื่องควำมปลอดภัย จึงท ำให้นักท่องเที่ยวไมเ่ข้ำชม
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี

ความเสี่ยงด้านการเงิน/รายงาน (Financial Risk) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
       กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนำและปรับปรุงระบบบริหำร
จัดกำรองค์กร 

1. กำรเบิกจ่ำยของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ไมเ่ป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

1. มีผลต่อกำรของบประมำณในปตี่อไปของส ำนักงำน เช่น กำรถูกปรับ
ลดงบประมำณ 
2. เป็นองค์กรที่ไม่มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
3. ไมผ่่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลตำมตัวช้ีวัดขององค์กร 

16
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6. การประเมินความเสี่ยง 
 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้จัดท ำประเด็นควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำและวิเครำะห์ควำมเสี่ยง โดยมองถึงโอกำสเกิด ผลกระทบ ขนำดควำมเสี่ยง และระดับ
ควำมเสี่ยงของประเด็นควำมเสี่ยงนั้นๆ ซึ่งทำงส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้ใช้หลักเกณฑ์กำร
ประเมินค่ำควำมเสี่ยงแบบ L x I คือกำรใช้ค่ำ L (Likelihood = ค่ำควำมเสี่ยง/โอกำส) คูณกับค่ำ I (Impact 
= ค่ำผลกระทบที่วัดตำมตัวเงิน เวลำ หรือชื่อเสียง) โดยกำรให้ค่ำควำมเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 1 – 5 เพ่ือพัฒนำ
ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ภำยหลังมีกำรควบคุมควำมเสี่ยง เพ่ือน ำใช้จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ต่อไป และได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง ดังนี้  
  

ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

โอกาส ผลกระทบ 
1. กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำม พรฎ. 
ยุบเลิกส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2562 (S1) 

5 = ยำกที่จะเกดิ 
4 = ไม่น่ำที่จะเกิด 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = น่ำจะเกดิ 
1 = ค่อนข้ำงจะแน่นอน 
 
 

5 = มีควำมพร้อมในกำรโอนย้ำยส ำนักงำน
เชียงใหมไ่นท์ซำฟำรี คดิเป็น ร้อยละ 50 
4 = มีควำมพร้อมในกำรโอนย้ำยส ำนักงำน
เชียงใหมไ่นท์ซำฟำรี คดิเป็น ร้อยละ 70  
3 = มีควำมพร้อมในกำรโอนย้ำยส ำนักงำน
เชียงใหมไ่นท์ซำฟำรี คดิเป็น ร้อยละ 80 
2 = มีควำมพร้อมในกำรโอนย้ำยส ำนักงำน
เชียงใหมไ่นท์ซำฟำรี คดิเป็น ร้อยละ 90 
1 = มีควำมพร้อมในกำรโอนย้ำยส ำนักงำน
เชียงใหมไ่นท์ซำฟำรี คดิเป็น ร้อยละ 100 และ
สำมำรถโอนย้ำยศูนย์ประชุมฯ แลว้เสร็จ 

2. กำรเบิกจ่ำยของส ำนักงำนพัฒนำ 
พิงคนครฯ ไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำย 
(F1) 

5 = ค่อนข้ำงจะแน่นอน 
4 = น่ำจะเกดิ 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่น่ำที่จะเกิด 
1 = ยำกที่จะเกดิ 

5 = กำรเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 
4 = กำรเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
3 = กำรเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
2 = กำรเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
1 = กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 96) 

3. สัตว์ท ำร้ำยนักท่องเที่ยว ของ
ส ำนักงำนเชียงใหม่ ไนท์ซำฟำรี (O1) 

๕ = สัตว์ท ำรำ้ยนักท่องเที่ยว 
มำกกว่ำ ๑๖ ครั้ง/ปี  
๔ = สัตว์ท ำรำ้ยนักท่องเที่ยว 
ไม่เกิน ๑๖ ครั้ง/ปี  
๓ = สัตว์ท ำรำ้ยนักท่องเที่ยว 
ไม่เกิน ๘ ครั้ง/ปี  
๒ = สัตว์ท ำรำ้ยนักท่องเที่ยว 
ไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี  
๑ = สัตว์ท ำรำ้ยนักท่องเที่ยว 
ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี ๕ 

๕ = นักท่องเที่ยวเสียชีวิตจำกกำรถูกสัตว์ท ำร้ำย 
และ/หรือ มีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เกินกวำ่ ๑๐๐,๐๐๐ 
บำท ๔ = นักท่องเที่ยวสูญเสียอวยัวะ หรือ  
ทุพลภำพ และ/หรือ มคี่ำใช้จ่ำยตำ่งๆ เกินกว่ำ 
๕๐,๐๐๐ บำท แตไ่มเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท  
๓ = นักท่องเที่ยวบำดเจ็บ ต้องน ำส่งสถำนพยำบำล 
และต้องนอนรักษำพยำบำล และ/หรือ มีค่ำใช้จ่ำย
ตำ่งๆ เกินกว่ำ ๑๐,๐๐๐ บำท แตไ่ม่เกิน ๕๐,๐๐๐ 
บำท  
๒ = นักท่องเที่ยวบำดเจ็บ ต้องน ำส่งสถำนพยำบำล 
แต่ ไม่ต้องนอนรักษำพยำบำล และ/หรือ มี
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ไม่เกินกว่ำ ๑๐,๐๐๐ บำท   
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ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

โอกาส ผลกระทบ 
๑ = นักท่องเที่ยวบำดเจ็บเล็กน้อยสำมำรถปฐม
พยำบำลภำยในได ้

4. กำรควบคุมคุณภำพน้ ำส ำหรับกำร
เลี้ยงสัตว์และด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของ
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนทซ์ำฟำรี (O2) 

๕ = เกิดคณุภำพน้ ำไมผ่่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนแน่นอน 
๔ = น่ำจะเกดิคุณภำพน้ ำไม่
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด
คุณภำพน้ ำไมผ่่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน 
๒ = ไม่น่ำที่จะเกิดคณุภำพน้ ำ
ไม่ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำน 
๑ = เกิดคณุภำพน้ ำไมผ่่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนยำก 

๕ = จ ำนวนจุดที่วิเครำะห์คณุภำพน้ ำผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐  
๔ = จ ำนวนจุดที่วิเครำะห์คณุภำพน้ ำผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน คดิเป็นร้อยละ 60.01 - 70  
๓ = จ ำนวนจุดที่วิเครำะห์คณุภำพน้ ำผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน คดิเป็นร้อยละ 70.01 - 80  
๒ = จ ำนวนจุดที่วิเครำะห์คณุภำพน้ ำผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน คดิเป็นร้อยละ 80.01 - 90  
๑ = จ ำนวนจุดที่วิเครำะห์คณุภำพน้ ำผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน คดิเป็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

5. กำรขำดแคลนน้ ำในช่วงฤดูแล้ง 
(O3) 

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

5 = พื้นที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
4 = พื้นที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ  
๖๕.01 - ๘0 
3 = พื้นที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ  
45.01 - 65 
2 = พื้นที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ  
20.1  - 45 
1 = พื้นที่ได้รับผลกระทบ ต่ ำกว่ำร้อยละ 20 

6. กำรเกิดโรคระบำดในพื้นที่ส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี (O4) 

๕ = เกิดขึ้นแน่นอน 
๔ = น่ำจะเกดิขึ้น 
๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 
๒ = ไม่น่ำจะเกิดขึ้น 
๑ = เกิดขึ้นได้ยำก 

๕ = ถูกประกำศให้เป็นเขตควบคมุโรคระบำด 
๔ = มีกำรระบำดในพ้ืนท่ี ควบคุมไม่ได้ มีสตัว์ตำย
เกิน ๑๐ ตัว 
๓ = มีกำรระบำดในพ้ืนท่ี ควบคุมได้ มสีัตว์ตำยไม่
เกิน ๑๐ ตัว 
๒ = มีกำรระบำดในพื้นที่แต่ควบคุมได้ ไม่มีสัตว์ตำย 
๑ = ไม่เกดิโรคระบำด 

7. รถลำกพ่วงบริกำรนักท่องเที่ยว
เกิดอุบัติเหตุ (O5) 

5 = รถลำกพ่วงบริกำร
นักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ 
มำกกว่ำ 4 ครั้ง/ป ี
4 = รถลำกพ่วงบริกำร
นักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ  
ไม่เกิน 4 ครั้ง/ป ี
3 = รถลำกพ่วงบริกำร
นักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ  
ไม่เกิน 3 ครั้ง/ป ี
2 = รถลำกพ่วงบริกำร
นักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ  
ไม่เกิน 2 ครั้ง/ป ี

5 = นักท่องเที่ยว เสียชีวิตจำกรถลำกพ่วงประสบ
อุบัติเหตุ และ/หรือ มีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เกินกว่ำ 
100,000 บำท 
4 = นักท่องเที่ยว สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพลภำพ 
และ/หรือ มีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เกินกว่ำ 50,000 
บำท แต่ไม่เกิน 100,000 บำท 
3 = นักท่องเที่ยวบำดเจ็บ ต้องน ำส่งสถำนพยำบำล 
และต้องนอนรักษำพยำบำล และ/หรือ มีค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ เกินกว่ำ 10,000 บำท แต่ไม่เกิน 50,000 
บำท 
2 = นักท่องเที่ยวบำดเจ็บ ต้องน ำส่งสถำนพยำบำล 
แต่ไมต่้องนอนรักษำพยำบำล และ/หรือ มีค่ำใช้จ่ำย
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ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

โอกาส ผลกระทบ 
1 = รถลำกพ่วงบริกำร
นักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ  
ไม่เกิน 1 ครั้ง/ป ี

ต่ำงๆ ไมเ่กินกว่ำ 10,000 บำท  
1 = นักท่องเที่ยวบำดเจ็บเล็กน้อย สำมำรถปฐม
พยำบำลภำยในได ้

7. แผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile) 
 
 ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

1 (ต่ ามาก) 2 3 4 5 (สูงมาก) 

โอกาสหรือ
ความเป็นไป
ได้ที่เกิดขึ้น 

(Likelihood) 

5 (สูงมาก) 

  ประเด็น 
ความเสี่ยง O1 

ประเด็น 
ความเสี่ยง S1 

ประเด็น 
ความเสี่ยง F1 

ประเด็น 
ความเสี่ยง O2 

4 
  ประเด็น 

ความเสี่ยง O4 
  

3   
ประเด็น 

ความเสี่ยง O3 
 

ประเด็น 
ความเสี่ยง O5 

2      
1 (ต่ ามาก)      

 
 



แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 
มาตรการปิดความเสี่ยง ความ

เป็นไปได ้
ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. การปฏิบัตใิห้เป็นไปตาม พรฎ.  
ยุบเลิกส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ สพค. สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามข้อกฎหมาย 
- เพื่อให้การบริหารจัดการด้านบุคลากร
ได้รับความเปน็ธรรมจากผลกระทบที่ 
ได้รับ 

S สชน. / สบง. / 
สพพ./ สตน. 

5 4 20 สูงมาก 12 เดือน 1. จัดท า Timeline และมอบหมายผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
2. ด าเนินการส่งมอบทรัพย์สิน สทิธิ หน้ี งบประมาณ และ
รายได้ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาต ิ
3. จัดท าข้อมลูส าหรับการโอนส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี และการยุบเลิกส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ได้แก่ รายได้ ครุภัณฑ์ รายชื่อบุคลากร 
4. จัดท าข้อมลูบุคลากรให้เป็นปจัจุบันและถูกต้อง 
5. จัดท าบญัชีรายชื่อบุคลากรและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและส านักงานพัฒนา 
พิงคนครฯ 
6. จัดท าข้อเสนอเพื่อประโยชน์ตอ่บุคลากรที่ถูกเลิกจ้างทั้งที่
สังกัดส านักงานเชียงใหมไ่นท์ซาฟารีและส านักงานพัฒนา 
พิงคนครฯ และการจ้างงานขององค์การสวนสัตว์ในอนาคต 

2. การเบิกจ่ายของส านักงานพัฒนา 
พิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผลเบิกจ่ายเงินของส านักงานฯ
เป็นไปตามเปา้หมายและการเบกิจ่าย
เป็นไปตามแผน 

F สชน. / สบง. / 
สพพ./ สตน. 

5 5 25 สูงมาก 12 เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานฯ 
เดือนละครั้ง 
2. ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินและปรับปรุงแผนการใช้
จ่ายเงินให้สอดคล้อง 
3. ติดตาม/เร่งรดัการด าเนินการภาพรวมทุกไตรมาส 
4. ก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่ไม่
ด าเนินการ 
5. เร่งรดั/ติดตามการด าเนินการรายการครภุณัฑ ์
6. เร่งรดั/ติดตามการด าเนินงานคา่ใช้จ่ายโครงการทุกเดือน 
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3. สัตว์ท าร้ายนักท่องเที่ยวใน
กิจกรรมต่างๆของส านักงานเชยีงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี  
 
วัตถุประสงค์  
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นดา้นความ
ปลอดภัย ส าหรับผู้มาใชบ้ริการ     
- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว ขณะนั่งรถชมสัตว ์
- เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการให้ 
บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
- เพื่อลดอุบัติเหตุทุกกรณีจากสัตว์ 
ท ารา้ยนักท่องเที่ยว 
- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว ขณะท ากิจกรรมถ่ายภาพ
และให้อาหารสัตว์เล็ก 
 

O 
 

ส านักงาน
เชียงใหม่ 

ไนท์ซาฟาร ี

๕ ๓ ๑๕ สูงมาก ๑๒ เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง 
๑. ด าเนินการแยกกลุ่มม้าลายทีท่ าร้ายนักท่องเที่ยวออก
จากยีราฟเพื่อลดการสัมผสั ม้าลายขณะป้อนยีราฟ  
๒. จัดท าและติดตั้งปา้ยเตือนแก่นักท่องเที่ยว  
3. จัดท าแผนป้องกันเพื่อลดอุบตัิเหตุการเกิดสัตว์ท าร้าย
นักท่องเที่ยว  
4. หาวิธีป้องกัน นักท่องเที่ยวเข้าไปใน คอกม้าแคระใน
ช่วงเวลางดให้บริการ  
5. ควบคุมหรือดูสภาวะความเหมาะสมของสัตว์ที่
ให้บริการ 
6. วิทยากรบนรถลากพ่วงแจ้งขอ้ปฏิบัติและข้อห้าม
นักท่องเที่ยวขณะนั่งรถชมสัตว์ 
7. ปรับโครงสร้างให้เอ้ือต่อการป้อนอาหารได้อย่าง
ปลอดภัย เช่น หากเหล็กก้ัน เอาไม่อยู่ ก็ต้องเปลี่ยนเป็น 
ตะแกรงเหล็กบน (ป้องกันยีราฟเอาหัวลอดเข้ามา– ล่าง 
ป้องกันการโดนม้า กวาง งับใสม่ือ และสัตว์ไมส่ามารถ
ยื่นหน้าเข้ามาในรถได้) 
8. มีข้อปฏิบัติในกิจกรรมถ่ายภาพอย่างเคร่งครัด ก่อน
จะให้บริการ ณ จุดนั้นๆ 
9. สังเกตสัตว์ในสภาวะที่เหมาะแก่กิจกรรมการถ่ายภาพ 
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4. การควบคุมคุณภาพน  าส าหรับการ
เลี ยงสัตว์และด าเนินกิจกรรมตา่งๆ 
ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้มีน าสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ า ใช้ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ 
และ กิจกรรมต่างๆ ในเชียงใหม ่ 
ไนท์ซาฟารี 

O 
 

ส านักงาน
เชียงใหม่ 

ไนท์ซาฟาร ี

๕ ๕ ๒๕ สูงมาก ๑๒ เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง  
1. ด าเนินการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและตรวจคุณภาพน้ า
ตามแผนตรวจคุณภาพน้ าประจ าปี  
2. ด าเนินการปรบัปรุงซ่อมแซมระบบการจา่ยน้ าและ
ระบบท่อน้ า  
3. ขยายแนวเขตใช้น้ าประปาแทนการใช้น้ า จาก Swan 
Lake มาผลิตน้ าเพื่อเลี้ยงสัตว์ 
4. ตรวจสอบระบบฉีดคลอรีนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
5. ตรวจสอบการเปลี่ยนวัสดุกรองน้ า ตามแผนการ
เปลี่ยนวัสดุกรองน้ าของงานประปา 

5. การขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้ง 
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้มีปริมาณน้ าส าหรับใช้ใน
กระบวนการเลี้ยงสัตว์ และกิจกรรม
ต่างๆ ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

O 
 

ส านักงาน
เชียงใหม่ 

ไนท์ซาฟาร ี

๓ ๓ ๙ สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง  
๑. ล้างท้าความสะอาดถังเก็บน ้าคอนกรีตและเก็บน ้า
ให้เต็มถัง 
๒. ตรวจเช็ควัสด ุอุปกรณ์ ที่ใช้ซ่อมแซมและ
บ้ารุงรักษาระบบท่อน ้า ระบบส่งน ้า ให้พร้อมใช้ใน
การซ่อมบ้ารุง 
๓. ส้ารวจถังเก็บน ้าที่มีทั งหมดในพื นที่ให้บริการ
นักท่องเที่ยว,โซนแสดงสัตว์และส้ารองน ้าให้เต็มถัง 
๔. ร่วมประชุมกับสมาคมผู้ใช้น ้าแม่แตงและ 
กรมชลประทานในเรื่องแผนการสูบน ้าเข้าพื นที่
โครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีโอกาสสูบน ้าจากคลอง
ชลประทานตามรอบเวรและจากการประสานงานใน
กรณีพิเศษเร่งด่วนมาเก็บส้ารองไว้ใช้ในสระ Swan 
Lake ภายในพื นที่ส้านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
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อย่างสม่้าเสมอ 
๕. ส้ารวจและขุดลอกขยะหน้าท่อน ้าที่มาจากห้วย
แม่เหียะหลวงให้น ้าสามารถไหลเข้าท่อส่งน ้าเข้าพื นที่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้โดยสะดวก เพ่ือให้พร้อมใน
กรณีท่ีมีฝนตกและมีน ้าสะสม 
๖. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ของระบบบ่อบาดาลให้
พร้อมใช้งานสูบน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีท่ี
ต้องใช้น ้าส้ารองเพ่ิมในบ่อบาดาลทุกแห่ง 
๗. เฝ้าระวังและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประปา
ส่วนภูมิภาคอย่างสม่้าเสมอเพ่ือแก้ปัญหากรณี
น ้าประปาขาดแคลนในบางเวลาหรือบางวัน 
๘. ท้าข้อตกลงกับฝ่ายฯที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ใช้
น ้าเป็นประจ้า เช่น ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ ให้ลดการ
ใช้ปริมาณน ้าลงตามความเหมาะสม 
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6. การเกิดโรคระบาดในพื นที่
ส านักงานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้มีการป้องกันการเกิดโรคระบาด
ตามฤดูกาล 

O ฝ่ายบริหาร
จัดการสัตว ์
ส านักงาน
เชียงใหม่ 

ไนท์ซาฟาร ี

๔  ๓ ๑๒ สูง ๑๒ เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง 
๑. สัตว์ที่เข้ามาในพืน้ที่ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
จะต้องกักโรคเป็นระยะเวลา 30 วัน   
2. ห้ามรถภายนอกเข้าในโซนเลีย้งสัตว์ 
3. ตรวจแหล่งที่มาของอาหารสตัว์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว ้
4. รถที่ผ่านเข้า-ออกโซนเลี้ยงสัตว์ต้องผ่านบ่อฆ่าเชื้อ 
ทุกคัน 
5. มีการท าวัคซีนป้องกันโรคตามแผนการท าวัคซีน 
6. ในพื้นที่เลี้ยงสตัว์ต้องไม่มสีัตว์พาหะน าโรค 

7. รถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยว
เกิดอุบัติเหต ุ
 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นดา้นความ
ปลอดภัย ส าหรับผู้มาใชบ้ริการ 
- เพื่อลดอุบัติเหตุทุกกรณี ขณะให้ 
บริการนักท่องเที่ยว 

O 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายปฏบิัติการ
และซ่อมบ ารุง 

ส านักงาน
เชียงใหม่ 

ไนท์ซาฟาร ี

๓ ๕ 15 สูงมาก 12 เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. เพิ่มการตรวจเช็คจุดเสี่ยง หรือระบบของรถลากพ่วง
ที่อาจช ารุด เปน็สาเหตุของอุบัติเหตุ 
2. จัดท าเอกสารส่งมอบรถพ่วงก่อนการใช้งาน ระหวา่ง
งานเครื่องยนต์ กับเจา้หน้าทีพ่นักงานขบัรถ เพื่อรับรอง
การตรวจเช็คจากทั้งสองฝ่าย 
๓. ติดตั้งกล้องติดหน้ารถ เพื่อควบคุมการใช้งาน 
รถลากพ่วง 
4. จัดท าราวกันตกจากม้านัง่บนรถลากพ่วงเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
๕. จ ากัดจ านวนผูโ้ดยสาร 4 คน/แถวที่นั่ง 
๖. ติดตั้งป้ายจราจร จ ากัดความเร็วในการขับขี่รถลาก
พ่วงภายในส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไม่เกิน 25 
กม./ชม. 
7. จัดจ้างบ ารุงรักษารถลากพ่วงตามระยะการใช้งาน 
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ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

8. จัดจ้างต่อรถลากพ่วงใหม่ เพื่อทดแทนรถลากพ่วงเดิม
ที่เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งาน 14 ปีแล้ว 
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