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1. รายได้ของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การบริหารจัดการด้านการหา 
รายได้ของส านักงานเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟาร ี
 

S สชน. 5 5 25 สูง
มาก 

12 
เดือน 

1. จัดส่งข้อมูลแนะน ำกจิกรรมต่ำงๆ 
ของชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้ลูกค้ำ ทำง
อีเมล์ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. จัดท าโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย 
3. ออกบูธส่งเสริมการขาย ร่วมกบั
พันธมิตรทางธุรกิจ ต่างๆ เช่น 
สมาคมธรุกิจท่องเที่ยว, กลุ่ม  We 
Love Chiangmai 
4. เพิ่มรายได้จากการขายสินค้า 
(ของที่ระลึก/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม/อาหาร) 
5. เพิ่มรายได้จากการให้เช่าพ้ืนท่ี 
6. เพิ่มกิจกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างรายได ้
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- เป้าหมายรายได้ของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงก่อน
ต้นปีงบประมาณ คือ 87.40 ล้าน
บาท ต่อมาไดม้ีการเสนอขอปรับ
เป้าหมายรายได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 คงเหลือ 28.63 ล้านบาท 
 
 

1. จัดส่งข้อมูลแนะน ำกจิกรรมต่ำงๆของ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีใหลู้กค้ำทำงอเีมล์  

- ภาคการศึกษา จ านวน 23,720 ราย 
- ภาคราชการ   จ านวน 23,410  ราย 
- ภาคเอกชน    จ านวน 16,355  ราย 
- บริษัททัวร์     จ านวน 45,520  ราย 

2. จัดท าโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ดังน้ี 
 2.1 โปรโมชั่นส่งเสริมการขายเทศกาล

ตรุษจีนและวาเลนไทน์ ประจ าปี 2564 
2.2 โปรโมชั่นบินลัดฟ้าสู่ลา้นนา 

ร่วมกับสายการบิน ไทยสมายส์  ไลค์อ้อน
แอร์ แอร์เอเชีย เวียดเจ็ท และนกแอร์ 

2.3 “ลดแรง เอาใจคนเชียงใหม่” 
นักท่องเที่ยวผู้ที่มีภูมลิ าเนาจังหวดัเชียงใหม่ 
ท าการแสดงบตัรประชาชน  
ณ จุดตรวจสิทธ์ิ เชียงใหมไ่นท์ซาฟารี เพื่อ
รับส่วนลด 50% ส าหรับบัตรเข้าชม
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

2.4 “รวมพลคนฉดีวัคซีน” 
นักท่องเที่ยวผู้ที่รับวัคซีน Covid-19 แสดง
หลักฐานการรับวัคซีน Covid-19 ณ จุด
ตรวจสิทธิ์ เชียงใหมไ่นท์ซาฟารเีพื่อรับ
ส่วนลด 50% ส าหรับบตัรเข้าชมเชียงใหม่
ไนท์ซาฟาร ี

2.5 โปรโมชั่นลดราคา 50%  วันที่  1 
– 30 กันยายน 2564 

4 3 12 สูง 12 
เดือน 
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2.6 โปรโมชั่นร่วมกับบริษัท คุ้มเสือ
ตระการ จ ากัด นักท่องเที่ยวท่ีซื้อบัตรนั่งรถ
ชมสัตว์เชียงใหมไ่นท์ซาฟารี สามารถน าบัตร 
ไปแสดง ณ Tiger Kingdom เพื่อรับสิทธิ์
พิเศษ Give Voucher ซือ้ 1 แถม 1 
ส าหรับถ่ายรูปกับเสือ 

2.7 โปรโมชั่นส่งเสริมการขายร่วมกับ
สวนดอกไม้ I LOVE Flower farm , สวน
พฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ และ 
Tiger Kingdom 

2.8 แพ็คเกจ็ " Love Flower Love 
Travel บัตรเดียว เท่ียว 4 ที”่มอบส่วนลด 
30% ส ำหรับบัตรเข้ำชมเชียงใหมไ่นท์
ซำฟำรี (Night Safari) 

2.9 โปรโมชั่นร่วมกับ อุทยานหลวง 
ราชพฤกษ์ 

- นักท่องเที่ยวแสดงบัตรเข้าชม
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ณ จุดจ าหนา่ยบัตร
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รับส่วนลดค่า เข้า
ชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 30% จากราคา
ขายปกต ิ

- นักท่องเที่ยวแสดงบัตรเข้าชม
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ณ จุดจ าหน่ายบัตร
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รับส่วนลดคา่บัตรเข้า
ชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีทุกประเภท 20% 
จากราคาขายปกต ิ

2.10 โปรโมชั่นส่งเสรมิการขาย
ร่วมกับ Big Cมอบส่วนลด 10% ส าหรับ
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บัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แก่ลูกค้า 
Big C Privilege 
3. ออกบูธส่งเสริมการขาย ร่วมกบัพันธมิตร
ทางธุรกิจ  

- ออกบูธร่วมกับ We Love Chiang 
Mai  งานไทยช่วยไทย 

- ออกบูธ งานประชุมสันนิบาต  
เทศบาลทั่วประเทศ 

- ออกบูธงาน Love Flower Love 
Travel บัตรเดียว เท่ียว 4 ที่ 

- ออกบูธ งานประชุมผู้อ านวยการและ
คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวัด
เชียงใหม่เขต 1 

- งานประชุมสมาชิกอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ATTA 

- ออกบูธร่วมกับ We Love เราช่วย
ช้าง# ช้างรอดเพราะเราช่วย EP 2 

- ออกบูธงาน”เที่ยวอีสานสไตล์เมอืง
นอกปะทะเที่ยวเมืองกรุงภาคกลาง” 

- ร่วมงานส่งเสริมการขายตลาด
ท่องเที่ยว กับ ททท. งาน  Amazing อีสาน 
ล้านนา@ภาคเหนือ กับ ลา้นช้าง @ ภาค
อีสาน 
4. เพิ่มบูธ จ านวน 2 บูธ เพื่ออ านวยความ
สะดวก ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ซือ้สินค้า 
โดยน าสินค้าบริการจ าหนา่ยไปถึงจุดแสดง
ต่างๆและในบริเวณอาคารลานนา 
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5. ด าเนินการเพิ่มรายได้จากการให้
หน่วยงานต่างๆ เช่าพ้ืนท่ี ดังนี้ 

- บริษัทเคดีดี อินเตอร์เนช่ันแนล ซัม
มิท ยูนิเวอร์ซิตี ้

- กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดเชียงใหม ่

- มูลนิธิครสิตจักรที่ 1 
- โรงเรียนจักรค าคณาทร ล าพูน 
- บ้านทอศิลป์เนิสเซอรี ่
- คณะมนุษยศาสตร์ มช. 
- บริษัททเวนตี้ สกู้ป ซีเอ็นเอ็กศ์ จ ากัด 
- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จีทีโกลบอล 
- สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครูจิตร 

6. การเพิม่กิจกรรมใหม่ยังไม่ด าเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีปดิให้บริการในระหว่างวันท่ี 
27 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 
2563 รวม 95 วัน  และ ในระหว่าง 16 
เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 15 มิถุนายน 
2564 รวม 61 วัน และในเดือนกันยายน
เปิดเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทติย ์
 
สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมรีายได้จาก
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 26.60 ล้านบาท  
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2. การควบคุมคุณภาพน้ า
ส าหรับเลี้ยงสัตว์และด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มีน้ าสะอาดตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ า ใช้ใน
กระบวนการเลี้ยงสัตว ์

O สชน. 5 4 20 สูง
มาก 

12 
เดือน 

1. เปลีย่นชนิดวัสดุกรองน้ าใหม่ โดย
ใช้แร่ Pyrolusite มาเป็นวัสดุกรอง
น้ าแทนวัสดุกรองน้ าชนิดเดิม 
2. ด าเนินการสร้างฝายดักตะกอน
ก่อนไหลลงสู่สระ SWAN LAKE 
3. ท าการล้างท่อระบบจ่ายน้ าในพื้นที่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
4. ใช้เครื่องเติม Oxygen ในสระน้ า 
SWAN LAKE  
ให้ครบทั้ง 9 เครื่อง (เดิมเปิดใช้
จ านวน 5 เครื่อง ช ารุด 4 เครื่อง) 
5. ใช้งานระบบควบคุมคุณภาพน้ า (การ
ฉีดคลอรีน) ทุกจุด เนื่องจากเดิมเคยมี
การติดตั้งแต่ปัจจุบันเกิดการช ารุด 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จากการเก็บตัวอย่างของน้ าในไตร
มาสที ่4 ของปีงบประมาณพ.ศ. 
2563 เก็บตัวอย่างน้ า 38 จุด 
ผ่านเกณฑ์ 25 จุด คดิเป็น ร้อยละ 
65.79 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด าเนินการเปลี่ยนวัสดุกรองน้ า โดยใช้แร่ 
Pyrolusite แทนวัสดุกรองน้ าเดมิเป็นที่
เรียบร้อย 
2. การสร้างฝายดักตะกอน ด าเนนิการไม่
แล้วเสร็จ (อยู่ในข้ันตอนร่าง TOR )  
3. ด าเนินการลา้งท่อระบบจ่ายน้ า จ านวน 
4 ท่ี จากท้ังหมด 25 ท่ี ได้แก่ คอกกักเสือ
พูม่า คอกกักหมีหมาล่าง คอกกักไนอาล่า 
และท่อที่ออกจากแท้งค์ 300 คิว  
ในโซนพรีเดเตอร ์
4. ใช้เครื่องเติม oxygen ในสระน้ า SWAN 
LAKE ครบทั้ง 9 เครื่องแล้ว 
5. เครื่องฉีดคลอรีนได้ปรับปรุงระบบและ
ค านวณปรมิาณคลอรีนที่ใช้ใหม่โดยให้
สัมพันธ์กับอัตราการจ่ายน้ า (ไดด้ าเนินการ
เฉพาะที่แทงค์น้ า 500) 
 
สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
จากการเก็บตัวอย่างน้ าของปีงบประมาณ 
2564 เก็บตัวอย่างน้ า 33 จุด ผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน 24 จดุ คิดเป็น ร้อยละ 72.73 
 
 
 
 
 
 
 

3 3 9 สูง 12 
เดือน 
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3. การขาดแคลนน้ าใช้ในการ
ดูแลสัตว์และการบรกิาร
นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูแล้ง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มีปริมาณน้ าส าหรับใช้ใน
กระบวนการเลี้ยงสัตว์ และ
กิจกรรมการบริการต่างๆ ของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอยา่ง
เพียงพอ 

O สชน.  3 3 9 สูง 12 
เดือน 

1. ล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ า
คอนกรีตและกักเก็บน้ าให้เต็มถัง 
2. ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบท่อน้ า 
ระบบส่งน้ า ให้พร้อมใช้ในการ 
ซ่อมบ ารุง 
3. ส ารวจถังเก็บน้ าท่ีมีทั้งหมดใน
พื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยว,โซน
แสดงสตัว์และส ารองน้ าให้เต็มถัง 
4. ร่วมประชุมกับสมาคมผู้ใช้น้ าแม่
แตงและกรมชลประทานในเรื่อง
แผนการสูบน้ าเข้าพ้ืนท่ีโครงการอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้มีโอกาสสูบน้ าจาก
คลองชลประทานตามรอบเวรและ
จากการประสานงานในกรณีพิเศษ
เร่งด่วนมาเก็บส ารองไว้ใช้ในสระ 
Swan Lake ภายในพื้นที่ส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอยา่งสม่ าเสมอ 
5. ส ารวจและขุดลอกขยะหน้าท่อน้ า
ที่มาจากห้วยแมเ่หียะหลวงให้น้ า
สามารถไหลเข้าท่อส่งน้ าเข้าพ้ืนท่ี
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้
โดยสะดวก เพื่อให้พร้อมในกรณีทีม่ี
ฝนตกและมีน้ าสะสม 
6. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ของ
ระบบบ่อบาดาลให้พร้อมใช้งานสบูน้ า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่ตอ้ง
ใช้น้ าส ารองเพิ่มในบ่อบาดาลทุกแห่ง 

1. ด าเนินการซ่อมแซมแทงค์น้ าท่ีช ารุด 
(แทงค์น้ า 500 คิว 1 แทงค์ และแทงค์น้ า 
50 คิว 2 แทงค์) และท าการล้างแทงค์น้ า
จ านวน 10 แทงค์ พร้อมเติมน้ าสะอาด 
เข้าสู่ระบบ 
2. ด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
ระบบส่งน้ าอยา่งสม่ าเสมอ 
3. ส ารวจแทงค์น้ าในพ้ืนท่ีทั้งหมด พบแทงค์
น้ ามีรอยรั่วซึม มี 2 แทงค์ (แทงค์น้ าส ารอง 
50 คิว โซนซาวันน่าซาฟารี) อยู่ระหว่าง
ด าเนินการซ่อมแซม  
4. มีการประสานเรื่องแผนการสูบน้ าเข้า
พื้นที่กับสมาคมผู้ใช้น้ าแม่แตงและกรม
ชลประทานในการวางแผน 
รอบเวรการสูบน้ าเข้าพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 
5. ด าเนินการบ ารุงรักษาฝาย และระบบส่ง
น้ าจากฝายแม่เหียะหลวงท าให้ระบบส่งน้ า
เข้ามาในพ้ืนท่ีเชียงใหม่ไนท์ซาฟารใีช้งานได้
ตามปกติในฤดฝูน 
6. ประสานกรมทรัพยาการน้ าบาดาลน้ า
เจ้าหน้าท่ีที่มาส ารวจบ่อบาดาลและอุปกรณ์
ที่ช ารุดเสยีหายเป็นท่ีเรียบร้อย อยู่ใน
ขั้นตอนการค านวณราคาเพื่อขอจัดท า
งบประมาณซ่อมแซมเพื่อให้ระบบน้ าบาดาล
กลับมาใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
7. มีการประสานงานกับการประปาส่วน
ภูมิภาคอย่างสม่ าเสมอและได้จดัเจ้าหน้าที่
เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดน้ า 

3 2 6 ปาน
กลาง 

12 
เดือน 
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7. เฝา้ระวังและรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมภิาคอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อแก้ปญัหากรณี
น้ าประปาขาดแคลนในบางเวลาหรือ
บางวัน และจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีเพือ่
ควบคุมการเปิด-ปิดน้ า 
8. ท าข้อตกลงกับฝา่ยฯ ท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับกิจกรรมที่ใช้น้ าเป็นประจ า เชน่ 
ฝ่ายบรหิารจดัการสัตว์ ให ้
ลดการใช้ปรมิาณน้ าลงตามความ
เหมาะสม 

8. มีการประชุมคณะกรรมการบรหิาร
จัดการน้ าของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และไว้
วางมาตรการการใช้น้ าอย่างเป็นระบบ 
 
สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมพ่บการ
ขาดแคลนน้ าใช้ในการดูแลสตัว์และการ
บริการนักท่องเที่ยว 

4. สัตว์ที่ให้บริการท าร้าย
นักท่องเที่ยวในกิจกรรมต่างๆ
ของส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างความเช่ือมั่นดา้น
ความปลอดภัย ส าหรับผู้มาใช้
บริการ     
- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว ขณะนั่งรถชม
สัตว ์
- เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการ
ให้บริการของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟาร ี
- เพื่อลดอุบัติเหตุทุกกรณีจาก
สัตว์ท าร้ายนักท่องเที่ยว 

O สชน. 4 3 12 สูง 12 
เดือน 

1. ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบ
โดยการประกาศเสยีงตามสายในตวั
อาคารเกี่ยวกับข้อปฏิบตัิ/ข้อควรระวัง 
2. วิทยากรประกาศแจ้งข้อปฏิบตัแิละ
ข้อห้ามแก่นักท่องเที่ยวขณะนั่งรถชม
สัตว ์
3. เพิ่มหลอดไฟท่ีป้ายเตือนบนรถนั่ง
ชมสัตว ์
4. จัดท าแผนป้องกันเพ่ือลดอุบัตเิหตุ
การเกิดสัตว์ท ารา้ยนักท่องเที่ยว 
5. จ ากัดปริมาณกวางที่ปล่อยอิสระ
ในพื้นที่และเก็บกวางเพศผูเ้พื่อ
ป้องกันนักท่องเที่ยวสัมผัสกับสัตว ์ 
6. งดกิจกรรมป้อนอาหารสัตว ์
 
 
 

1. มีการประกาศเสยีงตามสายในอาคาร
เกี่ยวกับข้อปฏิบัต/ิข้อระวัง รวมถงึการเว้น
ระยะห่าง และการสวมใส่หน้ากากอนามัย
ให้แก่นักท่องเที่ยว 
2. วิทยากรบนรถนั่งชมสัตว์แจ้งขอ้ปฏิบัติ
ต่างๆแก่นักท่องเที่ยวโดยมีการแจง้เตือนทั้ง 
3 ภาษา ไทย,จีน และอังกฤษทุกครั้ง 
3. ไดด้ าเนินปรับปรุงป้ายเตือนบนรถนั่งชม
สัตว์ที่ช ารุดเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไมไ่ด้ด าเนิน 
การเพิ่มแสงสว่างป้ายเตือนบนรถนั่งชมสัตว ์
4. มีการจัดท าแผนเพื่อลดอุบตัิเหตุจากสตัว์ 
และมีแนวทางปรับปรุงแผนป้องกนั 1669 
และทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การใช้ AED รวมถึงข้ันตอนการปอ้งกันการ
แพร่ระบาดเช้ือ Covid 19 ในแก่
นักท่องเที่ยว 
5. มีเจ้าหน้าท่ีแนะน าและตักเตือน

3 1 3 ต่ า 12 
เดือน 

25
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี
นักท่องเที่ยวถูกสัตว์ 
ท าร้าย จ านวน 15 ครั้ง เสีย
ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน  
5,760 บาท 
 
 
 
 

นักท่องเที่ยวขณะถ่ายรูปกับกวางปล่อย
อิสระ และด าเนินการกักกวางปลอ่ยอิสระ
เข้าคอกกักเพ่ิมได้ร้อยละ 70 ของจ านวน
กวางปล่อยอิสระ 
6. งดกิจกรรมป้อนอาหารสัตว์ตลอด 
ปีงบประมาณ 2564เหลือเพียงกจิกรรม
สัตว์เชื่องและได้แจ้งข้อปฏิบตัิต่างๆ ในการ
สัมผสัสัตว์ให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการเว้น
ระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 
สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไมม่ี
นักท่องเที่ยวถูกสัตว์ท่ีให้บริการท าร้ายใน
กิจกรรมต่างๆ จึงไม่เกิดค่าใช้จ่าย 

5. รถน่ังชมสัตว์เกิดอุบัติเหตุ
ภายในพ้ืนที่เชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นดา้น
ความปลอดภัย ส าหรับผู้มาใช้
บริการ 
- เพื่อลดอุบัติเหตุทุกกรณี 
ขณะให้บริการนักท่องเที่ยว 

O 
 
 
 
 
 
 
 

สชน. ๓ ๕ 15 สูง
มาก 

12 
เดือน 

1. เพิ่มการตรวจเช็คจุดเสี่ยง หรือ
ระบบของรถลากพ่วงที่อาจช ารุด 
เป็นสาเหตุของอุบัติเหต ุ
2. จัดท าเอกสารส่งมอบรถพ่วงก่อน
การใช้งาน ระหว่างงานเครื่องยนต ์
กับเจ้าหน้าที่พนักงานขับรถ เพื่อ
รับรองการตรวจเช็คจากท้ังสองฝา่ย 
3. จ ากัดความเร็วในการขับขี่รถลาก
พ่วงภายในส านักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี ไม่เกิน 25 กม./ชม. 
4. พนักงานขับรถต้องปฏิบัตติาม
คู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครดั 
5. ปรับการบรรยายบนรถนั่งชมสตัว์

1. ด าเนินการตรวจเช็คจุดเสี่ยง หรือระบบ
ของรถนั่งชมสัตว์ที่อาจช ารุดประจ าวัน 
2. มีการตรวจสอบ/ส่งมอบรถนั่งชมสัตว์
ก่อนการใช้งาน ระหว่างงานช่างยนต์ กับ
พนักงานขับรถ 
3. มีป้ายความเร็วในการขับรถตดิบริเวณ
หน้ารถลากชมสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างความ
ตระหนักให้แก่พนักงานขับรถอยูเ่สมอ 
4. มีการตรวจเช็คพนักงานขับรถบริการ 
ตามมาตรฐาน ISO 9001 
5. มีการบรรยายไปตามปกติ แต่เน้นย้ าให้ 
พนักงานขับรถลาก งดเว้นจุดจอดบริเวณ
หมู่บ้านมาไซ โดยให้ปฏิบตัิตามอยา่ง

1 1 1 ต่ า 12 
เดือน 
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ด าเนิน 
การ 

โดยไม่ต้องจอดบรรยายที่จุดหมู่บ้าน
มาไซเนื่องจากเป็นช่วงเนินสูง 
6. จัดให้รถลากพ่วงรุ่นใหม่ใช้เส้นทาง
เฉพาะบริเวณโซนเพรดเดเตอร ์
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไมม่ี
อุบัติเหตุที่เกดิขึ้นจากปัญหาการช ารุด
ขัดข้องของรถลากพ่วง 
 

เคร่งครดั 
6. มีการท าเอกสารแจ้งจากฝ่ายปฏิบัติการ
และซ่อมบ ารุงเพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดการใช้รถลากลากพ่วงให้เหมาะสม
กับสภาพรถ และเส้นทางในการบริการ โดย
ก าหนด รุ่น1 และรุ่น 3 ใช้ Savanna 
เท่านั้น ส่วนรุ่น 1 (ตอนเดียว) ใช้เส้นทาง 
Predator เท่านั้น 
 
สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมม่ีอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากปัญหาการช ารดุขัดขอ้งของรถ
ลากพ่วง 

6. การเบิกจ่ายของส านักงาน
พัฒนาพิงคนครฯ ไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมาย 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผลเบิกจ่ายของส านักงานฯ 
เป็นไปตามเป้าหมายและการ
เบิกจ่ายเป็น ไปตามแผน 

F สบง./
สชน./
สตน. 

5 5 25 สูง
มาก 

12 
เดือน 

1. ประชุมติดตามเร่งรัดและปญัหา
การใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน
เดือนละครั้ง 
2. เร่งรดั/ติดตามการด าเนินการ
รายการครุภณัฑ ์
3. เร่งรดั/ติดตามการด าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการทุกเดือน 
4. ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินและ
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
5. น าเรื่องการเบิกจ่ายเงินมาก าหนด
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบตัิงานประจ าป ี
6. รายงานสถานการณ์เบิกจา่ย
งบประมาณให้ทุกหน่วยงานได้รับ 
ทราบและเร่งรดัด าเนินการทุกเดือน 

1. งานการเงินจัดท ารายงานการใช้จ่าย 
เงินเสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนทุกหน่วย 
งานเพื่อเร่งด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 
๒. ฝ่ายวิชาการและแผนงานจดัท ารายงาน
ความคืบหน้าผลการด าเนินงานคา่ใช้จ่าย
ในการลงทุน (ครุภณัฑ์) และค่าใช้จ่าย
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมป ีส าหรับ
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ให้กับผู้อ านวยการ 
ทุกเดือน 
๓. กรณีมีรายการใหม่ที่ต้องด าเนนิการ แต่
ไม่มีงบประมาณรองรับใช้การปรับแผนการ
ใช้จ่ายเงินโดยไม่ของบประมาณเพ่ิมเติม 
โดยมีการอนุมัติปรับแผน จ านวน 35 ครั้ง 

5 3 15 สูง 
มาก 

12 
เดือน 



10 
 

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 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
แผนงบประมาณประจ าปี จ านวน 
๒๖๖,๐๒๓,๙๘๐ บาท ผลการ
เบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ จ านวน  
212.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
78.89  
 
 

ตามมติคณะกรรมการบริหารฯ จ านวน 4 
ครั้ง อ านาจผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร จ านวน 31 ครั้ง 
๔. ไมม่ีการก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณที่ไมด่ าเนินการ แต่
ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน 
 
สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
แผนงบประมาณประจ าปี จ านวน 
๔๗๓,๗๑๔,๓๕๐ บาท ผลการเบกิจ่าย ณ 
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ จ านวน404,880,426.79 
บาท คิดเป็นร้อยละ 85.47 

7. ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ขัดแย้ง
และไม่สอดคล้องกับ
โครงสร้างและอัตราก าลังใน
ปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การบริหารงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างถูกต้องตามข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

C สบง. 3 3 9 สูง 12 
เดือน 

1. ปรับปรุง/แก้ไขระเบยีบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ของส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ท่ี 
ขัดแย้งกัน 
2. จัดท าหลักเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ก าหนด 
ให้ครบถ้วน 
 
 

1. ยังไมไ่ด้ปรับปรุง/แกไ้ขระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย 
    - การเปลี่ยนต าแหน่งเจา้หน้าที่หรือ
ลูกจ้างประเภทหน่ึงไปเป็นต าแหนง่อีก
ประเภทหนึ่ง (ข้อ 9) 
    - การเลื่อนเงินเดือนของลูกจ้าง (ข้อ 16) 
    - วิธีการยื่นใบลา (ข้อ 38) 
    - การเบิกสวสัดิการของผู้ปฏิบตัิงาน 
(ข้อ 39) 
    - การใช้สิทธิเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษา พยาบาล/การตรวจสุขภาพ
ประจ าป/ีการศึกษาของบุตร (ข้อ 40) 
    - การประกันสุขภาพ/การประกัน
อุบัติเหตุในลักษณะประกันหมู่ (ข้อ 41) 
    - การพัฒนาเจ้าหน้าที่ (ข้อ 47) 

3 3 9 สูง 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 

 
 

2. ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ 
หลักเกณฑ์การก าหนดระดับและโครงสร้าง
เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันท่ี 29 มีนาคม 
2564 
 
 

8. ระบบการให้บรกิารของ
ส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารีที่ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้งาน
ไม่ได้และข้อมูลสูญหาย  
 
วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้การให้บริการทันสมัย
และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้การบริหารจัดการ
โปร่งใสตรวจสอบได ้

T สบง. 4 5 20 สูง
มาก 

12 
เดือน 

1. จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรสั 
2. จัดซื้อ license update อุปกรณ์ 
firewall 
3. จัดหาเครื่องระบบไฟฟ้าส ารอง 
Generator ส าหรับห้อง SERVER 
โดยเฉพาะ  
 
ข้อมูลพ้ืนฐานปีงบประมาณ 
ปี 2563 มเีหตุการณ์กระแสไฟฟ้า
ดับและมีผลกระทบต่อระบบการ
จ าหน่ายบัตรเข้าชม 
 

1. ด าเนินการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส 
Symantec  
2. ด าเนินการจัดหา license update 
อุปกรณ์ firewall 
3. ไมไ่ดด้ าเนินการจัดหา Generator 
ส าหรับห้อง SERVER โดยเฉพาะ 
 
สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ปี 2564 ยังคงเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้า
ดับ แต่ด้วยงานไฟฟ้ามีการบ ารุงรักษา 
Generator อย่างต่อเนื่องและมีการ
ประสานงานภายในกับงาน IT ตลอด จึงท า
ให้ความเป็นไปได้ทีจะเกิดไฟฟ้าดับและส่ง
ผลกระทบต่อข้อมูลลดน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 

3 5 15 สูง 
มาก 

12 
เดือน 



12 
 

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 

9. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของ (Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA) ของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ไม่ผ่าน
เกณฑ์เป้าหมาย (85 
คะแนน) 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เกิดความตระหนักใน
ด้านการบริหารงานและก ากับ
ดูแลการด าเนินงานอย่างมี
คุณธรรมและความโปร่งใส 

R สบง./
สชน./
สตน. 

4 2 8 สูง 12 
เดือน 

1. จัดตั้งคณะท างานด าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงาน  
2. จัดท าข้อมลูและเปิดเผยข้อมูลทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้ครบถ้วน 
3. สรา้งความเข้าใจและสื่อสารข้อมูล
ให้ทุกคนใน 
องค์กรได้รับทราบถึงการปฏิบัติตา่งๆ
ขององค์กรตามแนวทางของ ITA 
4. ส่งเสริมให้บคุลากรในองค์กร
ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตาม
กฎหมายและมีความโปร่งใส 
5. ประกาศนโยบายขององค์กร
เกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ในด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- เป้าหมายผ่านเกณฑ์ประเมิน เท่ากับ 
85 คะแนน (ระดับ A)  
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) ได้คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คือ 
73.74 คะแนน (ระดับ B) 

1. ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานด าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามค าสั่งส านักงานพัฒนา 
พิงคนครที่ 26/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2564 
2. ประชุมคณะท างานเพื่อสร้างความเข้าใจ
เกีย่วกับ ITA พร้อมทั้งให้ผู้อ านวยการฝ่าย
และหัวหน้างานอธิบายถึงความส าคัญและ
การประเมินผลตาม ITA แก่เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดทราบ  
3. แต่ละฝ่าย/งาน ในสังกัด สพค. ประเมินผล
ตามแบบวัด IIT และด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลตามแบบวัด OIT เพื่อเปิดเผยข้อมูลลง
เว็บไซต์ของส านักงาน ซึ่งจากคะแนน 
ร้อยละ 100 การประเมินแบบ IIT ได้คะแนน
ร้อยละ 91.69 และ การประเมินแบบ OIT 
ได้คะแนนร้อยละ 96.87  
4. เน้นย้ าบุคลากรปฏิบัติงานด้วยความ
ถูกต้องตามกฎหมายและมีความโปร่งใส่อยู่
เสมอ 
5. ด าเนินการประกาศนโยบายขององค์กร
เกี่ยวกับการด าเนินงานในด้านคณุธรรมและ
โปร่งใสลงเว็บไซต์ของส านักงาน 
 
 
 
 

2 1 2 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 

สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ คือ 91.92 คะแนน (ระดบั A) 
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เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

โอกาส ผลกระทบ 
1. รายได้ของส านักงานเชียงใหมไ่นท์ซาฟารีไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย (S) 

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

5 = มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 24.28ล้านบาท  
4 = มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 25.37 ล้านบาท 
3 = มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 26.45 ล้านบาท 
2 = มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 27.54 ล้านบาท 
1 = มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 28.63 ล้านบาท 
 
หมายเหตุ : ปรับเป้าหมายรายไดเ้นื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 
 
 

2. การควบคุมคุณภาพน้ าส าหรับเลี้ยงสัตว์และด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ  
ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี(O1) 

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 
 
 

3. การขาดแคลนน้ าใช้ในการดูแลสัตว์และการบริการ
นักท่องเที่ยว 
ในช่วงฤดูแล้ง (O2) 

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

5 = พื้นที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 
4 = พื้นที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ 65.01-80  
3 = พื้นที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ 45.01-65 
2 = พื้นที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ 20.01-45 
1 = พื้นที่ได้รับผลกระทบ ต่ ากว่าร้อยละ 20 
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ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

โอกาส ผลกระทบ 
4. สัตว์ที่ให้บริการท าร้ายนักท่องเที่ยวในกิจกรรมตา่งๆ 
ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (O3) 

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

5 = นักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากการถูกสัตว์ท าร้ายและ/หรือ มคี่าใช้จ่ายต่างๆ เกินกว่า 
100,000 บาท 
4 = นักท่องเที่ยวสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพลภาพ และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกินกว่า 50,000 
บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
3 = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ ต้องน าส่งสถานพยาบาลและต้องนอนรักษาพยาบาล และ/หรือ  
มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท 
2 = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ ต้องน าส่งสถานพยาบาล แต่ ไม่ต้องนอนรักษาพยาบาล และ/หรือ  
มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่เกินกว่า 10,000 บาท 
1 = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บเล็กน้อย สามารถปฐมพยาบาลภายในได ้

5. รถนั่งชมสัตว์เกิดอุบัติเหตุภายในพื้นทีเ่ชียงใหม ่
ไนท์ซาฟารี (O4) 

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 ทุพลภาพและ/หรือ มีค่าใช้จา่ยต่างๆเกินกว่า 50,000 
บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
3 = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ ต้องน าส่งสถานพยาบาลและต้องนอนรักษาพยาบาล และ/หรือ  
มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกินกว่า 10,000 บาท แต่ไมเ่กิน 50,000 บาท 
2 = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ ต้องน าส่งสถานพยาบาลแตไ่ม่ต้องนอนรกัษาพยาบาล และ/หรือ  
มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่เกินกว่า 10,000 บาท 
1 = นักท่องเที่ยวบาดเจ็บเล็กน้อย สามารถปฐมพยาบาลภายในได ้

6. การเบิกจ่ายของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไมเ่ป็นไป 
ตามเป้าหมาย (F) 

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) 
 
 



16 
 

ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

โอกาส ผลกระทบ 
7. ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบคุคลของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขัดแย้งและไม่
สอดคล้องกับโครงสร้างและอตัราก าลังในปัจจุบัน (C) 

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

5 = ไมไ่ด้ด าเนินการปรับปรุงและจัดท าระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ของส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
4 = ด าเนินการปรับปรุงและจดัท าระเบยีบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลกัเกณฑ์ของส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ร้อยละ 25  
3 = ด าเนินการปรับปรุงและจดัท าระเบยีบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลกัเกณฑ์ของส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ร้อยละ 50 
2 = ด าเนินการปรับปรุงและจดัท าระเบยีบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลกัเกณฑ์ของส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ร้อยละ 75  
1 = ด าเนินการปรับปรุงและจดัท าระเบยีบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลกัเกณฑ์ของส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ครบถว้น 
 

8. ระบบการให้บริการของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่
ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใช้งานไมไ่ด้และข้อมูลสูญหาย 
(T) 

 

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

5 = ระบบเสียหายใช้งานไม่ได้และข้อมูลหายไมส่ามารถกู้คืนได้ 
4 = ระบบใช้งานได้ แต่ข้อมูลสูญหายและไมส่ามารถกู้คืนได้ 
3 = ระบบใช้งานได้ แต่ข้อมูลสูญหายและสามารถกู้คืนได ้
2 = ระบบและข้อมลูเกิดความเสยีหายแตส่ามารถแก้ไขใช้งานไดต้ามปกต ิ
1 = ระบบและข้อมลูไม่ไดร้ับความเสียหาย 

9. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐของ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  
(85 คะแนน) (R) 

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

5 = ผลการประเมินอยูร่ะหว่าง 50  – 54.99 คะแนน (ระดับ E) 
4 = ผลการประเมินอยูร่ะหว่าง 55  – 64.99 คะแนน (ระดับ D) 
3 = ผลการประเมินอยูร่ะหว่าง 65  – 74.99 คะแนน (ระดับ C) 
2 = ผลการประเมินอยูร่ะหว่าง 75  – 84.99 คะแนน (ระดับ B) 
1 = ผลการประเมินอยูร่ะหว่าง 85  – 94.99 คะแนน (ระดับ A) 

 


