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งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล 
ส านักบริหารงานกลาง  

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
มกราคม 2562 



บทน า 
 

 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 โดยพิจำรณำก ำหนดประเด็นควำมเสี่ยงจำกภำรกิจหลักตำมโครงสร้ำงของส ำนักงำนพัฒนำ 
พิงคนครฯ ได้แก่ ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษำ ส ำนักบริหำรงำนกลำง ส ำนักงำนพัฒนำธุรกิจและโครงกำรพิเศษ ซึ่งในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ได้ทบทวนจำกผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 และน ำมำวิเครำะห์ควำมเสี่ยงขององค์กรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีงบประมำณที่ผ่ำนมำและที่มี
ควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จขององค์กรรวมทั้งสิ้น 10 ประเด็น ซึ่งมีประเด็นใหม่ 4 ประเด็น และประเด็น
ต่อเนื่อง 6 ประเด็น 
 ส ำหรับกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนเป็นรำยไตรมำส
จ ำนวน 4 ครั้ง เพ่ือวิเครำะห์และประเมินระดับควำมเสี่ยงคงเหลือภำยหลังจำกที่ได้ด ำเนินกำรมำตรกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงในแต่ละประเด็นแล้วสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงได้หรือไม่หรือมำกน้อยเพียงใด รวมทั้งเพ่ิม
มำตรกำรในกรณีท่ีควำมเสี่ยงเท่ำเดมิหรือเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน
ขององค์กรต่อไป 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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 
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 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมการให้บริการจัดประชุมสัมมนา การจัดแสดง
สินค้า การจัดเลี้ยง และกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในพ้ืนที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษา การดูแลปรับปรุงและบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจการ 
 ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ
พ้ืนที่เชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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โครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง สพค. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมจ านวนทั้งสิ้น  
(388 อัตรา) 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ  
(4 อัตรา) 

ส ำนักตรวจสอบภำยใน (5) 
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 

รองผู้อ านวยการ และ ผอ.ศปช.   

ศูนย์ประชุมและแสดงสินคา้ฯ  
(32) 

 

รองผู้อ านวยการ และ ผอ.สชน.  

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
(238/225) 

 

รองผู้อ านวยการ และ ผอ.สพพ.  

ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ  
(27) 

 

รองผู้อ านวยการ และ ผอ.สบง.  

ส านักบริหารงานกลาง  
(85) 

 ฝ่ายบริการ (69) 

 ฝ่ายบริหารจัดการสัตว ์(109)  

 ฝ่ายปฏบิัติการและซ่อมบ ารุง (54)  

 ฝ่ายการตลาด (5) 

 

 ฝ่ายการตลาดและบริการ (10) 

 ฝ่ายบริหารจัดการ (10) 

 ฝ่ายอาคารสถานที่ (11)  

 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (8) 

 ฝ่ายโครงการพิเศษ (9) 

 ฝ่ายประสานงานและพัฒนาพื้นที่
เชื่อมโยง (9) 

 

  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป (15) 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (7) 
 ฝ่ายการเงินและบญัช ี(14) 
 ฝ่ายวิชาการและแผนงาน (8)  
 ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบุคคล (8) 
 ฝ่ายพัสดแุละอาคารสถานที ่(13) 
 ฝ่ายกฎหมาย (6) 
 ฝ่ายประชาสมัพันธ์และเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ (13) 

1. คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ 
2. คณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย 
3. คณะอนุกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำร 
4. คณะอนุกรรมกำรด้ำนบรหิำร 
5. คณะอนุกรรมกำรส่งมอบทรัพยส์ิน
ของศูนย์ประชุมไปเป็นของกรมธนำรักษ์ 
กรทรวงกำรคลัง 

ผู้อ ำนวยกำร สพค. (1) 

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

หมายเหตุ : โครงสร้างและอัตราก าลังเป็นไปตามข้อบังคับส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ว่าดว้ยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหนา้ที่ พ.ศ. 2558  
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558 
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แผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบด ำเนินงำนให้กับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ให้สำมำรถบริหำรควำม
เสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรพัฒนำองค์กร 

2. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

รำยละเอียด 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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.  ประชุม เพื่ อประ เมิ น
ควำมเสี่ยงและจัดท ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
   

           

2. เสนอคณะอนุกรรมกำร
บริหำรเห็นชอบแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
   

           

3. เสนอคณะกรรมกำร
บริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร
เห็นชอบแผนบริหำรควำม
เสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

 

   

           

4. แจ้งให้หน่วยงำนทรำบ
แผนและด ำเนินกำรติดตำม
ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  
  

           

5. ติดตำมและรำยงำนผล
กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ไตรมำสท่ี 1  

   
  

          

6. ติดตำมและรำยงำนผล
กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ไตรมำสท่ี 2  

      
 

        

7. ติดตำมและรำยงำนผล
กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ไตรมำสท่ี 3 

         
  

    

8. ติดตำมและรำยงำนผล
กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ไตรมำสท่ี 4 

            
 

  

 
 
 
 
 
 



6 
 

3. ประเภทความเสี่ยง 
 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรหำชน) ได้จ ำแนกประเภทของควำมเสี่ยงองค์กรของ COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
  คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนด ำเนินงำนที่น ำไปปฏิบัติไม่เหมำะสม
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก อันส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
หรือสถำนะขององค์กร 
 3.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 
 คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนทุกๆขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนกำร อุปกรณ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน 

3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
 คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกนโยบำยและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและงบประมำณของ
องค์กรไม่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล หรือเกิดกำรจัดสรรงบประมำณที่ไม่เหมำะสม เช่น กำรผันผวนทำงกำรเงิน 
สภำพคล่อง อัตรำดอกเบี้ย ข้อมูลเอกสำรหลักฐำนทำงกำรเงิน และกำรรำยงำนทำงบัญชี เป็นต้น 

3.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
 คือ ควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงข้อบังคับ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับควำมปลอดภัยและสุขภำพของพนักงำน 
 

4. ระดับความเสี่ยง 
 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้ก ำหนดเกณฑ์ตำมขนำดควำมเสี่ยงไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 
สูงมำก สูง ปำนกลำง และต่ ำ 
 

   

           สูงมำก 

            สูง 

            ปำนกลำง 

           ต่ ำ 
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5. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ที่มีควำมเสี่ยงเป็นกำรค้นหำควำมเสี่ยงและสำเหตุหรือปัจจัยของควำมเสี่ยง  โดย

พิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยผลลัพธ์ขององค์กรตำมกรอบกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งแหล่งที่มำของปัจจัยต่ำงๆ ได้แก่ 

 ปัจจัยภายนอกองค์กร 
 เป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยขององค์กร เช่น 
ด้ำนกำรเมือง ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย ด้ำนสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 ปัจจัยภายในองค์กร  
เป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีอิทธิพลต่อเป้ำหมำยขององค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร ขีด

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

 

ล าดับ ประเด็นที่เสนอ รายละเอียด เป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กร 
ประเภทของผลกระทบ หน่วยงานที่ได้รับ 

ผลกระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง 
1. ด้ำนกำรเมือง  

 
กำรเปลีย่นแปลง ควำมไม่แน่นอนและควำมมั่นคง
ทำงกำรเมือง 

กำรก ำกับดูแลในระดับนโยบำยเกดิกำรเปลี่ยนแปลง  
และเกดิควำมไม่มั่นคงของกำรคงอยู่ของส ำนักงำนฯ  

/   สชน. / ศปช. / 
สพพ. / สบง. 

นโยบำยของรัฐบำลที่มีกำรส่งเสรมิด้ำนกำร
ท่องเที่ยว 

ท ำให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำใช้บริกำรเพิ่มมำกข้ึน และ
เป็นที่รู้จักต่อนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ 

  / สชน./ สพพ. 

นโยบำยของรัฐบำลที่มีกำรส่งเสรมิผลักดันให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็น MICE City 

ส่งเสริมอุตสำหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม ่มีกำร
ผลักดันใหเ้กิดกำรจัดประชุมระดบันำนำชำติฯ ใน
จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมำกข้ึน  

  / ศปช. 

มติคณะรัฐมนตรีใหยุ้บเลิกส ำนักงำนพัฒนำ 
พิงคนครฯ  และให้โอนส ำนักงำนเชียงใหม่ 
ไนท์ซำฟำรไีปเป็นของกระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และโอนศูนย์ประชุมฯ ไป
เป็นของกระทรวงกำรคลัง 

ขำดควำมชัดเจนในทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี และท ำให้เกดิกำรชะลอกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี  

/   สชน. 

ท ำให้กำรด ำเนินงำนในเชิงนโยบำยไม่แน่นอน เช่น 
กำรขำยพื้นท่ี กำรจัดกำรทรัพยส์นิ กำรจัดโครงสรำ้ง
บุคลำกร เป็นต้น ส่งผลต่อกำรหำรำยได้ของศูนย์
ประชุมฯ  และท ำให้เกิดกำรชะลอกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรพัฒนำศูนย์ประชุมฯ 

/   ศปช. 

2. ด้ำนเศรษฐกิจ กำรแข่งขันของธุรกิจที่มีควำมใกลเ้คียงกับเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรีและศูนย์ประชุมฯ 
  

จ ำนวนนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริกำรลดลง ส่งผล
กระทบต่อรำยได้ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและศูนย์
ประชุมฯ  

/   สชน. / ศปช. 

ท ำให้ส ำนักงำนฯ มีกำรพัฒนำคณุภำพและรูปแบบ 
หรือกิจกรรม กำรให้บริกำรใหม่ๆ   รวมถึงกำรพัฒนำ
เพื่อให้ได้รับมำตรฐำนหรือรำงวัลต่ำงๆ 

  / สชน. / ศปช. 

ภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
ตกต่ ำ  

ท ำให้ผู้ใช้บริกำรและนักท่องเที่ยวมีอัตรำก ำลังซื้อ
ลดลง  จ ำนวนผู้ใช้บริกำรและจ ำนวนนักท่องเที่ยว
ลดลง  ส่งผลให้รำยได้ของส ำนักงำนฯ ลดลง  

/   สชน./ ศปช. 
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ล าดับ ประเด็นที่เสนอ รายละเอียด เป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กร 
ประเภทของผลกระทบ หน่วยงานที่ได้รับ 

ผลกระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง 
  กำรรวมกลุ่มของเครือข่ำยควำมรว่มมือด้ำนกำร

ท่องเที่ยวและไมซ ์
ท ำให้จ ำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นจำกกำรสร้ำง
พันธมิตรทำงธุรกิจ และกำรท่องเที่ยวแบบ Cluster  

  / สชน./ ศปช. 

กำรเติบโตของธุรกิจไมซ ์ ท ำให้สำมำรถเพิ่มกลุม่ผู้จดัประชุมและผูเ้ข้ำร่วม
ประชุมในกลุ่ม Intensive ไดม้ำกขึ้น 

  / ศปช. 

3. ด้ำนเทคโนโลยี ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลย ีและระบบ Social 
Network 
  
  

เพิ่มช่องทำงในกำรสื่อสำรส ำนักงำนฯ  
กำรประชำสัมพันธ์และส่งเสรมิกำรขำยเชียงใหม ่
ไนท์ซำฟำรีและศูนย์ประชุมฯ  

  / สชน. / ศปช. / 
สพพ. / สบง. 

สร้ำงควำมสะดวกสบำยให้กับผู้ใช้บริกำรของ
ส ำนักงำนฯ 

  / สชน. / ศปช./ 
 สพพ./ สบง. 

กรณีมเีหตุกำรณ์ทีเ่ป็นไปในทำงลบกำรเผยแพร่
ข่ำวสำรจะเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว  สง่ผลกระทบต่อ
ช่ือเสียงของส ำนักงำนฯ   

/   สชน. / ศปช./ 
 สพพ./ สบง. 

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

  / สชน. / ศปช./ 
 สพพ./ สบง. 

4. ด้ำนกฎหมำย มีกฎหมำยเกี่ยวกับองค์กำรมหำชนเป็นกำรเฉพำะ ส ำนักงำนฯ สำมำรถออกข้อบังคับและระเบียบ
ส ำหรับกำรปฏิบตัิงำนเป็นกำรเฉพำะของหน่วยงำน  
ท ำให้มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำน 
 

  / สชน. / ศปช./ 
 สพพ./ สบง. 

กำรออกกฎหมำยเพื่อใช้บังคับองค์กำรมหำชน เช่น 
พระรำชบัญญัติจดัซื้อจัดจ้ำงพัสดภุำครัฐ พ.ศ. 
2560,  พระรำชบญัญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 
2561, พระรำชบัญญตัิวินัยกำรเงินกำรคลังภำครัฐ 
พ.ศ. 2561 
 
 

เนื่องจำกเป็นข้อกฎหมำยใหม่และองค์กำรมหำชน
ต้องปฏิบัติตำม  ท ำให้เกิดควำมผดิพลำดกำรปฏิบตั ิ 
เนื่องจำกเป็นเรื่องใหม่และขำดควำมช ำนำญ 
   

/   สชน./ ศปช./  
สพพ./ สบง. 

กำรไม่ปฏิบัตติำมกฎหมำยมีบทก ำหนดโทษ  ส่งผล
ควำมเสยีหำยต่อส ำนักงำนฯ และผู้ปฏิบัติงำน 

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

ผลกระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง 
  ข้อกฎหมำยบำงเรื่อง มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำร

ส ำนักงำน เช่น กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดตั้งและ
ด ำเนินกิจกำรสวนสัตว์สำธำรณะ,กฎหมำยกำร
เคลื่อนย้ำยสัตว,์ พระรำชบญัญัตสิงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535, พระรำชบญัญัติเกี่ยวกับกำร
ทำรุณกรรมสัตว,์ พระรำชบัญญัตคิวบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล ์ เป็นต้น 

ท ำให้เป็นข้อจ ำกัดในกำรพัฒนำสนิค้ำส ำหรับ
จ ำหน่ำยเพื่อสร้ำงรำยได้ของส ำนกังำนฯ 

/   สชน. / ศปช. 

5. ด้ำนสังคม ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
(CSR : Corporate Social Responsibility) 

ท ำให้เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรมีีช่องทำงกำร
ประชำสมัพันธ์เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อกำรพัฒนำกำร
จัดกำรคณุภำพกำรบริกำรที่ยั่งยืนภำยใต้หลัก
จริยธรรมที่ดรีวมถึงเป็นกำรแสดงควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ส่งผลต่อ
ภำพลักษณ์ทีด่ีขององค์กร 

  / สชน. / ศปช. 

ควำมเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ท้ังทำงด้ำนภำษำ 
ศำสนำและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เป็นจุดขำยของกำรให้บริกำรของส ำนักงำนฯ  สำมำรถ
น ำไปสู่กำรพัฒนำเพื่อเพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 

  / สชน. / ศปช. 

กำรเกิดโรคระบำดระหว่ำงสัตวส์ู่คน หรือ คนสู่สตัว์ 
คนสู่คน หรือ สตัว์สูส่ัตว ์

ท ำให้สัตว์ที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล เสียชีวิต จำกกำร
ติดโรคระบำด 

/   สชน. 

ควำมหลำกหลำยของผู้ใช้บริกำรและนักท่องเที่ยวท้ัง
ชำวไทยและชำวต่ำงชำต ิ

ปัญหำกำรสื่อสำรกับนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติไม่
เข้ำใจ ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ และควำมไม่พึงพอใจ 

/   สชน. / ศปช. 

6 ด้ำนสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชำติต่ำงๆ เช่น ไฟป่ำ  วำตภัย  ภัยแล้ง 
  
  

ทรัพย์สินได้รับควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ เช่น 
อำคำรสิ่งก่อสร้ำง  และครุภณัฑ์ตำ่งๆ  

/   สชน. / ศปช. 

ปัญหำหมอกควันส่งผลต่อกำรท่องเที่ยวของ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี

/   สชน. 

ขำดแคลนน้ ำใช้และคุณภำพน้ ำในกำรดูแลสัตว์และ
กำรบริกำรนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูแล้ง 

/   สชน.   

ควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนท่ี เป็นจุดเด่นและเป็นจุดขำยที่สำมำรถสร้ำงรำยได้
ให้กับส ำนักงำนฯ 

  / สชน.  
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2. สภำพแวดล้อมภำยใน 
 

ล าดับ ประเด็นที่เสนอ รายละเอียด เป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กร 
ประเภทของผลกระทบ หน่วยงานที่ได้รับ 

ผลกระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง 
1 วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน 
ท ำให้ส ำนักงำนฯ ขำดประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำร  ไม่ไดร้ับกำรยอมรับจำกบคุคลภำยนอก 

/   สชน. / ศปช. / 
สพพ. / สบง. 

บุคลำกรยังไม่ทรำบถึงค่ำนิยมและเป้ำหมำยของ
องค์กำร ท ำให้ขำดจิตส ำนึกและตระหนักในค่ำนิยม 

ขำดกำรก ำหนดและกำรถ่ำยทอดค่ำนิยมและ
เป้ำหมำยขององค์กร ท ำให้ขำดกำรสรำ้งค่ำนิยมร่วม
ภำยในองค์กร 

/   สชน. / ศปช. / 
สพพ. / สบง. 

2 ขีดควำมสำมำรถของ
องค์กร 

เงินทุนของส ำนักงำนฯ มีหลำยแหล่ง ได้แก่ เงิน
อุดหนุนจำกรัฐ  เงินรำยได้ และเงินสะสม 

มีเงินทุนเพียงพอที่จะด ำเนินกำรพฒันำปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุตำมภำรกิจ 

  / สชน. / ศปช. / 
สพพ. / สบง. 

บุคลำกรส่วนใหญ่มีองค์ควำมรู/้ควำมสำมำรถทักษะ
ของบุคคล 

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

  / สชน. / ศปช. / 
สพพ. / สบง. 

ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน ใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนนำน  ท ำให้งำนล่ำช้ำ 
ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนฯ 

/   สชน. / ศปช. / 
สพพ. / สบง. 

จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรปฏบิัติงำนไม่เพยีงพอ  
มีอัตรำก ำลังว่ำงสูง 

เกิดควำมล่ำช้ำของกำรท ำงำน  ขำดควำมครบถ้วน
ถูกต้องของกำรท ำงำน ส่งผลให้ส ำนักงำนฯ ขำด
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร 

/   สชน. / ศปช. / 
สพพ. / สบง. 

กำรไมไ่ดร้ับรองมำตรฐำนท่ีเป็นสำกล/ไม่ได้รับ
รำงวัลกำรประกวดต่ำงๆ 

ส ำนักงำนฯ ไม่สำมำรถบรรลเุป้ำหมำยตำม
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ และบรรลตุำมเป้ำหมำย
ตัวช้ีวัดของส ำนักงำนฯ 

/   สชน. / ศปช. / 
สบง. 

ท ำให้ส ำนักงำนฯ เป็นหน่วยงำนท่ีไม่มีควำม
น่ำเชื่อถือและไมม่ีควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริกำร 
และไม่เป็นท่ียอมรับในระดับสำกล ส่งผลต่อ
ภำพลักษณ์องค์กร 

/   สชน. / ศปช. / 
สบง. 

ขำดเป็นจุดเด่นและไม่สำมำรถสรำ้งจุดขำยของ
ส ำนักงำนฯ ที่จะส่งเสริมให้เกิดกำรสรำ้งรำยได้เพิ่ม 

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

ผลกระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง 
3 ข้อมูล/ระบบสำรสนเทศ เทคโนโลยีที่น ำมำใช้ไมม่ีควำมสมบูรณ์ของระบบ กำรจัดเก็บข้อมูลขำดกำรเชื่อมโยงของข้อมูล  กำร

แปรผลข้อมูลแยกเป็นส่วนๆ ท ำให้เกิดควำมไม่
สะดวกในกำรท ำงำน เกดิควำมล่ำช้ำ อำจเกิด
ข้อผิดพลำดในกำรประมวลผลข้อมูลที่จะน ำมำใช้ 

/   สชน. / ศปช. / 
สพพ. / สบง. 

กำรน ำระบบเทคโนโลยมีำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
และกำรให้บริกำร 

ท ำให้เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  มีควำม
โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้

  / สชน. / ศปช. / 
สพพ. / สบง. 

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

/   สชน. / ศปช. / 
สพพ. / สบง. 

ขำดวินัยด้ำนกำรกำรเงินและกำรงบประมำณ ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณล่ำช้ำและไม่ด ำเนินกำรตำม
แผน ส่งผลตอ่ประสิทธภิำพกำรบริหำรจดักำรส ำนักงำน 

/   สชน. / ศปช. / 
สพพ. / สบง. 

กำรจัดท ำงบกำรเงินไม่ถูกต้องและแล้วเสร็จไมต่รง
ตำมเวลำที่ก ำหนด 

กำรไม่ปฏิบัตติำมพระรำชบญัญัตวิินัยกำรเงินกำร
คลัง  มีผลต่อท ำให้ส ำนักงำนฯ ไมไ่ด้รับควำม
น่ำเชื่อถือจำกหน่วยงำนภำยนอก 

/   สบง. 

กำรจัดซื้อจดัจ้ำงท่ีไมเ่ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ พ.ศ. 2560  

กำรไม่ปฏิบัตติำมพระรำชบญัญัตฯิ มีควำมผิดตำม
บทก ำหนดโทษ และถูกด ำเนินคด ี ส่งผลเสียหำยต่อ
ส ำนักงำนฯ และผู้ปฏิบัติงำน 

/   สชน. / ศปช. / 
สพพ. / สบง. 

กำรให้บริกำรของเชียงใหมไ่นท์ซำฟำรีที่ท ำให้
นักท่องเที่ยวได้รับอันตรำย 

ส ำนักงำนฯ สญูเสียทรัพยส์ินในกำรรักษำเยยีวยำ
นักท่องเที่ยว  ส่งผลต่อภำพลักษณ์องค์กร  ขำด
ควำมเชื่อมั่นจำกนักท่องเที่ยว 

/   สชน. 

กำรจัดกำรระบบสุขำภิบำลไมไ่ด้มำตรฐำน ระบบน้ ำไม่มีคณุภำพและเพียงพอต่อกำรดูแลสตัว์
และกำรให้บริกำรนักท่องเที่ยว ส่งผลต่อสวัสดิภำพ
สัตว์และควำมเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและช่ือเสยีง
ของส ำนักงำนฯ 

/   สชน. 

กำรบริหำรจัดกำรสตัว์ตำมมำตรำ SEAZA, WAZA ท ำให้สัตว์มสีวัสดภิำพสตัว์ที่ดี และส ำนักงำนฯ เป็น
ที่ยอมรับในระดับนำนำชำต ิ

  / สชน. 
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ล าดับ ประเด็นที่เสนอ รายละเอียด เป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กร 
ประเภทของผลกระทบ หน่วยงานที่ได้รับ 

ผลกระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง 
5 ด้ำนสังคม ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

(CSR : Corporate Social Responsibility) 
ท ำให้เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรมีีช่องทำงกำร
ประชำสมัพันธ์เพิ่มขึ้น สง่ผลต่อกำรพัฒนำกำร
จัดกำรคณุภำพกำรบริกำรที่ยั่งยืนภำยใต้หลัก
จริยธรรมที่ดรีวมถึงเป็นกำรแสดงควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ส่งผลต่อ
ภำพลักษณ์ทีด่ีขององค์กร 

  / สชน. / ศปช. 

ควำมเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ท้ังทำงด้ำนภำษำ 
ศำสนำและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เป็นจุดขำยของกำรให้บริกำรของส ำนักงำนฯ  
สำมำรถน ำไปสู่กำรพัฒนำเพื่อเพิ่มรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว 

  / สชน. / ศปช. 

กำรเกิดโรคระบำดระหว่ำงสัตวส์ู่คน หรือ คนสู่สตัว์ 
คนสู่คน หรือ สตัว์สูส่ัตว ์

ท ำให้สัตว์ที่อยู่ในกำรก ำกับดูแล เสียชีวิต จำกกำร
ติดโรคระบำด 

/   สชน. 

ควำมหลำกหลำยของผู้ใช้บริกำรและนักท่องเที่ยวท้ัง
ชำวไทยและชำวต่ำงชำต ิ

ปัญหำกำรสื่อสำรกับนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติไม่
เข้ำใจ ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ และควำมไม่พึงพอใจ 

/   สชน. / ศปช. 

6 ด้ำนสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชำติต่ำงๆ เช่น ไฟป่ำ  วำตภัย  ภัยแล้ง 
  
  

ทรัพยส์ินได้รับควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ เช่น 
อำคำรสิ่งก่อสร้ำง  และครุภณัฑ์ตำ่งๆ  

/   สชน. / ศปช. 

ปัญหำหมอกควันส่งผลต่อกำรท่องเที่ยวของ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี

/   สชน. 

ขำดแคลนน้ ำใช้และคุณภำพน้ ำในกำรดูแลสัตว์และ
กำรบริกำรนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูแล้ง 

/   สชน.   

ควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนท่ี เป็นจุดเด่นและเป็นจุดขำยที่สำมำรถสร้ำงรำยได้
ให้กับส ำนักงำนฯ 

  / สชน.  
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5.2 ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง และมาตรการบริหารความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง สาเหตุ มาตรการบริหารความเสี่ยง 
1. มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย (OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) 
ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ก ำหนดตัวช้ีวัดให้
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ด ำเนินกำรจัดท ำมำตรฐำน
ด้ำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS 18001 
หรือ ISO 45001) ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี และกำรขอรับ
มำตรฐำนต้องเป็นไปตำมระยะเวลำของผู้ให้ใบรับรองมำตรฐำนด้ำนกำร
จัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS 18001 หรือ ISO 
45001) ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ในปีงบประมำณ 2562 

1. จัดตั้งคณะท ำงำนเพื่อจดัท ำมำตรฐำนด้ำนกำรจดักำร 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
2. อบรมบุคลำกรใหม้ีควำมเกี่ยวกับมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรอำชี
วอนำมัยและควำมปลอดภัย 
3. ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบตัิตำมขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด 
 

2. มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย (ประเภท
ห้องประชุม) 

1. ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์ประชุมและ
เชียงใหม่ ไนท์ซำฟำรี ให้สนับสนุนกำรท่องเที่ยวในระดับสำกล 
(ยุทธศำสตร์ที่ 3) 
2. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนดให้เป็นตัวช้ีวัดองค์กรตั้งแต่ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ให้จัดท ำมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย (ประเภท
ห้องประชุม) 

1. ด ำเนินกำรสมัครเพื่อเข้ำรับกำรตรวจประเมินในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 
2. เข้ำรับกำรตรวจประเมินจำกคณะผู้ตรวจประเมิน 
3. ตรวจสอบและทบทวนให้ครบถ้วนตำมตัวช้ีวัดตำมที่มำตรฐำน
ก ำหนด 

3. สัตว์ท ำร้ำยนักท่องเที่ยวของส ำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี 

มีรำยงำนอุบัติเหตุจำกสัตว์ท ำร้ำยนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นหลำยครั้ง ซึ่ ง
ส่งผลกระทบทั้งทำงตรง เช่น ค่ำรักษำพยำบำล ที่ต้องพำนักท่องเที่ยว
ไปส่งโรงพยำบำล และผลกระทบทำงอ้อม เช่น ควำมรู้สึกไม่ปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว ส่งผลถึงภำพลักษณ์ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

1. ด ำเนินกำรแยกกลุ่มม้ำลำยที่ท ำร้ำยนักท่องเที่ยวออกจำกยีรำฟ
เพื่อลดกำรสัมผัสม้ำลำยขณะป้อนยีรำฟ 
2. จัดท ำและตดิตั้งป้ำยเตือนแก่นักท่องเที่ยว 
3. วิทยำกรบนรถลำกพ่วงดูแลและคอยแนะน ำนักท่องเที่ยวขณะ
นั่งรถชมสัตว ์
4. จัดท ำแผนป้องกันเพ่ือลดอุบัตเิหตุกำรเกดิสตัว์ท ำร้ำย
นักท่องเที่ยว 
5. ท ำประกันภัยบุคคลใหค้รอบคลมุถึงต่ำงประเทศ 
6. จัดท ำแผงกั้นบนรถลำกพ่วงเพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว 
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4. กำรควบคุมคุณภำพน้ ำส ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์และ
ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี 

ผลกำรตรวจคุณภำพน้ ำที่ผ่ำนมำมีหลำยจุดที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
ส่งผลกระทบต่อสุขภำพสัตว์ที่กินน้ ำ ท ำให้สัตว์ติดเช้ือโรคจำกน้ ำที่ไม่
สะอำด เนื่องจำกปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีได้ขอรับรองมำตรฐำน 
ISO 9001 ซึ่งที่ผ่ำนมำผู้ตรวจประเมินได้บ่งช้ีข้อบกพร่องเรื่องระบบ
คุณภำพน้ ำเป็นประเด็นส ำคัญที่ต้องได้รับกำรแก้ไข เพื่อรักษำระบบ
มำตรฐำนคุณภำพตำม ISO 9001 ไว้ 

1. จัดตั้งคณะกรรมกำรควบคมุคณุภำพน้ ำ 
2. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตแุละตรวจคณุภำพน้ ำตำมแผน
ตรวจคณุภำพน้ ำประจ ำป ี
3. ด ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบกำรจ่ำยน้ ำและระบบท่อน้ ำ 

5. กำรจัดกำรทรัพย์สินเพื่อกำรโอนย้ำยศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๑เห็นชอบให้ก ำหนดวัน
สิ้นสุดควำมรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของ สพค. ในส่วนของศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษำ เป็น
วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ และให้กรมธนำรักษ์รับผิดชอบศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ตำมที่
ส ำนักงำน ก.พ.ร. เสนอเพิ่มเติม โดยส ำนักงำน กพร.ได้ ช้ีแจงกำร
เตรียมกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ คณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำ
พิงคนครควบคุมดูแลเตรียมกำรถ่ำยโอนฯ โดยส ำรวจและจัดท ำรำยกำร
กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณของศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้ำนำนำชำติฯ จัดท ำงบกำรเงิน และประสำนกับกรมธนำรักษ์เพื่อ
ตรวจสอบรำยกำรดังกล่ำวให้ครบถ้วนถูกต้อง จึงจ ำเป็นที่ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ จะต้องเร่งจัดกำรทรัพย์สินและจัดท ำบัญชี
ทรัพย์สินเพื่อเตรียมกำรโอนย้ำยศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ 
ให้แล้วเสร็จ 
 

1. จัดท ำบญัชีทรัพย์ให้เป็นปัจจุบนั 
2. ตรวจนับทรัพย์สินตำมรำยกำรบัญชี 
3. จ ำหน่ำยครุภัณฑ์ที่ช ำรุด 
4. จัดท ำรำยกำรทรัพย์สินเพื่อกำรส่งมอบศูนย์ประชุมฯ 

6. รำยได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 1. กำรหำรำยได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยในกำรวัด
ตำมตัวช้ีวัดของส ำนักงำน ก.พ.ร. และวัดผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
2. ศูนย์ประชุมฯ ต้องด ำเนินกำรจัดหำรำยได้ให้เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำย
และลดกำรขำดทุน 

1. ก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน เช่น มีลูกค้ำเดิมเท่ำไหร่  
มีลูกค้ำใหมเ่ท่ำไหร ่
2. ด ำเนินกำรบรหิำรพื้นทีศู่นย์ประชุมให้เต็มศักยภำพ 
3. จัดหำบุคลำกรที่ดูแลเกี่ยวกับกำรขำยและกำรตลำดโดยเฉพำะ 
และก ำหนดเป้ำหมำยและแผนทำงกำรตลำดที่ชัดเจน 
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7. กำรเบิกจ่ำยของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ 1. ผู้ของบประมำณไม่ด ำเนินกำรตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

2. ไม่สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำมแผน เพรำะขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมี
กำรเปลี่ยนแปลง และไม่มีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน 
3. กำรของบประมำณโครงกำรต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำกำรเสนอของบประมำณ
ยังไม่มีควำมพร้อมด้ำนแบบแปลน และขำดกำรประสำนงำนระหว่ำง
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์ และฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบ ำรุง 

1. ประชุมติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำนฯ  
เดือนละครั้ง 
2. จัดท ำแบบติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้หน่วยงำนเจ้ำของ
งบประมำณ 
3. หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณควบคุมและใช้จ่ำยเงินให้เป็นไป
ตำมแผน 
4. มีกำรรำยงำนแผน-ผลกำรใช้จำ่ยเงินเพื่อทรำบถึงสถำนะ 
กำรใช้จ่ำยเงิน 
5. เร่งรดัและติดตำมกำรด ำเนินงำนกรณีที่มีกำรด ำเนินกำรล่ำช้ำ
กว่ำแผน 
6. ก ำหนดมำตรกำรและบทลงโทษผู้ที่ละเลยหรือ 
ไม่ด ำเนินกำร รวมถึงน ำผลกำรเบกิจ่ำยไปประกอบกำรพิจำรณำ
ปรับขึ้นเงินเดือนประจ ำปีของส ำนกังำนฯ 
7. ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติได้ถูกต้อง
และควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำน 

8. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งบประมำณ 

1. บุคลำกรไม่เพียงพอส ำหรับกำรจัดท ำข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงิน
โดยเฉพำะ 
2. บุคลำกรในงำนที่รับผิดชอบไม่ได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
รำยงำนทำงกำรเงิน 

1. จัดหำบคุลำกรเพิ่มเติมเพื่อจัดท ำข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงิน
โดยเฉพำะ 
2. เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินรวม
ภำครัฐ 
3. เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรจัดระบบและกำรเปลี่ยน 
แปลงเอกสำรรับ-จ่ำยเงิน ส ำหรับฝ่ำยบัญชีและฝ่ำยกำรเงิน 
4. จัดส่งรำยงำนทำงกำรเงินภำยใน 90 วันนับจำกวันสิ้น
ปีงบประมำณ 

9. กำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องตำมพระรำช-บัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 

1. ผู้ปฏิบัติงำนไม่เข้ำใจพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
2. วิธีปฏิบัติงำนภำยในองค์กรยังไม่มีควำมชัดเจน 

1. จัดอบรมบุคลำกรเกีย่วกับด้ำนกำรจัดซื้อจดัจ้ำง 
2. ซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 
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10. ขำดกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินตำมภำรกิจของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ในกำรเป็นแกนกลำงใน
กำรบูรณำกำรเช่ือมโยงกำรพัฒนำยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวของทุกภำคส่วนในพื้นที่
ภำคเหนือตอนบน 

เกิดจำกสถำนภำพขององค์กร ภำยหลังจำกมีมติคณะรัฐมนตรีให้ชะลอ
กำรด ำเนินงำนโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ือมโยงกำรพัฒนำยกระดับ 
และเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนโครงกำร
ตำมภำรกิจของส ำนักพัฒนำธุรกิจและโครงกำรพิเศษขำดกำรขับเคลื่อน 
และคณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนครได้มีมติในด้ำนกำร
ด ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรกำรบูรณำกำรเช่ือมโยงกำรพัฒนำยกระดับ 
และเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวของทุกภำคส่วนในพื้นที่ภำคเหนือ
ตอนบน ว่ำควรเน้นโครงกำรที่เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเน้นถึงศักยภำพ
และขีดควำมสำมำรถของส ำนักงำนก่อนที่จะออกไปด ำเนินกำร ในพื้นที่
เชื่อมโยง 

1. ก ำหนดแนวทำงรูปแบบกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์กำรจดัจั้ง 
2. จัดท ำแผนงำนโครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ 
3. จัดท ำโครงกำรที่บรูณำกำรเชื่อมโยงกำรพัฒนำยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยมุง่เน้นเชื่อมโยงภำรกจิที่คงเหลือ
ของ สพค. ในปัจจุบัน 
 

 
5.3 รายการความเสี่ยงองค์กร (Risk Register) 
 

ยุทธศาสตร ์ ความเสี่ยง ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์ประชุมฯ 
และเชียงใหมไ่นท์ซำฟำรีใหส้นับสนุนกำรท่องเที่ยวใน
ระดับสำกล 
     กลยุทธ์ที่ 2 : ขอรับรองมำตรฐำน/เข้ำร่วมประขอรับ
รำงวัลในระดับสำกล 
      

1. มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
(OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) ของส ำนักงำนเชียงใหม ่
ไนท์ซำฟำร ี

1. กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีไมเ่ป็นไปตำมประเด็นข้อ
กฎหมำยของกระทรวงแรงงำน 
2. ขำดควำมเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในด้ำนควำมปลอดภัยใน
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี และขำดควำมน่ำเชื่อถือใน
ระดับสำกล 
3. สะท้อนภำพลักษณ์เกี่ยวกับประสิทธิภำพขององค์กร 

2. มำตรฐำนสถำนท่ีจดังำนประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) 1. ขำดควำมนำ่เชื่อถือในระดับสำกล 
2. ขำดควำมเชื่อมั่นของผู้มำใช้บรกิำรศูนย์ประชุมฯ 
3. ไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยขององค์กร 
4. ขำดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงกำรตลำด 

     กลยุทธ์ที่ 1 : ขยำยฐำนกำรตลำดและกำร
ประชำสมัพันธ์เชิงรุก 

3. รำยได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เปน็ไปตำมเป้ำหมำย 1. สะท้อนภำพลักษณ์เกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
2. ขำดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน 
3. กระทบต่อแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่ต้องใช้จ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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ยุทธศาสตร ์ ความเสี่ยง ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
       กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนำและปรับปรุงระบบบริหำร
จัดกำรองค์กร 

4. กำรจัดกำรทรัพยส์ินเพื่อกำรโอนย้ำยศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้ำนำนำชำตฯิ 

1. กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนไม่เป็นกำรปฏิบัติตำมมติ
คณะรัฐมนตรี 
2. จะท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่
มติคณะรัฐมนตรีก ำหนด 
3. สะท้อนภำพลักษณ์เกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงเพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีภำคเหนือ
ตอนบน 
    กลยุทธ์ที่ 3 : สร้ำงเครือข่ำยและบูรณำกำรควำม
ร่วมมือด้ำนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 

5. ขำดกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินตำมภำรกจิของส ำนักงำนพัฒนำ
พิงคนครฯ ในกำรเป็นแกนกลำงในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงกำร
พัฒนำยกระดับ และเพิม่ศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวของทุกภำค
ส่วนในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน 

1. กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค์กำรจดัตั้งตำม
มำตรำ 3 และ มำตรำ 7 แห่ง พรฎ. กำรจัดตั้งส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
2. สญูเสยีโอกำสในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบรูณำกำร
เชื่อมโยงกำรพัฒนำยกระดับ และเพิ่มศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเที่ยวของทกุภำคส่วนในพ้ืนท่ีภำคเหนือตอนบน 
3. ขำดกำรมีส่วนร่วมในด้ำนกำรบรูณำกำรและเช่ือมโยงเพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสำหกรรมท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีภำคเหนือตอนบน 
4. ขำดเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำน จึงส่งผลให้กำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจเป็นไปได้ยำก 
 
 

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

1. สัตว์ท ำร้ำยนักท่องเที่ยวของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี 1. ช่ือเสียงขององค์กรไดร้ับควำมเสียหำย 
2. ขำดควำมเชื่อมั่นในเรื่องควำมปลอดภัย จึงท ำให้
นักท่องเที่ยวไม่เข้ำชมเชียงใหมไ่นท์ซำฟำรี  
3. ส่งผลกระทบต่อรำยไดป้ระกอบกำรของส ำนักงำน 
4. เสยีทรัพยส์ ำหรับคำ่ใช้จ่ำยรักษำพยำบำล 
 
 

2. กำรควบคมุคุณภำพน้ ำส ำหรับกำรเลีย้งสัตว์และด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี

1. เกิดปญัหำสิ่งแวดล้อม น้ ำเน่ำเสียไม่สำมำรถใช้ประกอบ
กิจกรรมต่ำงๆภำยในเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี
2. สะท้อนภำพลักษณ์ในกำรให้บริกำรนักท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร ์ ความเสี่ยง ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
3. สัตวไ์ดร้ับอันตรำยจำกกำรบริโภคน้ ำ 
4. มีสุขภำพอนำมัยทีไ่ม่ดีในสถำนที่ท ำงำน เช่น เกิดเชื้อโรค
จำกแหล่งน้ ำ เกิดโรคระบำดต่ำงๆ เป็นต้น 
 
 

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

1. กำรเบิกจ่ำยของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ไมเ่ป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

1. มีผลต่อกำรของบประมำณในปตี่อไปของส ำนักงำน เช่น 
กำรถูกปรับลดงบประมำณ 
2. เป็นองค์กรที่ไม่มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
3. ไมผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลตำมตัวช้ีวัดขององค์กร 

2. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้มสี่วนไดส้่วนเสียต่อประสิทธิภำพ
และควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งบประมำณ 

1. กำรที่ส ำนักงำนไมส่ำมำรถจัดท ำและจดัส่งงบกำรเงิน
ภำยในก ำหนดระยะเวลำ ส่งผลใหผ้ิดต่อพระรำชบญัญัติวินยั
กำรเงินกำรคลังภำครัฐ พ.ศ. 2561 
2. เป็นองค์กรที่ไม่มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
       กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนำและปรับปรุงระบบบริหำร
จัดกำรองค์กร 

1. กำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องตำมพระรำชบัญญตัิกำรจดัซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดภุำครัฐ พ.ศ. 2560 

1. เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กรหรอืมคีดีฟ้องร้องทำง
กฎหมำย 
2. มีควำมผิดตำมบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติและ 
ถูกด ำเนินคดี  
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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 ำแผนบริหำรควำมเสี่ ยงในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ต่อไป และได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง ดังนี้  
  

ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

โอกาส ผลกระทบ 
1. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล 
    1.1 มาตรฐานด้านการจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) 
ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
(S1) 

5 = ไมไ่ด้รบักำรรบัรอง
มำตรฐำนแน่นอน 
4 = มีโอกำสสูงที่ไมไ่ดร้ับกำร
รับรองมำตรฐำน 
3 = มีโอกำสทีไ่ด้หรือไมไ่ดร้ับ
กำรรับรองมำตรฐำน 
2 = มีโอกำสสูงที่ไดร้ับกำร
รับรองมำตรฐำน 
1 = ไดร้ับกำรรับรอง
มำตรฐำนแน่นอน 

5 = ไดด้ ำเนินกำรสอดคล้องกับข้อกฎหมำยและ
ประเด็นที่วิเครำะห์ตำมแนวด ำเนนิกำรด้ำนกำร
จัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS 
18001 หรือ ISO 45001) ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 
และไม่ได้รับใบรบัรองมำตรฐำนดำ้นกำรจัดกำร 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS 
18001 หรือ ISO 45001) 
4 = ไดด้ ำเนินกำรสอดคล้องกับข้อกฎหมำยและ
ประเด็นที่วิเครำะห์ตำมแนวด ำเนนิกำรด้ำนกำร
จัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS 
18001 หรือ ISO 45001) ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 
40 - 59  
3 = ไดด้ ำเนินกำรสอดคล้องกับข้อกฎหมำยและ
ประเด็นที่วิเครำะห์ตำมแนวด ำเนนิกำรด้ำนกำร
จัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS 
18001 หรือ ISO 45001) ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 
60 – 79  
2 = ไดด้ ำเนินกำรสอดคล้องกับข้อกฎหมำยและ
ประเด็นที่วิเครำะห์ตำมแนวด ำเนนิกำรด้ำนกำร
จัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS 
18001 หรือ ISO 45001) ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80 
1 = ไดร้ับใบรับรองมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำร 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS 
18001 หรือ ISO 45001) 
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ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

โอกาส ผลกระทบ 
     1.2 มาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) 
(S2) 

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

5 = ไมผ่่ำนกำรรับรองมำตรฐำน และต้องยื่น
สมัครใหม่ในปีถัดไป 
4 = ผู้ตรวจประเมินเข้ำตรวจ และมีข้อเสนอเพื่อ
แก้ไข มำกกว่ำร้อยละ 70 
3 = ผู้ตรวจประเมินเข้ำตรวจ และมีข้อเสนอเพื่อ
แก้ไข มำกกว่ำร้อยละ 50 
2 = ผู้ตรวจประเมินเข้ำตรวจ และมีข้อเสนอเพื่อ
แก้ไข มำกกว่ำร้อยละ 30 
1 = ไดร้ับรองมำตรฐำนสถำนท่ีจดังำนประเทศ
ไทย (ประเภทห้องประชุม) 
 

2. สัตว์ท าร้ายนักท่องเที่ยวของ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (O1) 

5 = สัตว์ท ำรำ้ยนักท่องเที่ยว
มำกกว่ำ 16 ครั้ง/ป ี
4 = สัตว์ท ำรำ้ยนักท่องเที่ยว
ไม่เกิน 16 ครั้ง/ป ี
3 = สัตว์ท ำรำ้ยนักท่องเที่ยว
ไม่เกิน 8 ครั้ง/ป ี
2 = สัตว์ท ำรำ้ยนักท่องเที่ยว
ไม่เกิน 4 ครั้ง/ป ี
1 = สัตว์ท ำรำ้ยนักท่องเที่ยว
ไม่เกิน 2 ครั้ง/ป ี

5 = นักท่องเที่ยว เสียชีวิตจำกกำรถูกสัตว์ท ำร้ำย 
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
ต่ำงๆ ไมเ่กินกว่ำ 10,000 บำท  
1 = นักท่องเที่ยวบำดเจ็บเล็กน้อย สำมำรถปฐม
พยำบำลภำยในได ้
 

3. การควบคุมคุณภาพน้ าส าหรับการ
เลี้ยงสัตว์และด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
(O2) 

5 = คุณภำพน้ ำระดับยอมรับ
ไม่ได ้
4 = คุณภำพน้ ำระดับยอมรับ
ได้น้อย 
3 = คุณภำพน้ ำระดับพอใช้ 
2 = คุณภำพน้ ำระดับด ี
1 = คุณภำพน้ ำระดับดมีำก 

5 = จ ำนวนจุดที่ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ ำที่
วิเครำะห์ น้อยกว่ำร้อยละ 60 
4 = จ ำนวนจุดที่ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ ำที่
วิเครำะห์ มำกกว่ำร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 
3 = จ ำนวนจุดที่ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ ำที่
วิเครำะห์ มำกกว่ำร้อยละ 70 แต่ไม่เกินร้อยละ 80 
2 = จ ำนวนจุดที่ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ ำที่
วิเครำะห์ มำกกว่ำร้อยละ 80 แต่ไม่เกินร้อยละ 90 
1 = จ ำนวนจุดที่ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ ำที่
วิเครำะห์ มำกกว่ำร้อยละ 90 
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ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

โอกาส ผลกระทบ 
4. การจัดการทรัพย์สินเพ่ือการ
โอนย้ายศูนย์ประชุมและแสดงสนิค้า
นานาชาติฯ (S3) 
 

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

5 = ไมส่ำมรถจัดท ำบัญชีทรัพย์สนิ เนื่องจำก
ทรัพย์สินไม่ครบตำมบญัชี จึงไมส่ำมำรถโอนย้ำยได ้
4 = จัดท ำบัญชีทรัพยส์ินน้อยกว่ำร้อยละ 50 ของ
บัญชีท้ังหมด 
3 = จัดท ำบัญชีทรัพย์สินร้อยละ 60 ของบัญชี
ทั้งหมด 
2 = จัดท ำบัญชีทรัพย์สินร้อยละ 80 ของบัญชี
ทั้งหมด 
1 = ด ำเนินกำรตรวจนับทรัพย์สินแล้วเสร็จเดือน
มีนำคม 2562 และพร้อมโอนย้ำยศูนย์ประชุมฯ 

5. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย (S4) 

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

5 = รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 15.97 ล้ำนบำท  
4 = รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 18.63 ล้ำนบำท 
3 = รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 21.31 ล้ำนบำท 
2 = รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 23.96 ล้ำนบำท 
1 = รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 26.62 ล้ำนบำท 

6. การเบิกจ่ายของส านักงานพัฒนา 
พิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
(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) 

7. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อประสิทธภิาพและ
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 
(F2) 
 

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

5 = ไมไ่ด้จดัส่งรำยงำนทำงกำรเงินภำยใน 90 วัน
นับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ ข้อมูลไม่ครบถ้วนและ
ไม่มีควำมถูกต้อง 
4 = ไมไ่ด้จดัส่งรำยงำนทำงกำรเงินภำยใน 90 วัน
นับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ แต่ข้อมูลครบถ้วนและ
มีควำมถูกต้อง 
3 = จัดส่งรำยงำนทำงกำรเงินภำยใน 90 วันนับ
จำกวันสิ้นปีงบประมำณ แต่ข้อมูลไม่ครบถ้วนและ
ไม่มีควำมถูกต้อง 
2 = จัดส่งรำยงำนทำงกำรเงินภำยใน 90 วันนับ
จำกวันสิ้นปีงบประมำณ และข้อมลูครบถ้วน แตไ่ม่
มีควำมถูกต้อง 
1 = จัดส่งรำยงำนทำงกำรเงินภำยใน 90 วันนับ
จำกวันสิ้นปีงบประมำณ ข้อมูลครบถ้วนและมี
ควำมถูกต้อง 
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ประเด็นความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน 

โอกาส ผลกระทบ 
8. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(C1) 
 

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

5 = มีควำมผิดตำมบทก ำหนดโทษตำม
พระรำชบัญญัติและถูกด ำเนินคด ี
4 = มีควำมผิดตำมบทลงโทษทำงวินัยของ
ส ำนักงำนฯ  
3 = พบข้อผิดพลำด และถูกผู้บรหิำรว่ำกล่ำว
ตักเตือน 
2 = พบข้อผิดพลำด แต่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไข
ได้ด้วยตนเอง  
1 = ไม่พบข้อผดิพลำดหรือผิดพลำดเล็กน้อยใน
กำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญตัิ 

9. ขาดการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามภารกจิของส านักงานพัฒนา 
พิงคนครฯ ในการเป็นแกนกลางใน
การบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนา
ยกระดับ และเพ่ิมศกัยภาพด้านการ
ท่องเท่ียวของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน (S5) 

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

5 = ไม่มีกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิ 
4 = ไม่มีกำรด ำเนินงำน แต่มีแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกจิ  
3 = มีแผนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
2 = ด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร 
1 = ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยเชิง
ยุทธศำสตร์ (กำรกระจำยรำยได้ให้กับพ้ืนท่ี และ
กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี) 

 
7. แผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile) 
 
 ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

1 (ต่ ามาก) 2 3 4 5 (สูงมาก) 

โอกาสหรือ
ความเป็นไป
ได้ที่เกิดขึ้น 

(Likelihood) 

5 (สูงมาก) ความเสี่ยง O2 ความเสี่ยง O1   ความเสี่ยง S5 
4   ความเสี่ยง F2  ความเสี่ยง F1 

3  ความเสี่ยง S3 ความเสี่ยง S2  
ความเสี่ยง S1 
ความเสี่ยง S4 
ความเสี่ยง C1 

2      
1 (ต่ ามาก)      

 
 



 

แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 
มาตรการปิดความเสี่ยง ความ

เป็นไปได ้
ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตาม
มาตรฐานระดับสากล 

        

    1.1 มาตรฐานด้านการจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) 
ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
         วัตถุประสงค์ 
         - เพื่อให้ส ำนักงำนเปน็องค์กรที่
มีมำตรฐำนสำกล 
         - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนและ
นักท่องเที่ยวได้รับควำมปลอดภัยใน
กำรปฏิบัติงำนและกำรใชบ้ริกำร
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  
 

S ส ำนักงำน
เชียงใหม่ 

ไนท์ซำฟำร ี

3 5 15 สูงมำก 12 เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. จัดตั้งคณะท ำงำนเพื่อจัดท ำมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำร 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 
2. อบรมบุคลำกรให้มีควำมเก่ียวกับมำตรฐำนด้ำนกำร
จัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
3. ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบัติตำมขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
1. ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
(OHSAS 18001) เป็นระบบที่ช่วยป้องกันกำรบำดเจ็บ
และเจ็บป่วยของบุคลำกร เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย
และมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ยังช่วยเสริมสร้ำง
ทัศนะคติของผู้ปฏิบัติ งำน และปรับปรุ งสถำนที่
ปฏิบัติงำนภำยในองค์กรให้ปลอดภัยมำกข้ึน 
2. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์
ประเด็น เพื่อจัดท ำระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย (OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) 
3. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ฝึกอบรมตำมขั้นตอนในเดือนตุลำคม – พฤศจิกำยน 
2561 24

 



 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 
มาตรการปิดความเสี่ยง ความ

เป็นไปได ้
ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

    1.2 มาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) 
          วัตถุประสงค์ 
          - เพื่อให้ส ำนักงำนเปน็องค์กรที่
มีมำตรฐำนสำกล 
          - เพื่อให้องค์กรมีกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ  
 

S ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินคำ้
นำนำชำติฯ 

3 3 9 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. ด ำเนินกำรสมัครเพื่อเข้ำรับกำรตรวจประเมินใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
2. เข้ำรับกำรตรวจประเมินจำกคณะผู้ตรวจประเมนิ 
3. ตรวจสอบและทบทวนให้ครบถ้วนตำมตัวชี้วัดตำมที่
มำตรฐำนก ำหนด 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ด ำเนินกำรปรับปรุง
ตำมข้อเสนอแนะของที่ปรึกษำ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสำร
ประกอบในส่วนที่เก่ียวข้องส ำหรับด ำเนินกำรสมัครเพื่อ
รับกำรตรวจประเมิน 

2. สัตว์ท าร้ายนักท่องเที่ยวของ
ส านักงานชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
    วัตถุประสงค์ 
    - เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นดำ้นควำม
ปลอดภัย ส ำหรับผู้มำใชบ้ริกำร 
    - เพื่อลดอุบัติเหตุทุกกรณีสัตว์ 
ท ำร้ำยนักท่องเที่ยว 

O 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำน
เชียงใหม่ 

ไนท์ซำฟำร ี

5 2 10 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. ด ำเนินกำรแยกกลุ่มม้ำลำยทีท่ ำร้ำยนักท่องเที่ยวออก
จำกยีรำฟเพื่อลดกำรสัมผสัม้ำลำยขณะป้อนยีรำฟ 
2. จัดท ำและติดตั้งปำ้ยเตือนแก่นักท่องเที่ยว 
3. วิทยำกรบนรถลำกพ่วงดูแลและคอยแนะน ำ
นักท่องเที่ยวขณะนั่งรถชมสัตว์ 
4. จัดท ำแผนป้องกันเพื่อลดอุบตัิเหตุกำรเกิดสัตว์ท ำร้ำย
นักท่องเที่ยว 
5. ท ำประกันภัยบุคคลให้ครอบคลุมถึงต่ำงประเทศ 
6. จัดท ำแผงกั้นบนรถลำกพ่วงเพื่อเพิ่มควำมปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
สถิตินักท่องเที่ยวที่ถูกสัตว์ท ำร้ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 จ ำนวน 16 คน เช่น กวำงขวิด ม้ำลำยกัด เป็นต้น 
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ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 
มาตรการปิดความเสี่ยง ความ

เป็นไปได ้
ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

3. การควบคุมคุณภาพน้ าส าหรับ 
การเลี้ยงสัตว์และด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
    วัตถุประสงค์ 
    เพื่อให้มีน้ ำสะอำดตำมเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพน้ ำใช้ในกระบวนกำร
เลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมต่ำงๆ ใน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี

O 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำน
เชียงใหม่ 

ไนท์ซำฟำร ี

5 3 15 สูงมำก 12 เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. จัดตั้งคณะกรรมกำรควบคุมคุณภำพน้ ำ 
2. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุและตรวจคุณภำพน้ ำ
ตำมแผนตรวจคุณภำพน้ ำประจ ำปี 
3. ด ำเนินกำรปรบัปรุงซ่อมแซมระบบกำรจำ่ยน้ ำและ
ระบบท่อน้ ำ 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
1. ผลกำรตรวจคุณภำพน้ ำส าหรับการเลี้ยงสัตว์และ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
ร้อยละ 80 น้ ำมีคุณภำพไม่ด ี
 
 

4. การจัดการทรัพย์สินเพื่อการ
โอนย้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ 
    วัตถุประสงค ์
    เพื่อให้กำรโอนย้ำยเปน็ไปตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

S ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินคำ้
นำนำชำติฯ 

3 2 6 ปำนกลำง 12 เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. จัดท ำบัญชีทรัพย์ให้เป็นปจัจบุัน 
2. ตรวจนับทรัพย์สนิตำมรำยกำรบัญชี 
3. จ ำหน่ำยครุภัณฑ์ทีช่ ำรุด 
4. จัดท ำรำยกำรทรัพยส์ินเพื่อกำรส่งมอบศูนยป์ระชุมฯ 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
1. ศูนย์ประชุมฯ อยู่ระหว่ำงกำรตรวจนับทรัพย์สนิตำม
รำยกำรบัญช ี
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ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 
มาตรการปิดความเสี่ยง ความ

เป็นไปได ้
ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

5. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไมเ่ป็น 
ไปตามเป้าหมาย 
    วัตถุประสงค ์
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรหำรำยได้ของศนูย์
ประชุมฯ 
 

S ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินคำ้
นำนำชำติฯ 

3 5 15 สูงมำก 12 เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. ก ำหนดเป้ำหมำยทีช่ัดเจน เช่น มีลูกค้ำเดิมเทำ่ไหร่  
มีลูกค้ำใหม่เท่ำไหร่ 
2. ด ำเนินกำรบริหำรพืน้ที่ศูนยป์ระชุมให้เต็มศักยภำพ 
3. จัดหำบุคลำกรที่ดูแลเก่ียวกบักำรขำยและกำรตลำด
โดยเฉพำะ และก ำหนดเปำ้หมำยและแผนทำงกำรตลำด
ที่ชัดเจน 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
1. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ประชุมฯ มีรำยได้
จ ำนวน 35.83 ล้ำนบำท 
2. เป้ำหมำยรำยได้ของศูนย์ประชุม ปงีบประมำณ พ.ศ. 
2562 (6 เดือน) คือ 26.62 ล้ำนบำท 

6. การเบิกจ่ายของส านักงานพัฒนา 
พิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
    วัตถุประสงค์ 
    เพื่อให้ผลเบิกจ่ำยเงินของส ำนักงำนฯ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและกำรเบิกจ่ำย
เป็นไปตำม แผน 

F ส ำนักงำน 
เชียงใหม่ 

ไนท์ซำฟำรี/ 
ส ำนักบริหำร 
งำนกลำง/ 

ศูนย์ประชุมฯ/
ส ำนักพฒันำ 
ธุรกิจและ 

โครงกำรพิเศษ 

4 5 20 สูงมำก 12 เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. ประชุมติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำนฯ  
เดือนละคร้ัง 
2. จัดท ำแบบติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้
หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ 
3. หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณควบคุมและใช้จำ่ยเงิน
ให้เป็นไปตำมแผน 
4. มีกำรรำยงำนแผน-ผลกำรใชจ้่ำยเงินเพื่อทรำบถึง
สถำนะ 
กำรใช้จ่ำยเงิน 
5. เร่งรัดและติดตำมกำรด ำเนนิงำนกรณีที่มีกำร
ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน 
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ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 
มาตรการปิดความเสี่ยง ความ

เป็นไปได ้
ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

6. ก ำหนดมำตรกำรและบทลงโทษผู้ที่ละเลยหรือ 
ไม่ด ำเนนิกำร รวมถึงน ำผลกำรเบิกจ่ำยไปประกอบกำร
พิจำรณำปรับขึ้นเงินเดือนประจ ำปีของส ำนักงำนฯ 
7. ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิที่ชัดเจนเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติ
ได้ถูกต้องและควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำน 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
1. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนพฒันำ 
พิงคนครฯ มีผลเบิกจำ่ยจ ำนวน 371.20 ล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 74.82 ล้ำนบำท 
2. เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยในภำพรวม ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 96 
 

7. การสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อประสทิธิภาพและความ
คุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 
    วัตถุประสงค์  
    เพื่อให้การจัดท ารายงานทางการเงิน
เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้อง และไม่พบ 
ข้อผิดพลาด 

F ส ำนักบริหำร 
งำนกลำง 

4 3 12 สูง 12 เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. จัดหำบุคลำกรเพิ่มเติมเพื่อจัดท ำข้อมูลรำยงำนทำง
กำรเงินโดยเฉพำะ 
2. เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำร
เงินรวมภำครัฐ 
3. เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรจัดระบบและกำร
เปลี่ยน 
แปลงเอกสำรรับ-จ่ำยเงิน ส ำหรับฝ่ำยบัญชีและฝ่ำย
กำรเงิน 
4. จัดส่งรำยงำนทำงกำรเงินภำยใน 90 วันนบัจำกวนั
สิ้นปงีบประมำณ 
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ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 
มาตรการปิดความเสี่ยง ความ

เป็นไปได ้
ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
รำยงำนทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย 
1. งบดุล      
2. งบก ำไรขำดดลุ 
3. งบกระแสเงินสด    
4. หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

8. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญตัิการจัดซื้อจดัจา้งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 

C ส ำนักบริหำร 
งำนกลำง 

3 5 15 สูงมำก 12 เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. จัดอบรมบุคลำกรเก่ียวกับด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
2. ซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดซื้อจัดจำ้ง
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ไม่พบข้อร้องเรียนในกำร
ปฏิบัติงำนดำ้นกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

9. ขาดการขับเคลื่อนการด าเนินตาม
ภารกิจของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ 
ในการเป็นแกนกลางในการบูรณาการ
เชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาค
ส่วนในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
    วัตถุประสงค ์
    เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง
ส ำนักงำนพฒันำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) 

S ส ำนักพฒันำ
ธุรกิจและ

โครงกำรพิเศษ 

5 5 25 สูงมำก 12 เดือน มาตรการปิดความเสี่ยง 
1. ก ำหนดแนวทำงรูปแบบกำรด ำเนินกำรทีส่อดคล้อง
กับวัตถุประสงค์กำรจัดจั้ง 
2. จัดท ำแผนงำนโครงกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ 
3. จัดท ำโครงกำรทีบู่รณำกำรเชื่อมโยงกำรพัฒนำ
ยกระดับ และเพิ่มศักยภำพดำ้นกำรท่องเที่ยว โดย
มุ่งเน้นเชื่อมโยงภำรกิจที่คงเหลือของ สพค. ในปัจจุบัน 
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ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
เจ้าของ 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ 
มาตรการปิดความเสี่ยง ความ

เป็นไปได ้
ความ
รุนแรง 

ขนาด
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
1. มีกำรก ำหนดพันธกิจไว้อยำ่งชัดเจน :  เป็นแกนกลำง
ในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงกำรพฒันำยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวของทุกภำคส่วนในพื้นที่
ภำคเหนือตอนบน 
2. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนพัมนำพิงคนคร
เพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ยุทธศำสตร์ที่ 1 : 
กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงเพ่อขับเคลื่อนอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยวในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน 
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