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1 
 

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประเด็นความเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ 

ความ
เป็น 
ไปได้ 

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ความ
เป็น 
ไปได้ 

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

1. การปฏิบัตใิห้เป็นไปตาม 
พรฎ. ยุบเลิกส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2562 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ สพค. สามารถ
ด าเนินการเปน็ไปตามข้อ
กฎหมาย 
- เพื่อให้การบริหารจัดการ
ด้านบุคลากรได้รบัความเปน็
ธรรมจากผลกระทบที่ได้รับ 

S สชน. / 
สบง./ 
สพพ./ 
สตน. 

5 4 20 สูง
มาก 

12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. จัดท า Timeline และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่ชดัเจน 
2. ด าเนินการส่งมอบทรัพย์สนิ สิทธิ 
หนี้ งบประมาณ และรายได้ในสว่น
ของศูนย์ประชุมและแสดงสินคา้
นานาชาต ิ
3. จัดท าข้อมูลส าหรับการโอน
ส านักงานเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี และ
การยุบเลิกส านักงานพัฒนาพงิ
คนคร (องค์การมหาชน) ได้แก่ 
รายได้ ครุภัณฑ์ รายชื่อบุคลากร 
4. จัดท าข้อมูลบุคลากรให้เป็น
ปัจจุบนัและถูกต้อง 
5. จัดท าบัญชีรายชื่อบุคลากรและ
รายละเอียดที่เก่ียวข้องของ
ส านักงานเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารีและ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
6. จัดท าข้อเสนอเพื่อประโยชนต์่อ
บุคลากรที่ถูกเลิกจ้างทัง้ที่สังกัด
ส านักงานเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารีและ
ส านักงานพฒันาพิงคนครฯ และการ
จ้างงานขององค์การสวนสัตว์ใน
อนาคต 

 
1. ด าเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
โอนย้ายส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ
ไทย 
2. ด าเนินการส่งมอบทรัพย์สนิ สิทธิ 
หนี้ งบประมาณ และรายได้ในสว่นของ
ศูนย์ประชุมฯ และโอนเงินให้กับ
กรมธนารักษ์เรียบร้อย โดยมีเงื่อนไข
การโอนทรัพย์สนิ คือ กรณีรายการ
ทรัพย์สิน ประเภทครุภัณฑ์ ที่คณะ 
ท างานด าเนินการตรวจสอบทาง
กายภาพแล้วมีรายการและจ านวนไม่
ครบถ้วนตามบัญชีที่ สพค. จัดสง่ให้
กรมธนารักษ์ ขอให้ สพค. ด าเนินการ
ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวให้
ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง และเมื่อด าเนินการแล้ว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งมอบให้
กรมธนารักษ์ต่อไป 
3. ได้จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการโอน
ส านักงานเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี ดังนี้  
อาคารสิ่งก่อสร้าง สทิธิ หนี้ สินทรัพย์
รวม รายได้ และครุภัณฑ ์

4 5 20 สูง 
มาก 

12 
เดือน 



2 
 

ประเด็นความเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ 

ความ
เป็น 
ไปได้ 

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ความ
เป็น 
ไปได้ 

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

4. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบกรณีทรัพย์สินไม่พบ/สูญหาย 
5. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าข้อมูล
บุคลากรให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องและ
ยังไม่แล้วเสร็จ 
6. คณะอนุกรรมการโอนส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีการประชุม
ร่วมกับอนุกรรมการการรับโอนกิจการ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

2. การเบิกจ่ายของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผลเบิกจ่ายเงินของ
ส านักงานฯเป็นไปตาม
เป้าหมายและการเบิกจ่าย
เป็นไปตามแผน 

F สชน. / 
สบง./ 
สพพ./ 
สตน. 

5 5 25 สูง
มาก 

12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. ประชุมติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของส านักงานฯ เดอืน
ละคร้ัง 
2. ทบทวนแผนการใช้จา่ยเงินและ
ปรับปรงุแผนการใช้จ่ายเงนิให้
สอดคล้องกบัสถานการณป์ัจจบุนั 
3. ติดตาม/เร่งรัดการด าเนินการ
ภาพรวมทุกไตรมาส 
4. ก าหนดบทลงโทษกบัหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณทีไ่ม่ด าเนนิการ 
5. เร่งรัด/ติดตามการด าเนินการ
รายการครุภัณฑ์ 
6. เร่งรัด/ติดตามการด าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการทุกเดือน 

 
1. งานการเงินจัดท ารายงานการใช้จ่าย 
เงินเสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนทุก
หน่วยงานเพื่อเร่งด าเนินการเปน็
ประจ าทุกเดือน 
2. กรณีมีรายการใหม่ที่ต้องด าเนินการ 
แต่ไม่มีงบประมาณรองรับใช้การปรับ
แผนการใช้จา่ยเงินโดยไม่ของบประมาณ
เพิ่มเติม 
3. งานการเงินจัดท ารายงานผลการ 
เบิกจ่ายประจ าปงีบประมาณเสนอ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนา 
พิงคนครทุกเดือน 
4. ไม่มีการก าหนดบทลงโทษกบั
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทีไ่ม่
ด าเนินการ แต่ก าหนดเป็นตวัชีว้ัดใน
เร่ืองการเบิกจ่ายเงิน 

4 4 16 สูง
มาก 

12 
เดือน 



3 
 

ประเด็นความเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ 

ความ
เป็น 
ไปได้ 

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ความ
เป็น 
ไปได้ 

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

5. งานยุทธศาสตร์ฯ ติดตามสถานการณ์
ด าเนินการรายการงบลงทุนและ
ค่าใช้จ่ายโครงการจากหน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณเพื่อเร่งรัดการ
ด าเนินงานและเสนอผู้บริหารทราบ 
ทุกเดือน 
6. พบปัญหาการจัดซื้อจัดจา้ง ดังนี้ 
    - การจัดท า TOR และราคากลางม ี
ความล่าช้า 
    - ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่
ได้รับท าให้จัดจ้างไม่ได้ 
    - ไม่มีผู้อื่นเสนอราคา/ไม่มผีูผ้่าน
คุณสมบัต ิ
     - มีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง 
 
สรุปผล 
ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 2563  
คือ 212.53 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
78.89 (เป้าหมายการเบิกจ่าย รอ้ยละ 
96) 
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ประเด็นความเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ 

ความ
เป็น 
ไปได้ 

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ความ
เป็น 
ไปได้ 

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

3. สัตว์ท าร้ายนักท่องเที่ยว
ในกิจกรรมต่างๆของ
ส านักงานเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟารี  
 
วัตถุประสงค์  
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นดา้น
ความปลอดภัย ส าหรับผู้มา
ใช้บริการ     
- เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว ขณะนั่งรถ
ชมสัตว ์
- เพื่อสร้างมาตรฐานด้าน 
การให้บริการของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟาร ี
- เพื่อลดอุบัติเหตุทุกกรณี
จากสัตว์ท าร้ายนักท่องเที่ยว 
- เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว ขณะท า
กิจกรรมถ่ายภาพและให้
อาหารสัตว์เล็ก 

O 
 

สชน. ๕ ๓ ๑๕ สูง
มาก 

๑๒ 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง 
๑. ด าเนินการแยกกลุ่มม้าลายทีท่ า
ร้ายนักท่องเที่ยวออกจากยีราฟเพื่อ
ลดการสัมผสั ม้าลายขณะป้อน
ยีราฟ  
๒. จัดท าและติดตั้งปา้ยเตือนแก่
นักท่องเที่ยว  
3. จัดท าแผนป้องกันเพื่อลด
อุบัติเหตุการเกิดสัตว์ท าร้าย
นักท่องเที่ยว  
4. หาวิธีป้องกัน นักท่องเที่ยวเข้าไป
ในคอกม้าแคระในช่วงเวลางดให ้
บริการ 
5. ควบคุมหรือดูสภาวะความ
เหมาะสมของสัตว์ที่ให้บริการ 
6. วิทยากรบนรถนั่งชมสัตว์แจง้ข้อ
ปฏิบัติและข้อห้ามนักท่องเที่ยวขณะ
นั่งรถชมสัตว ์
7. ปรับโครงสร้างรถนัง่ชมสัตว์ให้
เอ้ือต่อการป้อนอาหารได้อย่าง
ปลอดภัย เช่น เปลี่ยนจากเหล็กกั้น
บน-ล่างเปน็ตะแกรงเหล็ก (ป้องกัน
ม้าลาย กวาง งบัมือ และสตัว์ไม่
สามารถเข้ามาในรถได้) 
8. มีข้อปฏิบัติในกิจกรรมถ่ายภาพ
กับสัตว์อย่างเคร่งครัด  
 

 
1. ได้ด าเนินการแยกกลุ่มม้าลายออก
จากยีราฟเพื่อลดการสัมผสัจาก
นักท่องเที่ยว และปรับปรุงการประกาศ
ในอาคารเก่ียวกับการงดป้อนอาหาร
และสัมผสัโดยตรงกบัสัตว์เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
Covid-19 
2. ปรับปรุงปา้ยสื่อความหมายและเพิ่ม
จุดติดป้ายเตือนบนรถนัง่ชมสัตว์ทั้งพ่วง
หน้าและพ่วงหลัง และปา้ยเก่ียวกับ
นโยบายความปลอดภัยจากสถานการณ ์
Covid-19 
3. มีการจัดท าแผนเพื่อลดอุบัติเหตุจาก
สัตว์ และมีแนวทางปรับปรุงแผน
ป้องกัน 1669 และได้ด าเนนิการซ้อม
แผนสัตว์หลุด รวมถึงซักซ้อมขั้นตอน
การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ Covid-
19 ในแก่นักท่องเที่ยว 
4. จัดท าประตูกัน้นักท่องเที่ยวและมี
ป้ายเตือนบริเวณคอกม้าแคระ 
5. ก าหนดชนิดสัตว์ทีน่ ามาให้บริการ
กิจกรรมสัตว์เชื่อง เฉพาะที่ไมเปน็
อันตรายกับนักท่องเที่ยว 
6.  วิทยากรบนรถนั่งชมสัตว์แจง้ข้อ
ปฏิบัติตา่งๆแก่นักท่องเที่ยวโดยมีการ
แจ้งเตือนทั้ง 3 ภาษา ไทย, จนี และ

3 2 6 ปาน
กลาง 

12 
เดือน 
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ประเด็นความเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ 

ความ
เป็น 
ไปได้ 

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
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อังกฤษทุกคร้ัง 
7. ยังไม่ได้มีการปรับปรุงแผงกัน้สัตวบ์น
รถนั่งชมสัตว์ โดยยังคงใช้เหล็กกั้นและ
ดูแลรักษาให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 
8. งดกิจกรรมถ่ายภาพกับสัตว์ เหลือ
เพียงกิจกรรมสัตว์เชื่องและได้แจ้งข้อ
ปฏิบัติตา่งๆ ในการสัมผัสสัตว์ให้กับ
นักท่องเที่ยว 
9. มีเจ้าหน้าที่แนะน าและตักเตอืน
นักท่องเที่ยวขณะถ่ายรูปกบักวาง 
ปล่อยอิสระ 
 
สรุปผล 
1. ไตรมาสที ่1 นักท่องเที่ยวถูกสัตว์ 
ท าร้าย 11 ครั้ง เสียค่าใชจ้่าย 4,329 
บาท  
2. ไตรมาสที ่2 นักท่องเที่ยวถูกสัตว์ 
ท าร้าย 4 คร้ัง เสียค่าใช้จ่าย 1,431 
บาท  
3. ไตรมาสที่ 3 ไม่มนีักท่องเที่ยว 
ถูกสัตว์ท าร้าย เนื่องจากไนท์ซาฟารีปิด
ให้บริการในสถานการณ์ Covid-19 
4. ไตรมาสที่ 4 ไม่มนีักท่องเที่ยว 
ถูกสัตว์ท าร้าย 
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4. การควบคุมคุณภาพน  า
ส าหรับการเลี ยงสัตว์และ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี  
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้มีน าสะอาดตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ า ใช้ใน
กระบวนการเลี้ยงสัตว์ และ 
กิจกรรมต่างๆ ในเชียงใหม่  
ไนท์ซาฟารี 

O 
 

ฝ่าย
บริหาร
จัดการ
สัตว์ 

(สชน.) 

๕ ๕ ๒๕ สูง
มาก 

๑๒ 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง  
1. ด าเนินการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
และตรวจคุณภาพน้ าตามแผนตรวจ
คุณภาพน้ าประจ าปี  
2. ด าเนินการปรบัปรุงซ่อมแซม
ระบบการจา่ยน้ าและระบบท่อน้ า  
3. ขยายแนวเขตใช้น้ าประปาแทน
การใช้น้ า จาก Swan Lake มาผลิต
น้ าเพื่อเลี้ยงสัตว ์
4. ตรวจสอบระบบฉีดคลอรีนและ 
วัสดุกรองน้ าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

 
1. ด าเนินการตรวจตามแผนพบว่าน้ า 
ประปามีปริมาณลดน้อยลงเนื่องจาก 
การประปาลดปริมาณการจา่ยน้ าเพื่อ 
ลดผลกระทบต่อผู้ใช้รายย่อย 
2. ด าเนินการซ่อมแซมและปรบัปรุง
ระบบจา่ยน้ าได้  เป็นบางส่วนแต่ยังไม่
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 
3. ปัจจุบันใช้น้ าแม่เหียะในส าหรบัการ
เลี้ยงสัตว์ ในช่วง 6 เดือน (มิ.ย. – พ.ย.)  
4. ปัจจุบันมีระบบถังส ารอง 19 ถัง
โดยได้ใช้ UV และฉีดสารคลอรีนเพื่อ
ท าการฆ่าเชื้อโรค แต่ระบบฉีดคลอรีน
ไม่พร้อมใช้งาน 2-3 จุด และมกีารใช้
ระบบกรองร่วมกับคลอรีน 
 
สรุปผล 
1. ไตรมาสที่ 1 ท าการตรวจตัวอย่าง
ทั้งหมด 33 จดุ ไมผ่่านเกณฑม์าตรฐาน 
33 จดุ  คิดเป็น  100 % 
2. ไตรมาสที่ 2 ท าการตรวจตัวอย่าง
ทั้งหมด 20 จดุ ไมผ่่านเกณฑม์าตรฐาน  
20 จดุ  คิดเป็น 100 % 
3. ไตรมาสที่ 3 เก็บตัวอย่าง 23 จุด  
ไม่ผา่นเกณฑ์ 16 จุด คิดเป็น 69.59%  
4. ไตรมาสที่ 4 เก็บตัวอย่าง 38 จุด  
ไม่ผา่นเกณฑ์ 25 จุด คิดเป็น 65.79% 

5 4 20 สูง
มาก 

12 
เดือน 
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5. การขาดแคลนน ้าในช่วง
ฤดูแล้ง 
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้มีปริมาณน้ าส าหรับใช้
ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ 
และกิจกรรมต่างๆ ใน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

O 
 

ฝ่าย
ปฏิบัติ
การฯ
(สชน.) 

๓ ๓ ๙ สูง 12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง  
๑. ล้างท้าความสะอาดถังเก็บน้า้
คอนกรีตและเก็บน้้าให้เต็มถัง 
๒. ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้
ซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาระบบท่อน้้า 
ระบบสง่น้า้ ให้พร้อมใช้ในการซ่อม
บ้ารุง 
๓. ส้ารวจถังเก็บน้้าที่มีทั้งหมดใน
พื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยว,โซน
แสดงสัตว์และสา้รองน้้าให้เต็มถัง 
๔. ร่วมประชุมกับสมาคมผู้ใชน้้า้แม่
แตงและกรมชลประทานในเร่ืองแผน 
การสูบน้า้เข้าพื้นที่โครงการอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้มีโอกาสสูบน้า้จาก
คลองชลประทานตามรอบเวรและ
จากการประสานงานในกรณีพิเศษ
เร่งด่วนมาเก็บสา้รองไว้ใช้ในสระ 
Swan Lake ภายในพืน้ที่สา้นักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่างสม่้าเสมอ 
๕. ส้ารวจและขุดลอกขยะหนา้ท่อ
น้้าที่มาจากห้วยแม่เหียะหลวงให้น้้า
สามารถไหลเข้าท่อสง่น้า้เข้าพื้นที่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้โดยสะดวก 
เพื่อให้พร้อมในกรณีที่มีฝนตกและมี
น้้าสะสม 
๖. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ของ
ระบบบ่อบาดาลให้พร้อมใช้งานสูบ

 
1. ด าเนินการลา้งท าความสะอาดถัง
เก็บน้ า ดังนี้ 
     1.1 ถังเก็บน้ าคอนกรีตส าหรับน้ า
ใช้ในการดูแลสัตว์ ได้แก่ ขนาด ๕๐๐  
ลบ.ม. จ านวน ๒ ถัง, ขนาด ๕๐ ลบ.ม. 
จ านวน 7 ถัง และขนาด 300 ลบ.ม. 
     1.2 ถังเก็บน้ าคอนกรีตส าหรับ
น้ าประปาเพื่อใช้ส าหรับบริการ ได้แก่  
ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. จ านวน  ๑ ถัง 
     1.3 ถังเก็บน้ าสแตนเลส 5,000 
ลิตร จ านวน 30 ใบ 
2. วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาระบบน้ ามีจ านวนเพยีงพอ
และพร้อมใช้งาน  
3. ด าเนินการส ารองน้ าให้เต็มถัง โดยใช้
น้ าจากห้วยแม่เหียะใน จ านวน 4 เดือน 
ช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. และสูบจากคลอง
ชลประทาน จ านวน 8 เดือน ชว่งเดือน 
ม.ค. – ส.ค.  
4. ด าเนินการสบูน้ าจากคลอง
ชลประทาน 8 รอบ รอบละ 35,000 
ลบ.ม./รอบ โดยส านักงานฯ ใชน้้ า 
จ านวน 400 ลบ.ม./วนั 
5. ด าเนินการขุดลอก และตรวจเช็ค 
ดังนี ้
    ๕.๑ ขุดลอกฝายแม่เหียะหลวง 

๓ 1 3 ต่ า 12 
เดือน 
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น้้าได้อย่างมปีระสิทธิภาพในกรณีที่
ต้องใช้น้้าส้ารองเพิ่มในบ่อบาดาลทุก
แห่ง 
๗. เฝ้าระวังและรับทราบข้อมูล
เก่ียวกับการประปาส่วนภูมิภาค 
อย่างสม่้าเสมอเพื่อแก้ปัญหากรณี
น้้าประปาขาดแคลนในบางเวลาหรือ
บางวนั 
๘. ท้าข้อตกลงกับฝ่ายฯ ที่เก่ียวข้อง
กับกิจกรรมที่ใช้น้้าเป็นประจา้ เช่น 
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ ให้ลดการใช้
ปริมาณน้า้ลงตามความเหมาะสม 
 
 

จ านวน ๒ ครั้ง 
    ๕.๒ ขุดลอกบ่อส่งน้ าหน้าฝายแม่
เหียะหลวง จ านวน ๑ คร้ัง 
    ๕.๓ ขุดลอกบ่อพักขนาด ๕.๐๐x
๒๕.๐๐ ม. จ านวน ๑ คร้ัง 
    ๕.๔ ซ่อมท่อประปาขนาด ๐.๔๐ ม. 
จ านวน ๑ จุด 
   ๕.๕ ตรวจเช็คบ่อพักของท่อขนาด 
๐.๔๐ ม. จ านวน ๓ จุด 
   ๕.๖ ซ่อมท่อส่งน้ าขนาด ๖ นิว้ PE 
จ านวน ๖ จุด 
6. ตรวจสอบความพร้อมบ่อบาดาล ๑๑ 
จุด ซึ่งเป็นบ่อบาดาลน้ าลึก ไม่พร้อมใช้
งาน ๘ จุด ใช้งานได้ ๓ จดุ และพบ
ความไม่สมบูรณ์ของบ่อ ได้แก่ ปั๊มน้ า
เสีย, แผงควบคุมเสีย และบางบอ่ไม่มี
ปั๊มน้ า 
๗. มีการประสานข้อมูลทั้งในสว่นงาน
ผลิตน้ าประปาฯ และส่วนงานบริการ
ของการประปาฯ ตลอดเวลาตาม
สถานการณ์ เพื่อก าหนดแผนสบูจ่าย
น้ าประปาฯตามความเหมาะสมและ
จ าเป็นอยู่เสมอ 
8. ท าการปิดระบบการจา่ยน้ า หลัง
เที่ยงวัน เพื่อลดการสูญเสียน้ า โดยหลัง
เที่ยงวันให้ใช้น้ าที่ถังส ารองตามจดุต่างๆ 
ที่มีอยู่ 

23
 



9 
 

ประเด็นความเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ 

ความ
เป็น 
ไปได้ 

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ความ
เป็น 
ไปได้ 

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

สรุปผล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีน้ า
เพียงพอส าหรับการใช้ดูแลสัตวแ์ละ
บริการนักท่องเที่ยว 

6. การเกิดโรคระบาดใน
พื นที่ส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้มีการป้องกันการเกิด
โรคระบาดตามฤดูกาล 

O ฝ่าย
บริหาร
จัดการ
สัตว์ 

(สชน.) 

๔  ๓ ๑๒ สูง ๑๒ 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง  
๑. สัตว์ที่เข้ามาในพืน้ที่ส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะต้องกักโรค
เป็นระยะเวลา 30 วัน   
2. ห้ามรถภายนอกเข้าในโซนเลีย้ง
สัตว ์
3. ตรวจแหล่งที่มาของอาหารสตัว์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
4. รถที่ผ่านเข้า-ออกโซนเลี้ยงสัตว์
ต้องผ่านบ่อฆ่าเชื้อทุกคัน 
5. ท าวัคซีนป้องกันโรคตามแผน 
การท าวัคซีน 
6. ในพื้นที่เลี้ยงสตัว์ต้องไม่มสีัตว์
พาหะน าโรค 
 
 
 

 
1. มีมาตรการกักโรคสัตว์เข้ามาใหม่โดย
ก าหนดใน TOR ในการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสตัว ์
2. มีการก าหนดมาตรการ ห้ามมี
รถยนต์ส่วนตัว เข้ามาในโซนเลีย้งสัตว์ 
3. มีการตรวจแหล่งที่มาของอาหารสัตว์
ตามแผนการตรวจของงานโภชนาการ 
4. มีบ่อยาฆ่าเชื้อเพื่อให้รถที่เข้าออก
โซนไดผ้่านน้ ายาฆา่เชื้อ 
5. มีการท าวัคซีนตามแผนการท าวัคซีน
ของงานสัตวแพทย์ คือ โรคพิษสุนัขบา้ 
โรคหัดแมว และโรคปากและเทา้เปื่อย  
 
สรุปผล 
ไม่พบโรคระบาดสัตว์ในเชียงใหม่ไนท์
ซาฟาร ี
 
 
 
 
 

3 1 3 ต่ า 12 
เดือน 
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ประเด็นความเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

เจ้าของ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 

มาตรการปิดความเสี่ยง ผลการติดตามความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงมีการจัดการ 

ความ
เป็น 
ไปได้ 

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ความ
เป็น 
ไปได้ 

ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

7. รถลากพ่วงบริการ
นักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหต ุ
 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นดา้น
ความปลอดภัย ส าหรับผู้มา
ใช้บริการ 
- เพื่อลดอุบัติเหตุทุกกรณี 
ขณะให้บริการนักท่องเที่ยว 

O 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่าย
ปฏิบัติ
การฯ
(สชน.) 

๓ ๕ 15 สูง
มาก 

12 
เดือน 

มาตรการปิดความเสี่ยง  
1. เพิ่มการตรวจเช็คจุดเสี่ยง หรือ
ระบบของรถลากพ่วงที่อาจช ารดุ
เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ 
2. จัดท าเอกสารส่งมอบรถนั่งชม
สัตว์ก่อนการใช้งาน ระหว่างงาน
เครื่องยนต์ กับเจ้าหน้าที่พนักงาน
ขับรถเพื่อรับรองการตรวจเช็คจาก
ทั้งสองฝา่ย 
๓. ติดตั้งกล้องติดหน้ารถ เพื่อ
ควบคุมการใช้งานรถลากพ่วง 
4. จัดท าราวเหล็กป้องกัน
นักท่องเที่ยวตกจากม้านั่งบนรถนั่ง
ชมสัตว์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว 
๕. จ ากัดจ านวนผูโ้ดยสาร 4 คน/
แถวที่นั่ง และ ตดิตั้งปา้ยจ ากัด
ความเร็วบนรถนั่งชมสัตว์ ไม่เกิน 30 
กม./ชม. และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติาม
คู่มือ 
6. จัดจ้างบ ารุงรักษารถลากพ่วงตาม
ระยะการใช้งาน 
7. จัดซื้อรถนั่งชมสัตว์ใหม่เพื่อ
ทดแทนคันเดิมที่เสื่อมสภาพ
เนื่องจากอายุการใช้งาน 14 ปแีล้ว 

 
๑. ด าเนินการตรวจเช็คจุดเสี่ยง หรือ
ระบบของรถลากพ่วงที่อาจช ารดุ
ประจ าวนั 
๒. มีการตรวจสอบ/ส่งมอบรถนัง่ชม
สัตว์ก่อนการใช้งาน ระหว่างงาน
เครื่องยนต์กับพนักงานขับรถ 
๓. ติดตั้งกล้องหน้าบริเวณดา้นหน้ารถ
นั่งชมสัตว์ และพ่วงหลังเพื่อบนัทึก 
การขับขี่ใช้งานและเหตุการณ์บน 
รถนั่งชมสัตว ์
๔. มีการท าราวเหล็กป้องกันนักท่องเที่ยว
ตกบนรถนั่งชมสัตว์แล้ว 
๕. จัดให้นักท่องเที่ยวนั่งแถวละ 4 คน 
และมีปา้ยจ ากัดทีน่ั่ง และจ ากัด
ความเร็วบนรถนั่งชมสัตว ์
6. มีการจ้างเหมาและด าเนินการซ่อม
บ ารุงรถลากตามระยะการใช้งาน 
7. ยังไม่มีการจัดซื้อรถนั่งรถชมสัตว์รุ่น
ใหม่ โดยมีนโยบายให้น ารถนัง่ชมสัตว์
รุ่นที่ 2 ที่เคยซื้อน ามาใช้แทน 
 
สรุปผล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มี
อุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นจากปัญหาการช ารุด
ขัดข้องของรถลากพ่วง 

1 1 1 ต่ า 12 
เดือน 
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เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

โอกาส ผลกระทบ 
1. การปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรฎ. ยุบเลิกส านักงานพัฒนา

พิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562  
5 = ยากที่จะเกดิ 
4 = ไม่น่าที่จะเกิด 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = น่าจะเกดิ 
1 = ค่อนข้างจะแน่นอน 
 

5 = มีความพร้อมในการโอนย้ายส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คิดเป็น ร้อยละ 50 
4 = มีความพร้อมในการโอนย้ายส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คิดเป็น ร้อยละ 70  
3 = มีความพร้อมในการโอนย้ายส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คิดเป็น ร้อยละ 80 
2 = มีความพร้อมในการโอนย้ายส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คิดเป็น ร้อยละ 90 
1 = มีความพร้อมในการโอนย้ายส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คิดเป็น ร้อยละ 100  
และสามารถโอนย้ายศูนย์ประชุมฯ แล้วเสร็จ 
 
 

2. การเบิกจ่ายของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

5 = ค่อนข้างจะแน่นอน 
4 = น่าจะเกดิ 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 = ไม่น่าที่จะเกิด 
1 = ยากที่จะเกดิ 

5 = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
4 = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3 = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2 = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
1 = การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96) 
 
 

3. สัตว์ท าร้ายนักท่องเที่ยว ของส านักงานเชียงใหม่  
ไนท์ซาฟารี  

๕ = สัตว์ท ารา้ยนักท่องเที่ยว มากกว่า ๑๖ 
ครั้ง/ปี  
๔ = สัตว์ท ารา้ยนักท่องเที่ยว ไม่เกิน ๑๖ ครั้ง/
ปี  
๓ = สัตว์ท ารา้ยนักท่องเที่ยว ไม่เกิน ๘ ครั้ง/ปี  
๒ = สัตว์ท ารา้ยนักท่องเที่ยว ไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี  
๑ = สัตว์ท ารา้ยนักท่องเที่ยว ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี 
๕ 

๕ = นักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากการถูกสัตว์ท าร้าย และ/หรือ มีคา่ใช้จ่ายต่างๆ  
เกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
๔ = นักท่องเที่ยวสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพลภาพ และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ  
เกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แตไ่ม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
๓ = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ ต้องน าส่งสถานพยาบาล และต้องนอนรักษาพยาบาล และ/หรือ มี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
๒ = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ ต้องน าส่งสถานพยาบาล แต่ ไม่ต้องนอนรักษาพยาบาล และ/หรือ มี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่เกนิกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท   
๑ = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บเล็กน้อยสามารถปฐมพยาบาลภายในได ้
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ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

โอกาส ผลกระทบ 
4. การควบคุมคุณภาพน้ าส าหรับการเลี้ยงสัตว์และด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของส านักงานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี  

๕ = เกิดคณุภาพน้ าไมผ่่านเกณฑม์าตรฐาน
แน่นอน 
๔ = น่าจะเกดิคุณภาพน้ าไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิดคณุภาพน้ าไม่ผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน 
๒ = ไม่น่าที่จะเกิดคณุภาพน้ าไมผ่า่นเกณฑ์
มาตรฐาน 
๑ = เกิดคณุภาพน้ าไมผ่่านเกณฑม์าตรฐานยาก 

๕ = จ านวนจุดที่วิเคราะห์คณุภาพน้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต่ ากวา่รอ้ยละ ๖๐  
๔ = จ านวนจุดที่วิเคราะห์คณุภาพน้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คดิเป็นร้อยละ 60.01 - 70  
๓ = จ านวนจุดที่วิเคราะห์คณุภาพน้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คดิเป็นร้อยละ 70.01 - 80  
๒ = จ านวนจุดที่วิเคราะห์คณุภาพน้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คดิเป็นร้อยละ 80.01 - 90  
๑ = จ านวนจุดที่วิเคราะห์คณุภาพน้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คดิเป็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

5. การขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  5 = เกิดขึ้นแน่นอน 
4 = น่าจะเกดิขึ้น 
3 = เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 
2 = ไม่น่าที่จะเกิดขึ้น 
1 = เกิดขึ้นได้ยาก 

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 ากว่าร้อยละ 20 

6. การเกิดโรคระบาดในพื้นที่ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ๕ = เกิดขึ้นแน่นอน 
๔ = น่าจะเกดิขึ้น 
๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 
๒ = ไม่น่าจะเกิดขึ้น 
๑ = เกิดขึ้นได้ยาก 

๕ = ถูกประกาศให้เป็นเขตควบคมุโรคระบาด 
๔ = มีการระบาดในพ้ืนท่ี ควบคุมไม่ได้ มีสตัว์ตายเกิน ๑๐ ตัว 
๓ = มีการระบาดในพ้ืนท่ี ควบคุมได้ มสีัตว์ตายไม่เกิน ๑๐ ตัว 
๒ = มีการระบาดในพื้นที่แต่ควบคุมได้ ไม่มีสัตว์ตาย 
๑ = ไม่เกดิโรคระบาด 

7. รถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ  5 = รถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ 
มากกว่า 4 ครั้ง/ป ี
4 = รถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ 
ไม่เกิน 4 ครั้ง/ป ี
3 = รถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ 
ไม่เกิน 3 ครั้ง/ป ี
2 = รถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ 
ไม่เกิน 2 ครั้ง/ป ี
1 = รถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ 
ไม่เกิน 1 ครั้ง/ป ี

5 = นักท่องเที่ยว เสียชีวิตจากรถลากพ่วงประสบอุบัติเหตุ และ/หรอื มีค่าใช้จ่ายต่างๆ  
เกินกว่า 100,000 บาท 
4 = นักท่องเที่ยว สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพลภาพ และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ  
เกินกว่า 50,000 บาท แตไ่ม่เกิน 100,000 บาท 
3 = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ ต้องน าส่งสถานพยาบาล และต้องนอนรักษาพยาบาล และ/หรือ  
มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกินกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท 
2 = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ ต้องน าส่งสถานพยาบาล แตไ่ม่ต้องนอนรกัษาพยาบาล และ/หรือ  
มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่เกินกว่า 10,000 บาท  
1 = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บเล็กน้อย สามารถปฐมพยาบาลภายในได ้




