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ความเป็นมา 
 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) : สพค.  จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556  ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 130 ตอนที่ 15 ก  
เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556  โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงหรือ
ต่อเนื่องกับเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพ่ือยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นท่ีดังกล่ำว  โดยมีกำรควบรวมและโอนกิจกำรโครงกำรเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี จำกองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)  และศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ  จังหวัดเชียงใหม่  จำกส ำนักปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  มำอยู่
ภำยใต้กำรบริหำรของ สพค. 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่กิจกำร ทรัพย์สิน 
สิทธิ หนี้ และงบประมำณขององค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำร
มหำชน) (อพท.) เฉพำะในส่วนของส ำนักงำนพ้ืนที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้กับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) (สพค.) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 8 ตุลำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ 
หนี้ และงบประมำณของส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ในส่วนของศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ไปเป็นของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) ตำมควำมในมำตรำ 40 แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) พ.ศ. 2556 ต่อไป 

 

การปรับบทบาทของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ปัจจุบันส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ได้ปรับบทบำทองค์กรใหม่ที่สอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 และแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 และ
ตอนบน 2 โดยจะเป็นแกนหลักใน 3 พันธกิจ คือ 

 เป็นแกนหลักในกำรให้บริกำรสำธำรณะสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ เหมำะสมต่อกำรพัฒนำ
อุตสำหกร รมท่ อ ง เ ที่ ย วห รื อที่ เ รี ย กว่ ำ Ecosystem for tourism industries โ ดยก ำรดู แ ล รั กษ ำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรมล้ำนนำ,  สร้ำง แบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้, กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ในพ้ืนที่,   บูรณำกำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมกัน,  
สื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 

 เป็นแกนหลักในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ประชุมฯ เพ่ือรองรับและสนับสนุนอุตสำหกรรม MICE 
โดยวำงต ำแหน่งเป็น Lanna Eco MICE และได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดประชุมในระดับนำนำชำติเรื่องต่ำงๆ 
ดังนี้ ภำวะโลกร้อน  ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ  กำรรักษำและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  ควำมมั่นคงทำงอำหำร และอำรย
ธรรมล้ำนนำ 

 เป็นแกนหลักในวำงแผน พัฒนำ และบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสัตว์ป่ำ  และแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ที่กระจำยรำยได้สู่สังคมและชุมชน 
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เพ่ือให้เกิดกำรเชื่อมโยงกำรพัฒนำ ยกระดับ และเพ่ิมศักยภำพในกำรบริกำรสำธำรณะ ส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ  จะมีกำรบริหำรแบบประชำรัฐคือมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำครัฐ เอกชน
สถำบันกำรศึกษำ สังคมและชุมชน  ในลักษณะพำดผ่ำนสำยงำนไปสู่เป้ำหมำยแผนงำนโครงกำรร่วมกันที่ไป
เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนในแผนงำนโครงกำรที่ไปเชื่อมโยงกับเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์จะสำมำรถขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมพันธกิจให้ไปสู่ภำพควำมส ำเร็จของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
โดยพัฒนำพ้ืนที่ภำคเหนือตอนบนให้เป็น “The world class destination of Lanna Eco MICE” 

ซึ่งผลลัพธ์จำกภำพควำมส ำเร็จตำมพันธกิจของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครจะส่งผลประโยชน์ในวงกว้ำง
ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อพ้ืนที่กำรท่องเที่ยวในภำคเหนือตอนบนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ภำคส่วนอันจะน ำไปสู่กำรท่องเที่ยวที่มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปขีองรัฐบำล ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครดังต่อไปนี้ 

1. ด้ำนเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรำยได้ทำงตรงจำกศูนย์ประชุมฯและ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีทำงอ้อมมีกำร
เกิดอุตสำหกรรมต่อเนื่องมีกำรจ้ำงงำน และมีกำรกระจำยรำยได้ 

2. ด้ำนสังคม อนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนล้ำนนำ กำรกระจำยรำยได้ไปยังทุกกลุ่มของสำยน้ ำ 
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวท ำให้ลดช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม และท ำให้ชุมชนเข้มแข็ง มีอำชีพมั่นคง 

3. ด้ำนสิ่งแวดล้อม มีกำรอนุรักษ์ รักษำและหวงแหนในทรัพยำกรธรรมชำติท่องเที่ยวบนฐำน
ทรัพยำกรที่ยั่งยืนเชิงนิเวศ 
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เพ่ือให้บรรลุข้อท้ำทำย ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครได้วำงยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนไว้ 9 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศำสตร์กำรเชื่อมโยงเครือข่ำย 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์ควำมรู้  
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำห่วงโซ่อุปทำน  
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรตลำดและกำรสร้ำงแบรนด์   
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพมำตรฐำน  
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำนวัตกรรม  
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวสีเขียว  
8. ยุทธศำสตร์เพิ่มศักยภำพบุคลำกร   
9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำลในองค์กร 
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แผนยุทธศาสตร์ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 5 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2564) 

 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครได้ปรับบทบำทของส ำนักงำน โดยยึดหลักควำมสอดคล้องของแผน
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯกับยุทธศำสตร์ในระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) และทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) และยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด 

วิสัยทัศน์ :      
 สพค. เป็นศูนย์กลำงของกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรเพ่ือยกระดับศักยภำพกำรท่องเที่ยวให้มี
คุณภำพ ยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภำพของจังหวัดภำคเหนือตอนบน 
 

พันธกิจ :        
1. เป็นแกนกลำงในกำรบูรณำกำร เชื่อมโยงกำรพัฒนำ ยกระดับ และเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว 

ของทุกภำคส่วนในพื้นท่ีภำคเหนือตอนบน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ  

พระชนมพรรษำ เป็นศูนย์กลำงในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมไมซ์ไปสู่ Lanna Eco MICE ในภำคเหนือตอนบน 
3. พัฒนำ ยกระดับ และเพ่ิมศักยภำพเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้ำน

ทรัพยำกรธรรมชำติ สัตว์ป่ำ และระบบนิเวศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
 1. กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน 

2. ส่งเสริมกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์ของภำคเหนือตอนบน 
3. กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์ประชุมฯ และ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้สนับสนุนกำรท่องเที่ยวในระดับสำกล 
4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง สพค. 
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รวมจ ำนวนทั้งสิ้น  
(388 อัตรำ) 

ที่ปรึกษำ/ผชช.  
(4 อัตรำ) 

คณะอนกุรรมการก ากับดูแลส านักงาน 
พื้นที่พเิศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

คณะอนกุรรมการก ากับดูแลศนูย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาตฯิ 

ส านักตรวจสอบภายใน (5) 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

รองผู้อ ำนวยกำร และ ผอ.ศปช.   

ศูนย์ประชุมและแสดงสินคำ้ฯ  
(32) 

 

รองผู้อ ำนวยกำร และ ผอ.สชน.  

ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  
(238) 

 

รองผู้อ ำนวยกำร และ ผอ.สพพ.  

ส ำนักพัฒนำธุรกิจและโครงกำรพิเศษ  
(27) 

 

รองผู้อ ำนวยกำร และ ผอ.สบง.  

ส ำนักบริหำรงำนกลำง  
(85) 

 ฝ่ำยบริกำร (69) 

 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว ์(109)  

 ฝ่ำยปฏบิัติกำรและซ่อมบ ำรุง (54)  

 ฝ่ำยกำรตลำด (5) 

 

 ฝ่ำยกำรตลำดและบริกำร (10) 

 ฝ่ำยบริหำรจัดกำร (10) 

 ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ (12)  

 ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ (8) 

 ฝ่ำยโครงกำรพิเศษ (9) 

 ฝ่ำยประสำนงำนและพัฒนำพื้นที่
เชื่อมโยง (9) 

 

  ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป (15) 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร (7) 
 ฝ่ำยกำรเงินและบญัช ี(14) 
 ฝ่ำยวิชำกำรและแผนงำน (8)  
 ฝ่ำยบรหิำรทรัพยำกรบุคคล (8) 
 ฝ่ำยพัสดแุละอำคำรสถำนที ่(13) 
 ฝ่ำยกฎหมำย (6) 
 ฝ่ำยประชำสมัพันธ์และเทคโนโลยี 
  สำรสนเทศ (13) 

1. อนุกรรมการบริหารและ 
บริหารความเสี่ยง 
2. อนุกรรมการพัฒนาและ
บริหารงานบุคคล 
3. อนุกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน 
4. อนุกรรมการตรวจสอบ 
5. อนุกรรมการพัฒนาพิงคนคร 
6. อนุกรรมการกฎหมาย 
 

ผู้อ ำนวยกำร สพค. (1) 

คณะกรรมการบรหิารการพัฒนาพิงคนคร 

หมายเหตุ : โครงสร้ำงและอัตรำก ำลังเป็นไปตำมข้อบังคับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) ว่ำดว้ยกำรจัดแบ่งส่วนงำนและขอบเขตหนำ้ที่ พ.ศ. 2558  
ลงวันที่ 11 มีนำคม 2558 
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ภารกิจตามโครงสร้างของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

(1) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรทั้งปวงของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและในส่วนที่
เกี่ยวข้อง กำรให้กำรบริกำรสวนสัตว์และสวนสนุก กำรดูแลและกำรฝึกสัตว์ กำรให้บริกำ รบ้ำนพัก จัดเลี้ยง 
กำรค้ำภำยใน กิจกรรมกำรตลำด กำรพัฒนำสินค้ำและกำรให้บริกำร กำรดูแล ปรับปรุงและกำรดูแลรักษำ
อำคำรสถำนที่และพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบ รวมทั้ง กำรด ำเนินกำรด้ำนมวลชนสัมพันธ์และด ำเนินงำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย ประกอบด้วย 

 ฝ่ำยบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล พัฒนำ งำนบัตรเข้ำชม งำนอ ำนวยควำมสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว งำนให้ควำมรู้สำระ และควำมบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว  ในกิจกรรมชมสัตว์ กิจกรรมสวนสนุก 
กิจกรรมอ่ืนๆ รวมทั้งกำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน ประกอบด้วย กลุ่มงำนอ ำนวยควำม
สะดวกนักท่องเที่ยว กลุ่มงำนบ้ำนพักจัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน 

 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรักษำสัตว์ อนุรักษ์ วิจัยและพัฒนำพันธุ์สัตว์ 
กำรเลี้ยง กำรดูแลรักษำสุขภำพสัตว์ กำรฝึกสัตว์เพ่ือน ำออกแสดง ประกอบด้วยกลุ่มงำนสัตวแพทย์ อนุรักษ์และ
วิจัย กลุ่มงำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์ 

 ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบ ำรุง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง ดูแลรักษำและ
ซ่อมบ ำรุงอำคำร ยำนพำหนะ อุปกรณ์ทุกระบบ กำรดูแลจัดแต่งภูมิทัศน์ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำม
ปลอดภัย กำรจรำจร และกำรสื่อสำร ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ประกอบด้วย กลุ่มงำนโยธำและซ่อม
บ ำรุง กลุ่มงำนภูมิทัศน์และจัดกำรสิ่งแวดล้อม กลุ่มงำนรักษำควำมปลอดภัย ควำมสะอำดและจรำจร 

 ฝ่ำยกำรตลำด มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรับจอง กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด กำรพัฒนำ
สินค้ำและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย งำนบริหำรงำนขำยและรับจอง งำนแผนและวิจัยกำรตลำด และงำนพัฒนำ
สินค้ำและบริกำร 

 

(2) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรมกำรให้บริกำรจัดประชุม กำรแสดง กำรสัมมนำ 
กำรจัดเลี้ยง กำรจัดแสดงสินค้ำ และกิจกรรมอ่ืนๆ ภำยในพ้ืนที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิม 
พระเกียรติ ๗  รอบพระชนมพรรษำ ดูแล ปรับปรุงและบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ รวมทั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำร ประกอบด้วย 

 ฝ่ำยกำรตลำดและบริกำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดประชุม 
ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดท ำแผนกำรตลำด กำรส่งเสริมกำรขำย กำรจัดประชุมให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยตลอดจน
วิเครำะห์แนวโน้มทำงกำรตลำด คู่แข่งและกลุ่มเป้ำหมำย พฤติกรรมผู้บริโภค และจัดท ำรำยงำนทำงกำรตลำด 
กำรอ ำนวยควำมสะอำดในกำรให้บริกำรตอบสนองควำมต้องกำรแก่ผู้จัดกำรประชุมสัมมนำ กำรจัดแสดงสินค้ำ
ตลอดจนกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำร ประกอบด้วยงำนพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดประชุม งำนพัฒนำ
มำตรฐำนกำรให้บริกำร 

 ฝ่ำยบริหำรจัดกำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนเทคนิคระบบเครือข่ำย
ไร้สำย (Wi-Fi) ระบบแสง สี เสียง ระบบข้อมูล ข่ำวสำร (Information) ระบบไฟฟ้ำ แสงสว่ำง ระบบควำมเย็น 
ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ดูแล แก้ไข ตลอดจนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
กำรด ำเนินงำนและกิจกรรมของศูนย์ประชุมฯ ให้มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำ งำนรักษำ
ควำมสะอำด งำนจรำจร และควำมปลอดภัยของศูนย์ประชุมฯ ประกอบด้วยงำนพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ งำนรักษำควำมสะอำดและควำมปลอดภัย 
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 ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรดูแล ปรับปรุงและบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม
อำคำรสถำนที่ และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำร ตลอกจนดูแลภูมิทัศน์ภำยนอกอำคำร 

 

 (3) ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ และพ้ืนที่เชื่อมโยง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำน และกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรวิเครำะห์ วิจัย วำงแผน ศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนและ

บริบทของแหล่งท่องเที่ยว และด ำเนินกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ ยว เดิมที่ มีอยู่ ในจั งหวัด เชียงใหม่และ พ้ืนที่ เ ชื่ อมโยง ในด้ ำนต่ ำงๆ เช่น  ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ประกอบด้วย งำนพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม 

 ฝ่ำยประสำนงำนและพัฒนำพื้นที่เชื่อมโยง มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรประสำนกำรพัฒนำด้ำน
กำรท่องเที่ยว และเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชน กำร
ประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน ตลอดจนร่วมกระตุ้นกำรสร้ำงกิจกรรมและ
โครงกำรเชิงสร้ำงสรรค์ในทุกระดับร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ประกอบด้วย งำนส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน
ในพ้ืนที่ งำนประสำนกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 

 ฝ่ำยโครงกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรพิเศษ ที่เกิดขึ้นภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร เพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่เชื่อมโยง 
งำนอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น ประกอบด้วย งำนบริหำรจัดกำรโครงกำรงำน
อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 

(4) ส านักบริหารงานกลาง 
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของส ำนักงำนและกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำร และหน่วยงำนภำยในก ำกับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร หน่วยตรวจสอบภำยในกำรบริหำร
ทรัพยำกรส ำนักงำน กำรประชำสัมพันธ์ กำรผลิตสื่อต่ำงๆ รวมทั้งกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำร องค์กร
ปกครองท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนอ่ืน ตลอดจนกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ขององค์กร กำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเพ่ือให้บรรลุตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ของส ำนักงำนพัฒนำ 
พิงคนคร ประกอบด้วย 

 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบ งำนด้ำนเอกสำร งำนทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ งำน
จัดเก็บเอกสำร งำนพิมพ์หนังสือ กำรประสำนงำนทั้งภำยในภำยนอกองค์กร งำนควบคุมดูแลยำนพำหนะ 
ประกอบด้วย งำนเลขำนุกำร งำนธุรกำร งำนควบคุมยำนพำหนะ 

 ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ กลั่นกรองและประสำนกำรน ำเรื่องเสนอ
คณะกรรกำร อนุกรรมกำร จัดเตรียม นัดหมำย อ ำนวยควำมสะดวก ในกำรด ำเนินงำนประชุมของ
คณะกรรมกำร จัดท ำรำยงำนกำรประชุมของคระกรรมกำร และกำรก ำกับดูแลกำรประชุมอนุกรรมกำร กำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ หรือข้อสั่งกำรของคณะกรรมกำร และอนุกรรมกำร ประกอบด้วย งำน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร งำนธุรกำร งำนประชุมคณะกรรมกำร 

 ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร ก ำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนในส่วนงำนกำรเงิน และงำนบัญชี ให้ถูกต้องตำมระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจัดท ำ
เอกสำรกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรวิเครำะห์ กำรเงิน จัดท ำกระแสเงินสด ตำมรำยกำรใช้จ่ำยเงินให้
เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน บันทึก
บัญชีของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้ถูกต้องและเป็นไปตำมหลักสำกล ประกอบด้วยงำนกำรเงิน งำนบัญชี 
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 ฝ่ำยวิชำกำรและแผนงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร ก ำกับ ทบทวน ดูแล 
ถ่ำยทอดงำนยุทธศำสตร์ กำรรวบรวมข้อมูลในกรจัดท ำงบประมำณ แผนงำน แผนกำรใช้จ่ำยเงิน และ
ประเมินผลกำรจัดท ำแบะติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี กำรจัดท ำแผนและรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ควบคุมภำยใน กำรจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย งำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนจัดท ำงบประมำณ งำนวิจัย ติดตำมและประเมินผล งำนควบคุมภำยใน และ
บริหำรควำมเสี่ยง 

 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำร จัดกำร ก ำกับดูแล ติดตำมและ
ประเมินผล กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย พัฒนำ
บุคลำกรของส ำนักงำน จัดฝึกอบรม กำรเสริมสร้ำงวินัย ปลูกฝังสร้ำงค่ำนิยมขององค์กร กำรพัฒนำระบบ
คุณธรรม จริยธรรม พัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร กำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธิ สวัสดิกำรและผลประโยชน์ของ
ผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศของส ำนักงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 ฝ่ำยพัสดุและอำคำรสถำนที่ หน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำร จัดกำร ก ำกับดูแล และวำงแผน
งำนจัดซื้อ จัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับของส ำนักงำน มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งกำรหรือ
ระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบริหำรสัญญำ ควบคุมดูแล จ ำหน่ำยวัสดุและครุภัณฑ์ บริหำรจัดกำรและ
ควบคุมดูแลด้ำนอำคำรสถำนที่ กำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินและกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินให้เกิดควำมคุ้มค่ำ 
ประกอบด้วยงำนจัดซื้อจัดจ้ำง งำนทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สิน งำนบริหำรสัญญำ งำนควบคุมอำคำรและ
สถำนที ่

 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก ำหนดทิศทำงในกำร
ประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนตอบแทนสังคม (CSR) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จัดท ำฐำนข้อมูลของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ทุกด้ำน พัฒนำเว็บไซต์ และสื่อประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร ประกอบด้วยงำนประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนวำงแผนและพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ฝ่ำยกฎหมำย มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครให้ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบร่ำงสัญญำ
และข้อตกลง ต่ำงๆ กำรเสนอปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และประกำศของส ำนักงำน ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับงำนนิติกรรมและสัญญำ งำนเกี่ยวกับควำมผิดทำงคดีแพ่ง คดีอำญำ งำนคดีปกครอง และงำนคดีอ่ืนๆ 
ที่อยู่ ในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน รวมทั้งให้ค ำปรึกษำ วินิจฉัย และตีควำม ข้อกฎหมำย 
ประกอบด้วย งำนกฎหมำย งำนวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ 
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รองรับและ
สนับสนุน

อุตสาหกรรม MICE  
ภาคเหนือตอนบน 

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี 

เชื่อมโยง พัฒนา 
ยกระดับ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพ
อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวภาคเหนือ
ตอนบน 

เชื่อมโยง พัฒนา ยกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน 

• สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือ
ตอนบน 
-  เครือข่ำยกำรท่องเที่ยววิถีไทยล้ำนนำผ่ำนผ้ำทอตีนจกแม่แจ่ม  อ.แม่แจ่ม  
จ.เชียงใหม่   
-  เครือข่ำยด ำเนินกำรยกระดับและส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
เส้นทำงหำงดง-สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
-  เครือข่ำยกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวใหม่เชิงประวัติศำสตร์และ
วัฒนธรรมชนเผ่ำ  อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 
- ประชุม CEO Forum แบบประชำรัฐร่วมกับภำคเอกชน เรื่อง "ควำม
คำดหวังของภำคเอกชนที่มีต่อส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ สู่เป้ำหมำย 
Lanna Eco Tourism 
-  ลงนำม MOU กำรสร้ำงควำมร่วมมือขับเคลื่อนอุตสำหกรรมท่องเที่ยว     
๘ จังหวัดภำคเหนือตอนบน ระหว่ำง ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ กับ  
สภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
-  กำรเพ่ิมศักยภำพกำรท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่กำรพัฒนำพิงคนคร คือ 
โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมผ่ำนภูมิปัญญำช่ำงท้องถ่ิน, 
โครงกำรเส้นทำงเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ (Self-guided 
walking tour of Chiang Mai city) และโครงกำรสื่อแบ่งปันประสบกำรณ์
กำรท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และภำคเหนือตอนบน "แชร์ประสบกำรณ์
แอ่วเมืองนอก" 
- กำรส่งเสริมกำรประชำมสัมพันธ์ข้อมูลกำรท่องเที่ยวในพื้นที่กำรพัฒนำ 
พิงคนคร คือ Website Thai North Tour และ Facebook ของ สพค. 

กิจกรรมการด าเนินงานที่ส าคัญ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรม MICE  ภาคเหนือ
ตอนบน 
• สนับสนุนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและขับเคลือ่นอุตสำหกรรม MICE 

จังหวัดเชียงใหม่ 
• สนับสนุนกำรจัดงำน Lanna MICE Mart ๒๐๑๖ และ Thai Night งำน ASEAN 

Tourism Forum (ATF) 2017 
• สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน MICE ให้กับสถำบันกำรศึกษำ 
• ร่วมก ำหนดมำตรฐำนและเป้ำหมำยโครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับ

อุตสำหกรรม MICE จ.เชียงใหม ่
• ลงนำม MOU กำรจัดประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ระหว่ำงส ำนักงำนพัฒนำ 

พิงคนครฯ กับ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
• ใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมฯ ในกำรจัดงำนระดับนำนำชำติ  ได้แก่  งำน The 1st 

Lanna International Choir Festival and Competitio, กำรประชุมวิชำกำร
เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ส ำหรับแพทย์ออร์โธปิดิกส์ และงำนประชุมสมำคมอ้อยและ
น้ ำตำลนำนำชำติ ครั้งท่ี 29 

• รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของศูนย์ประชุมฯ จ ำนวน 38.64 ล้ำนบำท ซึ่งมีผู้เข้ำ
ใช้บริกำรศูนย์ประชุมฯ จ ำนวน 442,929 และมกีำรจัดงำนจ ำนวน 101 งำน  
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พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี 
• จัดอบรมให้กับเยำวชนในพื้นที่โดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้เป็นมัคคุเทศก์

อำสำพำเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
• ได้รับใบรับรองระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนดำ้นสวนสตัว์ 

 ISO 9001 
• เตรียมควำมพร้อมเพื่อขอรับรองมำตรฐำน OHSAS 18001 ด้ำนชีวอนำมัยและ

ด้ำนควำมปลอดภัย 
• เพำะขยำยพันธ์ุสัตว์ป่ำจ ำนวน 19 ชนิด 67 ตัว โดยในจ ำนวนนี้เป็นสัตว์ป่ำ 

หำยำก จ ำนวน 2 ชนิด 2 ตัว ได้แก่ สมเสร็จบรำซิล และเลียงผำ 
• ผลิตปุ๋ยจำกมูลสัตว์ของไนท์ซำฟำรีเพื่อใช้ในพื้นที่และให้กับประชำชนในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหม่ 
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1. แผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

• โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของจังหวัดล ำพูนและพื้นที่เชื่อมโยง 
• โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมผ่ำนภูมิปัญญำช่ำงท้องถิ่น 
• โครงกำรเส้นทำงเดินเท่ียวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ (Self-guided walking tour of Chiang Mai city) 
• โครงกำรส่ือแบ่งปันประสบกำรณ์กำรท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม่ และภำคเหนือตอนบน "แชร์ประสบกำรณ์แอ่ว

เมืองเหนือ" 
• โครงกำรท ำกำรตลำดเชิงลึกในกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรท่องเท่ียวด้วยกำรจัดโปรแกรมและเส้นทำงกำร

ท่องเที่ยว (Packaging Pinka Connect North) 
• โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียวในเขตพัฒนำพิงคนครเพื่อต้อนรับสำยกำรบิน บินตรงจำกต่ำงประเทศเท่ียว

ปฐมฤกษ์ 
• โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวในเขตพัฒนำพิงคนครส ำหรับนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติและในต่ำงประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 :  
การบูรณาการและเช่ือมโยง
เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนบน  

• โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ (Corporate Social Responsibility (CSR)) 
• โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักงำนพฒันำพิงคนครฯ 
• โครงกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
• โครงกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ 
• โครงกำรจัดประชุมควำมร่วมมือภำคเอกชนเชื่อมโยงอุตสำหกรรม MICE ๘ จังหวัดภำคเหนือ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :  
การบูรณาการและเช่ือมโยงเพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนบน  

• โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
• โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
• โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการแสดง Thai Night งาน ASEAN Tourism Forum (ATF) ๒๐๑๗ 
• โครงการรักษามาตรฐานความปลอดภัยการจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการ (มอก.๒๒๓๐๐) 
• โครงการจัดท ามาตรฐานด้านการบริการ 
• โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสร้างมาตรฐานระดับสากล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
• โครงการเตรียมความพร้อมต้อนรับกินรีทองครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๐ 
• โครงการจัดหาสัตว์ทดแทน 
• โครงการมัคคุเทศก์อาสาพาเท่ียวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
• โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบน้ า 
• โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมฯ 
• โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (รถบัส) 
• โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) 
• โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class 

Destination) 
• โครงการพัฒนาการให้บริการที่พักของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 
• โครงการจัดหารถบริการนักท่องเท่ียว 
• โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ (Education) 
• โครงการศึกษา Economic and Social Impact 
• โครงการสืบสานบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ของเยาวชน 
• โครงการจัดท าป้ายข้อมูลสัตว์ และป้ายสื่อความหมายในเส้นทางวอล์คกิ้งโซน (Jaguar Trail) ให้ได้มาตรฐาน 
• โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 
• โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าหายากเพื่อการอนุรักษ์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : 

การพัฒนาศักยภาพศูนย์
ประชุมฯ และเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุน
การท่องเที่ยวมในระดับ
สากล 

• โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการตามหลัก ITA 
• โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
• โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
• โครงการสร้าง Corporate Brand ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ 
• โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

14 



 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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2. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัตงิาน 
(หน่วยนับ) 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพ่ิมขีดความสามารถใน
การสร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย 

  

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักทํองเที่ยวของเชียงใหมํไนท์ซาฟารี 
เป็นไปตามเปาูหมาย 

410,155 (คน) 599,162 (คน) 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได๎ของเชียงใหมํไนท์ซาฟารี เปน็ไปตาม
เปูาหมาย 

171.20 (ล๎านบาท) 198.10 (ล๎านบาท) 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเปาูหมาย 2,228.09 (ล๎านบาท) 2,313.66 (ล๎านบาท) 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู๎รับบริการเชียงใหมํ 

ไนท์ซาฟาร ี
85 (ร๎อยละ) N/A 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
เชื่อมโยงการทํองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมํและพื้นที่เชื่อมโยง 

80 (ร๎อยละ) 80 (ร๎อยละ) 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ
ส านักงานตามแผนด าเนนิงานขององค์กร 

80 (ร๎อยละ) 80 (ร๎อยละ) 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเป็นศูนย์กลางการจัด
ประชุมและการจดังานในระดบัประเทศและระดับนานาชาติ 

  

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช๎ศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา๎นานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ส าหรับการจัดงาน/จัด
ประชุม เปน็ไปตามเปาูหมาย 

100 (งาน) 101 (งาน) 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได๎ของศูนย์ประชุมและแสดงสนิค๎า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ส าหรับการจัด
งาน/จัดประชุมเป็นไปตามเปาูหมาย 

40.03 (ล๎านบาท) 38.86 (ล๎านบาท) 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเปาูหมาย 1,527.84 (ล๎านบาท) 3,035.26 (ล๎านบาท) 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู๎ที่เข๎ามาใช๎บริการศูนย์

ประชุมและแสดงสินคา๎นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (ส าหรับ
การจัดงานจัดประชุม) 

85 (ร๎อยละ) N/A 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง มีการประเมินผลภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณ 
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3. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร ์
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ

ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ จ านวน 43 รายการ วงเงินจ านวน 301,708,930 บาท ด าเนินการแล๎วเสร็จ 
18,121,671.49 บาท กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี 112,139,688.27 บาท ไมํด าเนินการ 141,500,200 บาท 
และมีเงินเหลือจําย 29,947,370.24 บาท ประกอบด๎วย 

 

     หนํวย : ล๎านบาท 

ที ่ รายการ แผน 
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ 

กนัเงินไว้เบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ด าเนินการ 
เงิน 

เหลือจ่าย 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อ
ขับเคลื่อนอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน 

27.5778 1.4075 0.8987 22.1130 3.1587 

1 โครงการพัฒนาแหลํงทํองเท่ียวต๎นแบบของจังหวัดล าพูน
และพื้นท่ีเชื่อมโยง 

3.0000 - - 3.0000 - 

2 โครงการสํงเสริมการทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมธรรมผําน 
ภูมิปัญญาชํางท๎องถิ่น 

1.0940 0.1488 0.3190 - 0.6262 

3 โครงการเส๎นทางเดินเท่ียวด๎วยตนเองในเมืองเชียงใหมํ 
(Self-guided walking tour of Chiang Mai city) 

0.7500 - 0.3228 - 0.4272 

4 โครงการสื่อแบํงปันประสบการณ์การทํองเท่ียวจังหวัด
เชียงใหม ํและภาคเหนือตอนบน "แชร์ประสบการณ์แอํว
เมืองเหนือ" 

1.2000 - 0.2569 - 0.9431 

5 โครงการท าการตลาดเชิงลึกในการพัฒนาศักยภาพ
ผู๎ประกอบการทํองเที่ยวด๎วยการจัดโปรแกรมและเส๎น 
ทางการทํองเท่ียว (Packaging Pinka Connect North) 

2.2300 - - 2.2300 - 

6 โครงการประชาสัมพันธ์การทํองเท่ียวในเขตพัฒนาพิงคนคร
เพื่อต๎อนรับสายการบินบินตรงจากตํางประเทศเท่ียวปฐมฤกษ์ 

1.2340 - - 1.2340 - 

7 โครงการประชาสัมพันธ์การทํองเท่ียวในเขตการพัฒนา 
พิงคนครส าหรับนักทํองเท่ียวชาวตํางชาติและในตํางประเทศ   

18.0698 1.2586 - 15.6490 1.1622 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจดุหมายปลายทาง
ด้านอตุสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนอืตอนบน 

3.7660 1.7171 0.9600 0.3480 0.7409 

1 โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมกับชุมชนในพื้นท่ี 
(Corporate Social Responsibility (CSR)) 

0.2000 0.1334 - - 0.0666 

2 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการส านักงาน
พัฒนาพิงคนครฯ 

1.3500 - 0.9600 - 0.3900 

3 โครงการจัดการสิ่งแวดล๎อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
พื้นท่ีเชียงใหมํไนท์ซาฟารี 

1.5800 1.5531 - - 0.0269 

4 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการสํงเสริมอุตสาหกรรม 
MICE จังหวัดเชียงใหมํ 

0.2880 0.0306 - - 0.2574 

5 โครงการจัดประชุมความรํวมมือภาคเอกชนเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม MICE 8 จังหวัดภาคเหนือ 

0.3480 - - 0.3480 - 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 3 : การพัฒนาศกัยภาพศนูยป์ระชุมและ
แสดงสนิค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนนุการท่องเที่ยวในระดับสากล 

254.2427 11.3372 110.0385 108.6981 24.1688 

1 โครงการสํงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 7.0000 0.4811 0.3959 - 6.1230 

2 โครงการสํงเสริมการขายเชียงใหมํไนท์ซาฟารี 2.5400 1.6293 0.0580 - 0.8527 
3 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการจัดการแสดง Thai Night 

งาน ASEAN Tourism Forum (ATF) ๒๐๑๗ 
1.1092 1.0021 - - 0.1071 
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     หนํวย : ล๎านบาท 

ที ่ รายการ แผน 
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ 

กนัเงินไว้เบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ด าเนินการ 
เงิน 

เหลือจ่าย 
4 โครงการรักษามาตรฐานความปลอดภัยการจัดการประชุม 

สัมมนา นิทรรศการ (มอก.22300) 
0.6450 0.0627 0.3200 - 0.2623 

5 โครงการจัดท ามาตรฐานด๎านการบริการ 0.3500 - - 0.3500 - 
6 โครงการเชียงใหมํไนท์ซาฟารีสร๎างมาตรฐานระดับสากล 

ปีงบประมาณ 2560 
3.2765 1.7659 0.8013 - 0.7093 

7 โครงการเตรียมความพร๎อมต๎อนรับกินรีทองครั้งท่ี 11 ปี 
2560 

0.2873 0.2632 - - 0.0241 

8 โครงการจัดหาสัตว์ทดแทน 9.4900 - 5.5263 - 3.9637 

9 โครงการมัคคุเทศก์อาสาพาเท่ียวชมเชียงใหมํไนท์ซาฟารี 0.5000 0.2768 - - 0.2233 

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบน้ า 28.0000 - 28.0000 - - 
11 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การใช๎พ้ืนท่ีศูนย์ประชุมฯ 
17.5500 - 17.5500 - - 

12 โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก 6 ล๎อ ขับเคลื่อน 2 ล๎อ 
(รถบัส) 

2.1000 - - 2.1000 - 

13 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร๎างสวัสดิภาพสัตว์ท่ีดี 
(Animal Welfare) 

100.0355 2.5862 30.2094 59.1500 8.0899 

14 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การให๎บริการสูํมาตรฐานสากล (World Class Destination) 

22.1584 1.7978 - 20.2000 0.1607 

15 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการใช๎ประโยชน์พื้นท่ีศูนย์ประชุม
และแสดงสินค๎านานาชาติฯ 

12.0000 - 9.7700 - 2.2300 

16 โครงการจัดหารถบริการนักทํองเท่ียว 16.0000 - 15.7000 - 0.3000 
17 โครงการพัฒนาศักยภาพในการสํงเสริมการเรียนรู๎ 

(Education) 
20.3000 - - 20.3000 - 

18 โครงการศึกษา Economic and Social Impact 2.0000 - - 2.0000 - 

19 โครงการสืบสานบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ของเยาวชน 0.2500 0.2490 - - 0.0010 
20 โครงการจัดท าปูายข๎อมูลสัตว์ และปูายสื่อความหมายใน

เส๎นทางวอล์คกิ้งโซน (Jaguar Trail) ให๎ได๎มาตรฐาน 
2.0981 - - 2.0981 - 

21 โครงการเพิ่มศักยภาพการให๎บริการของศูนย์ประชุมเพ่ือ
สนับสนุนการจัดงานประชุมและแสดงสินค๎า 

0.3870 0.3309 - - 0.0561 

22 โครงการฝึกอบรมทบทวนปฐมพยาบาล และชํวยปฏิบัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

0.0440 0.0440 - - - 

23 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อยกระดับการ
ให๎บริการและเพิ่มศักยภาพของ สชน. 

0.1217 0.1194 - - 0.0023 

24 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อปูองกันโรค
ระบาดในพื้นท่ีสานักงานเชียงใหมํไนท์ซาฟารี 

0.5000 - - 0.5000 - 

25 โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 2.0000 - - 2.0000 - 
26 โครงการผสมเทียม (Al-Artificial Insemination) สัตว์ปุา

หายากเพื่อการอนุรักษ์ 
3.5000 0.7290 1.7076 - 1.0634 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจดัการภายใต้
หลักธรรมาภบิาล 

16.1225 3.6599 0.2425 10.3411 1.8790 

1 โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการตามหลัก ITA 0.5000 - - 0.5000 - 

2 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2560 4.1225 1.6295 0.1142 1.8811 0.4976 
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     หนํวย : ล๎านบาท 

ที ่ รายการ แผน 
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ 

กนัเงินไว้เบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ด าเนินการ 
เงิน 

เหลือจ่าย 
3 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร

การพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. 2560 
1.5000 0.0521 - 0.9000 0.5479 

4 โครงการสร๎าง Corporate Brand ส านักงานพัฒนา 
พิงคนครฯ 

2.0000 - - 2.0000 - 

5 โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจ าปี 
2560 

8.0000 1.9782 0.1283 5.0600 0.8335 

รวมทั้งสิ้น 301.7089 18.1217 112.1397 141.5002 29.9474 
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4. รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

กลยุทธท์ี่ 4 : สนับสนนุการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสนิค้า บรกิาร กิจกรรม และผลติภณัฑ์ด้านการทอ่งเที่ยว 
1 โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวตน้แบบ

ของจังหวัดล าพนูและพืน้ที่เชื่อมโยง 
วงเงิน 3,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

   ไมํ ได๎ด าเ นินการ เ น่ืองจาก เป็นโครงการท่ีใช๎รูปแบบการ
ด าเนินงานโดยการจ๎างท่ีปรึกษา ท าการศึกษา เก็บข๎อมูล และ
น ามาวิเคราะห์ พร๎อมสรุปผลการศึกษาเสนอตํอส านักงานพัฒนา
พิงคนคร ซ่ึงผลการศึกษาน้ัน หากไมํน ามาด าเนินการ ก็จะเป็น
เพียงเอกสารซ่ึงไมํเห็นผลงานอยํางเป็นรูปธรรม อีกท้ังการ
ด าเนินการจ๎างท่ีปรึกษา ยังมีกระบวนการจัดจ๎างทางพัสดุท่ีใช๎
เวลาในการด าเนินงานมาก ไมํสามารถด าเนินงานโครงการให๎
แล๎วเสร็จทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได๎ 

(1) กิจกรรมรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูล
พื้นฐานและข๎อมูลด๎านการทํองเท่ียว
ของชุมชนในอ าเภอแมํทา จังหวัดล าพูน 
และพื้นท่ีเชื่อมโยง จากผลการศึกษา
หรือข๎อมูลของหนํวยงานตํางๆ ท่ี
เกี่ยวข๎อง วงเงิน 100,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - 

(2) กิจกรรมการจัดประชุมรํวมกับหนํวยงาน
ตํางๆ และชุมชนในอ าเภอแมํทา จังหวัด
ล าพูน และพื้นท่ีเชื่อมโยง เพื่อระดมความ
คิดเห็นและสร๎างการมีสํวนรํวมกับชุมชน
และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง และรวบรวม
ข๎อมูลในพื้นท่ีจริง วงเงิน 300,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - 

(3) จัดท ารูปแบบกิจกรรมการทํองเท่ียวโดย
ชุมชนของชุมชนในอ าเภอแมํทา จังหวัด
ล าพูน และกิจกรรมการทํองเท่ียวในพื้นท่ี
เชื่อมโยง ท้ังกิจกรรมภาคกลางวันและ
ภาคกลางคืน รํวมกับชุมชนในพื้นท่ีด าเนิน
โครงการ และหนํวยงานตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
เข๎ามามีสํวนรํวม วงเงิน 300,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - 

(4) จัดท าเส๎นทางการเชื่อมโยงแหลํง
ทํองเท่ียวระหวํางชุมชนในอ าเภอแมํทา 
จังหวัดล าพูน กับพ้ืนท่ีเชื่อมโยง (จังหวัด
ล าปาง ล าพูน และเชียงใหมํ) วงเงิน 
500,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - 

(5) กิจกรรมศึกษาดูงานให๎กับชุมชนในพื้นท่ี
ต๎นแบบ ด๎านการทํองเท่ียวโดยชุมชน
ของชุมชน วงเงิน 300,000 บาท 

1 
(แหํง) 

- - 

(6) กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด๎านการทํองเท่ียวให๎กับชุมชนในพื้นท่ี
ต๎นแบบ จ านวน 5 หลักสูตร วงเงิน 
750,000 บาท 

5  
(หลักสูตร) 

- - 

(7) กิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ ์
วงเงิน 700,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - 

(8) กิจกรรมติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ วงเงิน 50,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมผ่านภูมิปญัญาช่างท้องถิ่น 
วงเงิน 1,094,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

   - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
148,840 บาท 
- ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 319,000 บาท จ านวน  
2 รายการ ดังน้ี 
๑. รายการคําจ๎างบันทึกองค์ความรู๎งานชํางลงรักปิดทองและ

เครื่องเขิน 49,000 บาท 
๒. จัดงานกิจกรรมการจัดแสดงผลงานและกิจกรรมลานหัตถศิลป์ 

ในงานเทศกาลงานออกแบบ Chiang Mai Design Week 
2017 270,000 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 626,160 บาท 

(1) กิจกรรมฝึกอบรมน ารํองชํางลงรัก 
ปิดทอง วงเงิน 301,000 บาท 

1 
(รุํน) 

1 
(รุํน) 

100 

(2) กิจกรรมบันทึกองค์ความรู๎งานชํางใน
รูปแบบเอกสาร วงเงิน 230,000 บาท 

1 
(องค์ความรู๎) 

1 
(องค์ความรู๎) 

(กันเงนิ) 

100 

(3) กิจกรรมพัฒนาอาชีพและสํงเสริมการ
ทํองเท่ียว วงเงิน 263,000 บาท 

1 
(กิจกรรม) 

- - 

(4) กิจกรรมจัดแสดงผลงานและกิจกรรม
ลานหัตถศิลป์ วงเงิน 300,000 บาท 

1 
(กิจกรรม) 

1 
(กิจกรรม) 
(กันเงิน) 

100 

๓  โครงการเส้นทางเดนิเที่ยวด้วยตนเองใน
เมืองเชียงใหม่ (Self-guided walking 
tour of Chiang Mai city) 
วงเงิน 750,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

   - ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 322,780 บาท จ านวน  
5 รายการ ดังน้ี 
1. จัดจ๎างงานแปลเอกสาร ภาษาไทย-อังกฤษ ข๎อมูลแหลํง

ทํองเท่ียวในเส๎นทางเดินเท่ียงด๎วยตนเองในเขตเมือง
เชียงใหม ํ3,000 บาท 

2. จัดจ๎างงานแปลเอกสาร ภาษาไทย-จนี ข๎อมูลแหลํงทํองเท่ียว
ในเส๎นทางเดินเท่ียงด๎วยตนเองในเขตเมืองเชียงใหมํ 5,280 
บาท 

3. จัดจ๎างท าแผนท่ีโครงการเส๎นทางเดินเท่ียวด๎วยตนเองใน
เมืองเชียงใหมํ 34,500 บาท 

4. ออกแบบและเผยแพรํสื่อประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ ใน
นิตยสาร จ านวน 2 รายการ 30,000 บาท 

5. จัดงานกิจกรรมน ารํองทํองเท่ียวบนเส๎นทางเดินเท่ียวด๎วย
ตนเองในเมืองเชียงใหมํ 250,000 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 427,220 บาท 

(1) รวบรวมข๎อมูลเน้ือหา รายละเอียด พร๎อม
ท้ังรูปภาพ ท่ีเกี่ยวข๎องกับโบราณสถาน 
และแหลํงทํองเท่ียวเชื่อมโยงท่ีจะน าเสนอ 
ส าหรับการจัดท าเส๎นทางเดินเท่ียวด๎วย
ตนเองในเมืองเชียงใหมํ และเรียบเรียง
จัดท าเน้ือหาแหลํงทํองเท่ียว ตามเส๎นทาง
เดินเท่ียวด๎วยตนเองในเมืองเชียงใหมํ  
พร๎อมข๎อแนะน าในการปฏิบัติตนให๎
เหมาะสมกับแหลํงทํองเท่ียวเชิงประวัติ-
ศาสตร์เมืองเชยีงใหมํ วงเงิน 50,000 บาท 

5 
(เส๎นทาง) 

5 
(เส๎นทาง) 

100 

(2) แปลข๎อมูลเน้ือหาใน 2 ภาษา ได๎แกํ 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน วงเงิน 
200,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 

(3) จัดท าระบบแผนท่ีสารสนเทศ เส๎นทาง
เดินเท่ียวด๎วยตนเองในเมืองเชียงใหมํ 
โดยเชื่อมโยงข๎อมูลเน้ือหาแหลํงทํองเท่ียว
เมืองเชียงใหมํ ผํานรหัสบาร์โค๎ด 2 มิติ 
(QR Code) วงเงิน 60,000 บาท 

1 
(แผน) 

1 
(แผน) 

(กันเงิน) 

100 

(4) จัดท าปูายรหัสบาร์โค๎ด 2 มิติ QR Code 
และติดตั้งตามจุดทํองเท่ียวท่ีส าคัญ 
เชื่อมโยงกับข๎อมูลเน้ือหาแหลํงทํองเท่ียว 
วงเงิน 100,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - 

(5) ประชาสัมพันธ์เส๎นทางเดินเท่ียวด๎วย
ตนเองในเมืองเชียงใหมํ ผํานสื่อวิทยุ
ท๎องถิ่น วงเงิน 25,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - 

(6) ประชาสัมพันธ์ เส๎นทางเดินเท่ียวด๎วย
ตนเองในเมืองเชียงใหมํ ผํานสื่อนิตยสาร
ท๎องถิ่น วงเงิน 30,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 (7) จัดท าแผํนพับประชาสัมพันธ์ เส๎นทาง
เดินเท่ียวด๎วยตนเองในเมืองเชียงใหมํ 
วงเงิน 35,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- -  

(8) จัดกิจกรรมน ารํองทํองเท่ียวบนเส๎นทาง
เดินเท่ียวด๎วยตนเองในเมืองเชียงใหมํ  
วงเงิน 250,000 บาท 

2 
(ครั้ง/เส๎นทาง) 

2 
(ครั้ง/เส๎นทาง) 

(กันเงนิ) 

100 

๔  โครงการสื่อแบ่งปนัประสบการณก์าร
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนอื
ตอนบน “แชร์สดุยอดประสบการณแ์อ่ว
เมืองเหนือ” 
วงเงิน 1,200,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

   - ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 256,900 บาท จ านวน  
4 รายการ ดังน้ี 
๑. คําด าเนินการผลิตสปอตโฆษณา 30-40 วินาที เสียง 1 

เสียงผู๎หญิง 1,300 บาท 
๒. คําโฆษณา ชนิดติดตั้งปูายโฆษณา Banner บนเว็บไซต์

CM.108.com ต าแหนํง H-5 ขนาด 150X500 5,000 
บาท 

๓. คําโฆษณา Banner หน๎าแรกชํองหลัก ด๎านบนของเว็บไซต์
www.guruguroochingmai.com.(ขนาด 720X90) 
5,000 บาท 

๔. จัดงานกิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ "แชร์สุดยอด
ประสบการณ์แอํวเมืองเหนือ" 245,600 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 943,100 บาท 

(๑) กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ วงเงิน 
420,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 

(๒) กิจกรรมการคัดเลือกคลิปวิดีโอและการ
ตัดตํอจัดท าคลิปวิดีโอ (3 version) 
วงเงิน 180,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - 

(๓) รางวัลคลิปวิดีโอผู๎เข๎าชมสูงสุด วงเงิน 
50,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - 

(๔) รางวัลคลิปวิดีโอท่ีน ามาใช๎ตัดตํอสื่อ
ประชาสัมพันธ์ วงเงิน 400,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - 

(๕) กิจกรรม “แชร์สุดยอดประสบการณ์แอํว
เมืองเหนือ” วงเงิน 150,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 

๕  โครงการท าการตลาดเชิงลึก ในการพัฒนา
ศักยภาพผูป้ระกอบการท่องเที่ยวโดยการ
จัดโปรแกรมและเส้นทางการท่องเที่ยว 
Packaging Pinka Connect North 
วงเงิน 2,230,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

7 
(รายการ) 

- - ไมํ ได๎ด าเ นินการ เ น่ืองจาก เป็นโครงการท่ีใช๎รูปแบบการ
ด าเนินงานโดยการจ๎างท่ีปรึกษา ท าการศึกษา เก็บข๎อมูล และ
น ามาวิเคราะห์ พร๎อมสรุปผลการศึกษาเสนอตํอส านักงานพัฒนา
พิงคนคร ซ่ึงผลการศึกษาน้ัน หากไมํน ามาด าเนินการ ก็จะเป็น
เพียงเอกสารซ่ึงไมํเห็นผลงานอยํางเป็นรูปธรรม อีกท้ังการ
ด าเนินการจ๎างท่ีปรึกษา ยังมีกระบวนการจัดจ๎างทางพัสดุท่ีใช๎
เวลาในการด าเนินงานมาก ไมํสามารถด าเนินงานโครงการให๎
แล๎วเสร็จทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได๎ 

(๑) กิจกรรมการรวบรวมข๎อมูล โปรแกรม
และเส๎นทางการทํองเท่ียวจากการตํอ
ยอดงานวิจัยและผลการศึกษาท่ีมีอยูํ 
และการจัดกิจกรรมการจัดท าบันทึก
ความเข๎าใจในการรํวมการประสาน
ความรํวมมือกับองค์กรท่ีเกี่ยวข๎องใน
การตํอยอดผลงานวิจัย และงานศึกษา
ด๎านโปรแกรม วงเงิน 200,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - 

(๒) กิจกรรมจัดประชุมระดมความเห็น 
workshop รํวมกับผู๎ท่ีเกี่ยวข๎อง  โดยมี
ผู๎เข๎ารํวมครั้งละไมํน๎อยกวํา 40 คน 
วงเงิน 300,000 บาท 

2 
(ครั้ง) 

- - 

(๓) กิจกรรมจัดท าสื่อสร๎างสรรค์ Theme 
และองค์ประกอบเรื่องราวส าหรับ
เส๎นทางที่ได๎จากการรํวมด าเนินงานสํวน
ท่ีเกี่ยวข๎อง วงเงิน 100,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
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 (๔) กิจกรรมทดลองเส๎นทางทํองเท่ียว 
(Product testing) ในเส๎นทางท่ีโดดเดํน 
รํวมกับสื่อมวลชน นักทํองเท่ียว
กลุํมเปูาหมาย และตัวแทนบริษัททัวร์
ตํางๆ วงเงิน 250,000 บาท 

1 
(เส๎นทาง) 

- -  

(๕) กิจกรรมจัดงานแถลงขําวเปิดตัว แนะน า
เส๎นทางและ Theme การทํองเท่ียว
ตํางๆ วงเงิน 200,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - 

(๖) กิจกรรมผลิตสื่อสํงเสริม เพื่อแนะน าไป
ยังส านักงาน ททท. ท้ังในและ
ตํางประเทศ วงเงิน 800,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - 

(๗) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
โปรแกรมเส๎นทาง ท้ัง online offline 
วงเงิน 380,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - 

กลยุทธท์ี่ 6 : ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และการตลาดเชิงรุก 
1 โครงการประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยวใน

เขตพฒันาพิงคนครเพื่อตอ้นรบัสายการบนิ
บนิตรงจากต่างประเทศเที่ยวปฐมฤกษ์ 
วงเงิน 1,234,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 
(๑) กิจกรรมต๎อนรับนักทํองเท่ียวในเท่ียวบิน

ปฐมฤกษ์ ณ ทําอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหมํ และกิจกรรมจัดงานเลี้ยงอาหารค่ า 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติ 
และน าชมเชียงใหมํไนท์ซาฟารี 
- คําจัดตกแตํงสถานท่ี วงเงิน 50,000 บาท 
- คําประชาสัมพันธ ์วงเงิน 100,000 บาท 
- คําการต๎อนรับและผู๎ด าเนินรายการ 
วงเงิน 60,000 บาท 

- คําจัดท าเอกสารแนะน าแหลํงทํองเท่ียว
จังหวัดเชียงใหมํ วงเงิน 24,000 บาท 

- คําอาหารและเครื่องดื่ม วงเงิน 
880,000 บาท 

- คําผลิต Presentation ข๎อมูลการ
ทํองเท่ียวใน 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน และศูนย์ประชุมแสดงสินค๎า
นานาชาติฯ วงเงิน 120,000 บาท 

๒  
(สายการบิน) 

- - ไมไํดด๎ าเนินการ เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไมํมีการ
เปิดตัวเท่ียวบิน 
 

2 โครงการประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยวใน
เขตการพัฒนาพิงคนครส าหรับนักทอ่งเที่ยว
ชาวต่างชาติและในต่างประเทศ 
วงเงิน 18,069,800 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

๑7 
(ครั้ง)  

6 
(ครั้ง) 

35.29 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน  
1,258,626.65 บาท 

- ไม่ได้ด าเนนิการ วงเงิน 15,649,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 1,162,173.35 บาท 

(๑) การส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์การขาย
ต่างประเทศของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
พัฒนาพิงคนครฯ วงเงิน 3,225,550 บาท 

๑๐  
(ครั้ง) 

5 
(ครั้ง) 

50 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 
509,004.22 บาท 

- ไม่ได้ด าเนนิการ วงเงิน 1,751,750 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 964,795.78 บาท 
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 - การสํงเสริมการประชาสัมพันธ์การขาย
ในประเทศจีน วงเงิน 170,000 บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ เน่ืองจากมีผู๎ลงทะเบียนเข๎ารํวมงานเต็มแล๎ว จึง
ไมํสามารถเข๎ารํวมงานได๎ 

- การสํงเสริมการประชาสัมพันธ์การ
ขายในประเทศญี่ปุุน งาน TCEB 
MICE Road show (Tokyo & 
Osaka) วงเงิน 423,500 บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

๑ 
(ครั้ง) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
179,460.22 บาท (เดินทางเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ -  
2 มีนาคม 2560) 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 244,039.78 บาท 
- การสํงเสริมการประชาสัมพันธ์การ 

ขายในประเทศจีน งาน TCEB China 
Road Show วงเงิน 323,500 บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

๑ 
(ครั้ง) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน  
148,000 บาท (เดินทางเมื่อวันท่ี 28 - 30 มีนาคม 2560) 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 175,500 บาท 
- การสํงเสริมการประชาสัมพันธ์การ

ขายในประเทศเยอรมัน ในงาน IMEX 
Frankfurt วงเงิน 637,650 บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ เน่ืองจากมีผู๎ลงทะเบียนเข๎ารํวมงานเต็มแล๎ว จึง
ไมํสามารถเข๎ารํวมงานได๎ 

- การสํงเสริมการประชาสัมพันธ์การ
ขายในประเทศจีน งาน IT& CMA 
China วงเงิน 344,800 บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

๑ 
(ครั้ง) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน  
163,779 บาท (เดินทางเมื่อวันท่ี 21 - 23 มีนาคม 2560) 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 181,021 บาท 
- การสํงเสริมการประชาสัมพันธ์การขาย

ในประเทศอินเดีย ในงาน  TCEB India 
Road show วงเงิน 324,800 บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ เน่ืองจากมีผู๎ลงทะเบียนเข๎ารํวมงานเต็มแล๎ว จึง
ไมํสามารถเข๎ารํวมงานได๎ 

- การสํงเสริมการประชาสัมพันธ์การขาย
ในประเทศไทย งาน IT&CMA and CTW 
Asia-pacific วงเงิน 106,000 บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

๑ 
(ครั้ง) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน  
17,765 บาท (เดินทางเมื่อวันท่ี 25 - 28 มีนาคม 2560) 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 88,235 บาท 
- การสํงเสริมการประชาสัมพันธ์การขายใน

ประเทศสิงคโปร์ งาน MICE Asia Pacific 
Exhibition วงเงิน 328,500 บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ เน่ืองจากมีผู๎ลงทะเบียนเข๎ารํวมงานเต็มแล๎ว จึง
ไมํสามารถเข๎ารํวมงานได๎ 

- การสํงเสริมการประชาสัมพันธ์การ 
ขายในประเทศมาเลเซีย งาน ICCA 
Congress กูชิง วงเงิน 290,800 บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ เน่ืองจากงานจัดเมื่อวันท่ี 12 - 18 พฤศจิกายน 
2559 ซ่ึงหนํวยงานด าเนินการไมํทัน เพราะได๎รับอนุมัติ
งบประมาณเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 

- การสํงเสริมการประชาสัมพันธ์การ
ขายในประเทศจีน งาน UFI Congress 
เชียงไฮ๎ วงเงิน 276,000 บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

๑ 
(ครั้ง) 

100 - ด าเนินการแล๎วเมื่อวันท่ี 8 - 12 พฤศจิกายน 2560 แตํไมํมี
การเบิกจํายเงิน เนื่องจากได๎รับงบประมาณสนับสนุนการเข๎า
รํวมงานจาก สสปน. 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 276,000 บาท 

(๒) การส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ของ
ส านักงานฯ วงเงิน 4,334,450 บาท 

๔  
(ครั้ง) 

1 
(ครั้ง) 

25 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 
749,622.43 บาท 

- ไม่ได้ด าเนนิการ วงเงิน 3,387,450 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 197,377.57 บาท 

- การสํงเสริมขายในประเทศเยอรมัน
งาน IBT 2017 วงเงิน 947,000 
บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

๑ 
(ครั้ง) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
749,622.43 บาท (เดินทางเมื่อวันท่ี 6 - 14 มีนาคม 2560) 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 197,377.57 บาท 

- การสํงเสริมขายในประเทศอิหรําน  
(ชีราส+เดฮาราน) การ์ต๎า (โคฮา) งาน 
ATM (Arabian Travel Mart 2017) 
วงเงิน 2,645,650 บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ เน่ืองจากมีผู๎ลงทะเบียนเข๎ารํวมงานเต็มแล๎ว  
จึงไมํสามารถเข๎ารํวมงานได๎ 

- การสํงเสริมขายในประเทศสเปน  
งาน International Golf Travel 
Mart 2016 วงเงิน 563,300 บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ เน่ืองจากงานจัดในเดือนตุลาคม 2559  
ซ่ึงหนํวยงานด าเนินการไมํทัน เพราะได๎รับอนุมัติงบประมาณ 
เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 - การสํงเสริมขายในกรุงเทพ ประเทศ
ไทย งาน IT&CMA Bangkok วงเงิน 
178,500 บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ เน่ืองจากได๎รํวมงานการสํงเสริมการประชาสัมพันธ์
การขายในประเทศไทย งาน IT&CMA and CTW Asia-pacific 
แล๎ว ซ่ึงเป็นงานเดียวกัน 

(๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ๘ จังหวัด
ภาคเหนือในเขตพิงคนคร วงเงิน 
10,509,800 บาท 

๓ 
(ครั้ง) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

- การสํงเสริมการทํองเท่ียว 8 จังหวัด
ภาคเหนือในเขตพิงคนคร “พิงคนคร
เปิดประตูสํูเมืองเจินโจ” วงเงิน 
3,759,600 บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

- - 

- การสํงเสริมการทํองเท่ียว 8 จังหวัด
ภาคเหนือในเขตพิงคนคร “พิงคนคร
เปิดประตูสํูดินแดนภารตะ” วงเงิน 
3,545,600 บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

- - 

- การสํงเสริมการทํองเท่ียว 8 จังหวัด
ภาคเหนือในเขตพิงคนคร “พิงคนคร
เปิดประตูสํูดินแดนเวียดนาม” วงเงิน 
3,204,600 บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

- - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

กลยุทธท์ี่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนนุการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านอตุสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน 
1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบัชุมชนใน

พืน้ที ่(Corporate Social Responsibility 
(CSR)) 
วงเงิน 200,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 
(๑) สนับสนุนน้ าดื่มในกิจกรรมของชุมชน 

พื้นท่ีโดยรอบเชียงใหมํไนท์ซาฟารี 
วงเงิน 200,000 บาท 

๑10 
(ครั้ง) 

110 
(ครั้ง) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว จ านวน 
๓๒,๐๐๐ ขวด วงเงิน 133,440 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 66,560 บาท 

2 โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผูร้ับบรกิารส านกังานพัฒนาพิงคนครฯ 
วงเงิน 1,350,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 
(๑) กิจกรรมจ๎างที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจ

ความพึงพอใจผู๎รับบริการของส านักงาน
พัฒนาพิงคนครฯ 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๘๕ 

ไมํน๎อยกวาํ
ร๎อยละ ๘๕ 

100 - วงเงินสัญญา 960,000 บาท มีจ านวน 4 งวดงาน  
- สัญญาสิ้นสุด 29 ม.ค. 2561  
- ยังไมํมีการเบิกจําย และขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

960,000 บาท จ านวน 4 งวดงาน 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 390,000 บาท 

๑ 
(แผน) 

๑ 
(แผน) 

(กันเงิน) 

100 

3 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรบัปรุง 
ภูมิทศันภ์ายในพืน้ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
วงเงิน 1,580,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

๒  
(พื้นที่) 

2 
(พื้นที่) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
1,553,091 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 26,909 บาท ๓  
(รายการ) 

3 
(รายการ) 

100 

(๑) กิจกรรมด๎านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
เชียงใหมํไนท์ซาฟารี วงเงิน 
1,180,000 บาท 

๒  
(พื้นท่ี) 

2 
(พื้นท่ี) 

100 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม๎ดอกตามฤดูกาล
และตกแตํงสถานท่ีในการจัดกิจกรรม
ตํางๆ วงเงิน 580,000 บาท 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคาร
ลานนา วงเงิน 600,000 บาท 

    

(๒) กิจกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมของเชียงใหมํ 
ไนท์ซาฟารี วงเงิน 400,000 บาท 
- ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์  

วงเงิน 150,000 บาท 
- ผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ  

วงเงิน 200,000 บาท 
- คําบ ารุงรักษาซํอมแซมเตาเผา  

วงเงิน 50,000 บาท 

๓  
(รายการ) 

3 
(รายการ) 

100 

กลยุทธท์ี่ 2 : สร้างเครือข่ายและประสานงานเครอืข่ายอตุสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน 
๑ โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

อุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ 
วงเงิน 288,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 
(๑) จัดประชุมคณะกรรมการสํงเสริม

อุตสาหกรรม MICE จงัหวัดเชียงใหมํ 
จ านวน 6 ครั้ง 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม วงเงิน 

30,000 บาท 
- คําอาหารเย็น วงเงิน 240,000 บาท 
- คําใช๎จํายอื่นๆ วงเงิน 18,000 บาท 

๖  
(ครั้ง) 

3 
(ครั้ง) 

50 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
30,595 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 257,405 บาท 

2 โครงการจัดประชุมความร่วมมือภาคเอกชน
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม MICE ๘ จังหวดั
ภาคเหนือ 
วงเงิน 348,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 
(๑) จัดประชุมความรํวมมือภาครัฐและภาค 

เอกชนเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทํองเท่ียว 
8 จังหวัดภาคเหนือ จ านวน 6 ครั้ง 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม วงเงิน 

36,000 บาท 
- คําอาหารเย็น วงเงิน 288,000 บาท 
- คําใช๎จํายอื่นๆ วงเงิน 24,000 บาท 

๖  
(ครั้ง) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุนการท่องเที่ยว 
ในระดับสากล 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

กลยุทธท์ี่ 1 : ขยายฐานการตลาด และการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
1 โครงการส่งเสริมการตลาดและการ

ประชาสัมพนัธ ์
วงเงิน 7,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

   - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
481,095 บาท 

- ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 395,900 บาท รายการจ๎าง
ผลิตเอกสารแนะน าศูนย์ประชุมฯ เพื่อเผยแพรํและ
ประชาสัมพันธ์สินค๎าและบริการศูนย์ประชุมฯ 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 6,123,005 บาท 
(๑) กิจกรรมศูนย์ประชุมเชียงใหมํพบกลุํม

ลูกค๎าเปูาหมาย วงเงิน 2,675,000 บาท 
23  

(ครั้ง) 
- - 

- CMECC site visit วงเงิน 610,400 บาท ๒๐ (ครั้ง) - - 
- CMECC site inspection วงเงิน 

2,064,600 บาท 
๓  

(ครั้ง) 
- - 

(๒) การจัดท าสื่อกิจกรรมทางการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ วงเงิน 4,325,000 บาท 

14  
(รายการ) 

6  
(รายการ) 

42.86 

- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วงเงิน 
455,000 บาท 

5 
(รายการ) 

3 
(รายการ) 

(กันเงนิ  
1 รายการ) 

60 

- จัดท าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช๎สํงเสริม
การตลาด งานขาย และการ
ประชาสัมพันธ์ วงเงิน 570,000 บาท 

๓  
(รายการ) 

๓  
(รายการ) 

100 

- MICE BOOKLET ๘ จังหวัดภาคเหนือใน
เขตพิงคนคร วงเงิน 3,300,000 บาท 

๖  
(รายการ) 

- - 

2 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ 
ไนทซ์าฟาร ี
วงเงิน 2,540,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

   

- ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน  
1,629,273.01 บาท 

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี วงเงิน 57,994 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 852,732.99 บาท 

(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่
ไนทซ์าฟารีให้เปน็ทีรู่้จัก วงเงิน 
330,000 บาท 

598  
(ครั้ง) 

731 
(ครั้ง) 

122.24 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
279,367 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 50,633 บาท 13,800 
(ราย) 

20,967 
(ราย) 

151.94 

- การส่งเสริมการขายภาคการศึกษา 
วงเงิน 50,000 บาท 

140 (ครั้ง) 115 (ครั้ง) 82.14 
2,400  
(ราย) 

3,038 
(ราย) 

126.58 

๑. เข๎าพบแนะน ากิจกรรมตําง 120 (ครั้ง) 95 (ครั้ง) 79.17 
๒. จัดสํงอีเมล์แนะน ากิจกรรมตํางๆ   2,400  

(ราย) 
3,038 
(ราย) 

126.58 

๓. ออกบูทแนะน ากิจกรรมตํางๆ   20 (ครั้ง) 20 (ครั้ง) 100 
- การส่งเสริมการขายภาคราชการ 

วงเงิน 100,000 บาท 
120 (ครั้ง) 373 (ครั้ง) 310.83 

2,400  
(ราย) 

2,400 
(ราย) 

100 

๑. เข๎าพบแนะน ากิจกรรมตําง 100 (ครั้ง) 356 (ครั้ง) 356 
๒. จัดสํงอีเมล์แนะน ากิจกรรมตํางๆ   2,400 

(ราย) 
2,400 
(ราย) 

100 

๓. ออกบูทแนะน ากิจกรรมตํางๆ   20 (ครั้ง) 17 (ครั้ง) 85 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 - การส่งเสริมการขายภาคเอกชน 
วงเงิน 30,000 บาท 

120 (ครั้ง) 124 (ครั้ง) 103.33  
3,000  
(ราย) 

4,604 
(ราย) 

153.47 

๑. เข๎าพบแนะน ากิจกรรมตําง 100 (ครั้ง) 90 (ครั้ง) 90 
๒. จัดสํงอีเมล์แนะน ากิจกรรมตํางๆ   3,000  

(ราย) 
4,604 
(ราย) 

153.47 

๓. ออกบูทแนะน ากิจกรรมตํางๆ   20 (ครั้ง) 34 (ครั้ง) 170 
- การส่งเสริมการขายบรษิัทน าเที่ยว 

วงเงิน 150,000 บาท 
218 (ครั้ง) 119 (ครั้ง) 54.59 

6,000  
(ราย) 

10,925 
(ราย) 

182.08 

๑. เข๎าพบแนะน ากิจกรรมตําง 208 (ครั้ง) 108 (ครั้ง) 51.92 
๒. จัดสํงอีเมล์แนะน ากิจกรรมตํางๆ   6,000  

(ราย) 
10,925 

(ราย) 
182.08 

๓. ออกบูท Table Top Sale  10 (ครั้ง) 11 (ครั้ง) 110 
(๒) กิจกรรมสํงเสริมการขายเชิงรุก ออกบูท 

วงเงิน 930,000 บาท 
- การสํงเสริมการขายออกบูทงานเท่ียว

ท่ัวไทยไปท่ัวโลกครั้งท่ี 20 - 21 
- การสํงเสริมการขายออกบูทงานไทย

เท่ียวไทยครั้งท่ี 41, 42, 43, 44, 45 
- การสํงเสริมการขายออกบูทอะเมซ่ิง 

ไทยแลนด์ 
- การสํงเสริมการขายออกบูทวัน 

ธรรมดานําเท่ียว 
- การสํงเสริมการขายออกบูทงานเท่ียว

เมืองไทยสบายกระเป๋า 
- การสํงเสริมการขายออกบูท IT&CMA 
- การสํงเสริมการขายออกบูทงาน

TTM+2017 
- การสํงเสริมการขายออกบูทเท่ียวไทย 

4 ภาค 
- การสํงเสริมการขายการออกบูทอื่นๆ 

33  
(ครั้ง)  

53 
(ครั้ง) 
(กันเงิน  

1 รายการ) 

160.61 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน  
481,024.01 บาท 

- ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 57,994 บาท รายการจัดท า
อุปกรณ์ในการออกบูธ เพื่อใช๎ในการออกบูธสํงเสริมการขาย
และประชาสัมพันธ์  

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 390,981.99 บาท 

(๓) กิจกรรมการจัดท าวัสดุส าหรับสํงเสริม
การขาย เชํน โฟลเดอร์ sale kit DVD 
นามบัตร เครื่องแตํงกายสร๎าง
ภาพลักษณ์ วงเงิน 800,000 บาท 

8 
(รายการ) 

4 
(รายการ) 

50 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
591,376 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 208,624 บาท 

(๔) กิจกรรมสร๎างสัมพันธ์สานสายใย วงเงิน 
250,000 บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

๑ 
(ครั้ง) 

100 
 

- ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
249,000 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 1,000 บาท 
(๕) กิจกรรมการรับรองและพิธีการ วงเงิน 

200,000 บาท 
๒ 

(ครั้ง) 
1 

(ครั้ง) 
50 

 
- ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 21,123 

บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 178,877 บาท 

(๖) คําบ ารุงสมาชิก วงเงิน 30,000 บาท 5 (แหํง) 2 (แหํง) 40 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายแล๎ว วงเงิน 7,383 บาท 
๑. คําบ ารุงสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจทํองเท่ียว ATTA 4,708 บาท 
๒. คําบ ารุงสมาชิกสมาคมธุรกิจทํองเท่ียวภายในประเทศ (สทน.) 

2,675 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 22,617 บาท 



28 
 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการ
แสดง Thai Night งาน ASEAN 
Tourism Forum (ATF) ๒๐๑๗ 
วงเงิน ๑,๑๐๙,๑๕๐ บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

1 
(ครั้ง) 

1 
(ครั้ง) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว 
1,002,099.61 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 107,050.39 บาท 

(๑) สนับสนุนคําใช๎จํายการจัดการแสดงงาน 
Thai Night ณ Clifford Pier สาธารณรัฐ 
สิงคโปร์ ให๎แกํการทํองเท่ียวแหํง
ประเทศไทย วงเงิน 930,000 บาท 

1 
(ครั้ง) 

1 
(ครั้ง) 

100 

(๒) คําใช๎จํายในการเดินทางรํวมงาน Asean 
Tourism Forum (ATF) ๒๐๑๗  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ วงเงิน 
179,150 บาท 
- คําลงทะเบียนรํวมงาน 
- คํายานพาหนะผู๎บริหาร สพค. ๑ ทําน 
- คํายานพาหนะของเจ๎าหน๎าท่ี ๑ ทําน 
- คําเบี้ยเลี้ยงของผู๎บริหาร สพค. ๑ ทําน 
- คําเบี้ยเลี้ยงของเจ๎าหน๎าท่ี ๑ ทําน  
- คําท่ีพัก ผู๎บริหาร สพค. ๑ ทําน    
- คําท่ีพัก ส าหรับเจ๎าหน๎าท่ี ๑ ทําน 
- คําธรรมเนียมตํางๆ 

1 
(ครั้ง) 

1 
(ครั้ง) 

100 

กลยุทธท์ี่ 2 : ขอรบัรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรบัรางวัลในระดบัสากล 
1 โครงการรกัษามาตรฐานความปลอดภัย

การจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการ 
(มอก.๒๒๓๐๐) 
วงเงิน 645,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

   

- ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว 62,659.20 
บาท 
- ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 319,999.99 บาท รายการ
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ ดังน้ี  
๑. เครื่องชํวยหายใจ SCBA 2 เครื่อง วงเงิน 199,999.99 

บาท 
๒. เครื่องฟื้นคลื่นหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED) 1 เครื่อง วงเงิน 

120,000 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 262,340.81 บาท 

(๑) กิจกรรมตรวจประเมินติดตามเพื่อรักษา
ระบบมาตรฐาน มอก. ๒๒๓๐๐ จาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ วงเงิน 
80,000 บาท 
- คําตรวจติดตามแก๎ไขข๎อบกพรํอง 

วงเงิน 30,000 บาท 
- คําตรวจติดตามรักษาระบบ มอก.

22300 ครั้งท่ี 2 วงเงิน 50,000 บาท 

๒  
(ครั้ง) 

2  
(ครั้ง) 

100 

(๒) กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให๎
เป็นไปตามข๎อก าหนดมาตรฐาน มอก. 
๒๒๓๐๐ วงเงิน 350,000 บาท 
- เครื่องชํวยหายใจ SCBA วงเงิน 

200,000 บาท 
- เครื่องฟื้นคลื่นหัวใจแบบอัตโนมัติ 

(AED) วงเงิน 150,000 บาท 

๒  
(รายการ) 

2 
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 

(๓) กิจกรรมจัดสํงเจ๎าหน๎าท่ีไปอบรม
เจ๎าหน๎าท่ีความปลอดภัยระดับเทคนิค 
ขั้นสูง วงเงิน 215,000 บาท 

1  
(ครั้ง) 

- - 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 - คําธรรมเนียม ท่ีใช๎ในการอบรม  
จ านวน ๒ คน วงเงิน 55,000 บาท 

- คําเดินทาง ไป - กลับ จ านวน ๖ ครั้ง 
๒ คน วงเงิน 60,000 บาท 

- ท่ีพัก จ านวน ๒ คน ๓๐ วัน วงเงิน
70,000 บาท 

- เบี้ยเลี้ยง วันละ ๕๐๐ บาท จ านวน  
๒ คน ๓๐ วัน วงเงิน 30,000 บาท 

    

2 โครงการจัดท ามาตรฐานด้านการบริการ 
วงเงิน 350,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 
(๑) คําจ๎างเหมาบริษัท/ผู๎เชี่ยวชาญ/

คณะกรรมการท่ีปรึกษา เข๎ามาศึกษา 
ส ารวจ ประเมินและให๎ค าแนะน า เรื่อง
การจัดท ามาตรฐาน ISO 50001 

๑  
(มาตรฐาน) 

- - ไมํไดด๎ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แทน 

3 โครงการเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีสร้าง
มาตรฐานระดับสากล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
วงเงิน 3,276,500 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

   

- ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน  
1,765,920 บาท 

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี วงเงิน 801,295.73 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 709,284.27 บาท 

(1) กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานด๎านการ
บริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ วงเงิน 
80,000 บาท 

๑  
(ครั้ง) 

๑  
(ครั้ง) 

100 - ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 38,295.73 บาท (ตรวจ
ประเมินไปแล๎ว เมื่อวันท่ี 18 - 19 กันยายน 2560) 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 41,704.27 บาท 
(2) กิจกรรมจ๎างเหมาบริษัทส ารวจ วิเคราะห์

ประเด็นความเสี่ยงด๎านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ISO 45001/ OHSAS 
18001) วงเงิน 300,000 บาท 

๑  
(ครั้ง) 

๑  
(ครั้ง) 

(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 288,000 บาท มีจ านวน 2 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 12 มกราคม 2561  
- ยังไมํมีการเบิกจําย และขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

288,000 บาท จ านวน 2 งวดงาน 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 12,000 บาท 

(3) กิจกรรมด๎านความปลอดภัยและระบบ
สาธารณูปโภค และด๎าน Animal 
Welfare วงเงิน 2,396,500 บาท 

   - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
1,439,420 บาท 

- ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 475,000 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 482,080 บาท 

- ถังน้ าสแตนเลส 2,500 ลิตร พร๎อม
แทํนวาง และชุดระบบอุปกรณ์ปั้มน้ า
พร๎อมใช๎งาน วงเงิน 735,000 บาท 

12  
(จุด) 

12  
(จุด) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
598,000 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 137,000 บาท 
- ชุดอุปกรณ์ปูองกันอันตราย  (8 

ชิ้นงาน/ชุด ชุดละ 10,000 บาท)  
แตํละชุดประกอบด๎วย สวิง 3 ขนาด 
ขนาดละ 2 อัน รวมเป็น 6 อัน ไม๎ค้ า
คอ 1 อัน ตาขํายถักส าหรับยกสัตว์ 
ขนาด 2 x 3 เมตร 1 อัน) วงเงิน 
110,000 บาท 

11  
(ชุด) 

11  
(ชุด) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
297,100 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 96,900 บาท 

- จัดท าอํางน้ า/อํางอาหารส าหรับสัตว์ 
พร๎อมถาดน้ าสแตนเลส วงเงิน 
280,000 บาท 

80 
(จุด) 

 

80 
(จุด) 

 

100 
 
 

- จัดท าอํางน้ าปูน ขนาดไมํน๎อยกวํา 40 
x 60 x 30 ซม.พร๎อมทํอระบาย 
วงเงิน 4,000 บาท 

20 
(อัน) 

 

20 
(อัน) 

 

100 
 
 



30 
 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 - จัดท าแครํนอนส าหรับสัตว์ ขนาด 
ไมํต่ ากวํา 150 x 110 x 50 ซม. 
วงเงิน 787,500 บาท 

80  
(ตัว) 

80  
(ตัว) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
544,320 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 243,180 บาท 
- ชุดต๎ูดับเพลิงและจุดฉีดน้ าแรงดันสูง 

ชุดอุปกรณ์ดับเพลิงครบชุดพร๎อมใช๎ 
วงเงิน 480,000 บาท 

3 
(จุด) 

3 
(จุด) 

(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 475,000 บาท   
- สัญญาสิ้นสุด 23 กันยายน 2560  
- ยังไมํมีการเบิกจําย และขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 
475,000 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 5,000 บาท 
4. กิจกรรมด๎านการปูองกันทางชีวภาพ 

ในสวนสัตว์ (Zoo Biosecurity)  
วงเงิน 500,000 บาท 

   
- ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
326,500 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 173,500 บาท 
- เครื่องพํนยาฆําเชื้อ เครื่องพํนควัน 

ฯลฯ วงเงิน 100,000 บาท 
2 

(เครื่อง) 
2 

(เครื่อง) 
100 

 
- ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
46,500 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 53,500 บาท 
- เปลี่ยนแผํนหลังคาคอกกักสัตว์ 

เพื่อให๎แสง และ UV ผําน วงเงิน 
250,000 บาท 

100 
(จุด) 

100 
(จุด) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
146,500 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 103,500 บาท 
- เปลี่ยนฝาทํอระบายน้ า เพื่อปูองกัน

การหมักหมมของสิ่งปฏิกูล วงเงิน 
150,000 บาท 

100 
(จุด) 

100 
(จุด) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
133,500 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 16,500 บาท 
4 โครงการเตรยีมความพรอ้มต้อนรบักนิรี

ทองครั้งที ่๑๑ ปี ๒๕๖๐ 
วงเงิน 287,300 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

   - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 
263,173 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 24,127 บาท 

(๑) คํารับรอง คําเดินทาง ผ๎ูเชี่ยวชาญ  
วงเงิน 100,000 บาท 

2 
(ครั้ง) 

2 
(ครั้ง) 

100 
 

- ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
85,829 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 14,171 บาท 
(๒) คําบุคลากรชํวยด าเนินกิจกรรม วงเงิน 

100,000 บาท 
5 

(ครั้ง) 
5 

(ครั้ง) 
100 

 
- ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายแล๎ว วงเงิน 93,300 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 6,700 บาท 

(๓) คําวัสดุส านักงาน วงเงิน 10,000 บาท 10  
(รายการ) 

10 
(รายการ) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสรจ็ และเบิกจํายเรยีบร๎อยแล๎ว วงเงิน 9,798 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 202 บาท 

(๔) กิจกรรมสํงเสริมและให๎ความรู๎ อาทิ 
คํูมือ ของรางวัล วงเงิน 50,000 บาท 

2 
(รายการ) 

2 
(รายการ) 

100 
 

- ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
49,906 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 94 บาท 
(๕) คําวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท ากิจกรรม 

องค์ความรู๎ วงเงิน 20,000 บาท 
11 

(รายการ) 
11 

(รายการ) 
100 

 
- ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 

19,440 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 560 บาท 

(๖) คําครุภัณฑ์ วงเงิน 7,300 บาท 
- คํากลองคองก๎า ทอมบ๎าพร๎อมขาต้ัง 

วงเงิน 4,700 บาท 
- คํากระดาษปรู๏ฟ วงเงิน 500 บาท 
- คําสีเทียนแทํง วงเงิน 1,600 บาท 
- คําคาเบลพร๎อมขาจับ วงเงิน 500 

บาท 

4 
(รายการ) 

4 
(รายการ) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 4,9๐๐ 
บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 2,400 บาท 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

กลยุทธท์ี่ 3 : พัฒนาและปรบัปรุงผลิตภัณฑ์และบรกิารเพือ่ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บรกิาร 
1 โครงการจัดหาสัตวท์ดแทน 

วงเงิน 9,490,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 
(๑) หงส์ด า (เพศผู๎ 5 ตัว เพศเมีย 5 ตัว) 

วงเงิน 1,000,000 บาท 
(๒) ไฮยีนําลายแถบ (เพศผู๎ 1 ตัว เพศเมีย 2 

ตัว) วงเงิน 2,400,000 บาท 
(๓) Maned wolf (เพศผู๎) วงเงิน 

1,500,000 บาท 
(๔) คาสโซวารี่ (เพศผู๎ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว) 

วงเงิน 1,000,000 บาท 
(๕) Gray wolf (เพศผู๎ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว) 

วงเงิน 600,000 บาท 
(๖) Mandarin duck (เพศผู๎ 2 ตัว เพศเมีย 

2 ตัว) วงเงิน 120,000 บาท 
(๗) Wood duck (เพศผู๎ 2 ตัว เพศเมีย 2 ตัว) 

วงเงิน 120,000 บาท 
(๘) เสือจากัวร์ (เพศผู๎ 2 ตัว) วงเงิน 

2,000,000 บาท 
(๙) ซันคอนัวร์ (เพศผู๎ 25 ตัว เพศเมีย  

25 ตัว) วงเงิน 750,000 บาท 

๙  
(ชนิด)  

๙  
(ชนิด)  

(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 5,526,300 บาท   
- สัญญาสิ้นสุด 26 สิงหาคม 2561  
- ยังไมํมีการเบิกจําย และขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

5,526,300 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 3,963,700 บาท 

2 โครงการมัคคุเทศก์อาสาพาเที่ยวชม
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
วงเงิน 500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 
(๑) กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์อาสาพาเท่ียว

ชมเชียงใหมํไนท์ซาฟารี 
- คําใช๎จํายในการด าเนินงาน และ
คําใช๎จํายในการอบรมท่ัวไป วงเงิน 
40,000 บาท 

- คําอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  
วงเงิน 77,000 บาท 

- คําตอบแทนวิทยากร (มัคคุเทศก์อาสา) 
วงเงิน 350,500 บาท 
 ปฏิบัติงาน Jaguar Trail  
 ปฏิบัติงาน Savanna Safari 
 ปฏิบัติงาน Predator Prowl 
 ปฏิบัติงานอ านวยความสะดวก

นักทํองเท่ียว 
- คําใบประกาศนียบัตร วงเงิน 1,200 บาท 
- คําวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ 
ส าหรับผู๎เข๎าอบรม วงเงิน 31,300 บาท 
 คํูมือข๎อมูลสัตว์บริเวณ Jaguar Trail 
 ปากกา, ดินสอ, ยางลบ, ไม๎บรรทัด, 

ถุงผ๎า 

1 
(รุํน) 
55  
(คน)  

1 
(รุํน) 
55  
(คน)  

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
276,750 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 223,250 บาท 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 หมวกผู๎เข๎าอบรม 
 เสื้อผู๎เข๎าอบรม  
 ปูายโครงการฯ  
 ปูายคล๎องคอมัคคุเทศก์อาสา 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และระบบน้ า 
วงเงิน 28,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 
(๑) งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ วงเงิน 

20,230,000 บาท 
(๒) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน๎าปูาย

โครงการ วงเงิน 500,000 บาท 
(๓) งานหัวสปริงเกอร์และอุปกรณ์ วงเงิน 

4,770,000 บาท 
(๔) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นท่ีสระน้ า 

วงเงิน 1,200,000 บาท 
(๕) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นท่ีเรือน

รับรอง วงเงิน 1,300,000 บาท 

๑  
(งาน) 

๑  
(งาน)  

(กันเงิน) 

100 - ยังไมํมีการเบิกจําย  
- ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 28,000,000 บาท 

๑  
(ระบบ) 

๑  
(ระบบ) 
(กันเงิน) 

100 

4 โครงการพฒันาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน
เพื่อเพิ่มศกัยภาพการใช้พืน้ที่ศนูย์ประชุมฯ 
วงเงิน 17,550,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

๓  
(รายการ) 

๓  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี วงเงิน 17,550,000 บาท 

(๑) กิจกรรมปรับปรุงเมนเบรกเกอร์ไฟฟูา  
วงเงิน 500,000 บาท  

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - ยังไมํมีการเบิกจําย  
- ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 500,000 บาท 

(๒) กิจกรรมพัฒนาระบบภาพและเสียง ห๎อง
ลีลาวดี วงเงิน 9,000,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - ยังไมํมีการเบิกจําย  
- ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 9,000,000 บาท 

(๓) กิจกรรมเดินสายไฟและติดตั้ง Wall 
Plug บริเวณทางเดินภายในและภายนอก
อาคาร วงเงิน 8,050,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - ยังไมํมีการเบิกจําย  
- ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 8,050,000 บาท 

5 โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทกุ 6 ล้อ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ (รถบัส) 
วงเงิน 2,100,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

๔  
(คัน) 

- - ไมํไดด๎ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แทน 

(๑) คําใช๎จํายในการปรับปรุงรถบรรทุก 6 
ล๎อ ขับเคลื่อน 2 ล๎อ ขนาด 25 ท่ีน่ัง  
วงเงิน 472,000 บาท  

1  
(คัน) 

- - 

(๒) คําใช๎จํายในการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก 
6 ล๎อ ขับเคลื่อน 2 ล๎อ ขนาด 20 ท่ีน่ัง 
วงเงิน 1,628,000 บาท 

3  
(คัน) 

- - 

6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่สรา้ง 
สวัสดภิาพสตัว์ทีด่ี (Animal Welfare) 
วงเงิน 100,035,500 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

๕0  
(รายการ)  

28  
(รายการ)  

56 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน
2,586,200 บาท 
- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี วงเงิน 30,209,400 บาท 
- ไม่ด าเนินการ วงเงิน 59,150,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 8,089,900 บาท 

(๑) งานปรับปรุงขยายเขตแนวทํอน้ าประปา 
วงเงิน 2,500,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน  
1,383,000 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 1,117,000 บาท 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 (๒) งานปรับปรุงอาคารและระบบน้ าดี-น้ าเสีย 
อาคารคอกกักกันโรคสัตว์ วงเงิน 
3,894,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 3,330,000 บาท  มีจ านวน 4 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 26 กุมภาพันธ์ 2561  
- ยังไมํมีการเบิกจําย และขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

3,330,000 บาท จ านวน 4 งวดงาน 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 564,000 บาท 

(๓) งานปรับปรุงอาคารและระบบน้ าดี-น้ าเสีย
อาคารคอกกักสัตว์สํวนเกิน วงเงิน 
7,328,900 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 6,320,000 บาท  มีจ านวน 4 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 28 มีนาคม 2561  
- ยังไมํมีการเบิกจําย และขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

6,320,000 บาท จ านวน 4 งวดงาน 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 1,008,900 บาท 

(๔) งานปรับปรุงระบบน้ าเสียบํอ 
Hippopotamus วงเงิน 9,000,000 
บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไมํไดด๎ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แทน 

(๕) งานปรับปรุงห๎องแชํเย็น วงเงิน 
127,600 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน  
120,000 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 7,600 บาท 
(๖) งานปรับปรุงห๎องจัดเตรียมเน้ือ วงเงิน 

128,000 บาท 
1  

(รายการ) 
1  

(รายการ) 
100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน  

122,000 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 6,000 บาท 

(๗) งานปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์ 
วงเงิน 358,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
304,700 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 53,300 บาท 
(๘) งานปรับปรุงคอกกักสัตว์ โซนจากัวร์ 

เทรล วงเงิน 18,250,000 บาท 
15  

(รายการ) 
5 

(รายการ) 
33.33 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 

479,000 บาท 
- ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 3,450,000 บาท 
- ไมํได๎ด าเนินการ วงเงิน 13,550,000 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 771,000 บาท 

- ปรับปรุงส่วนแสดงฟลามิงโก้ วงเงิน 
1,200,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 1,050,000 บาท 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

1,050,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 150,000 บาท 

- ปรับปรุงส่วนแสดงชิมแปนซี วงเงิน 
1,000,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไม่ไดด้ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แทน 

- ปรับปรุงส่วนแสดง Jaguar วงเงิน 
4,800,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไม่ได้ด ำเนินกำร 

- ก่อสร้างคอกกักแมวป่าเซอวัล และคอก
กักคาราเคิล วงเงิน 1,500,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไม่ไดด้ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แทน 

- ปรับปรุงส่วนแสดงเมียร์แคท วงเงิน 
750,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 650,000 บาท 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

650,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 100,000 บาท 

- ปรับปรุงส่วนแสดงเสือดาว วงเงิน 
1,050,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไม่ไดด้ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แทน 

- ปรับปรุงส่วนแสดงเสือด า วงเงิน 
1,200,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไม่ไดด้ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แทน 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 - เปลี่ยนอะคริลิคในส่วนแสดงจ านวน 4 
ส่วนแสดง วงเงิน 1,000,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไมไ่ดด้ าเนินการ เน่ืองจากไม่ได้อยู่ในข้อเสนอแนะของ WAZA 

- ปรับปรุงส่วนแสดงคาปิบาร่า วงเงิน 
500,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
479,000 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 21,000 บาท 
- สร้างคอกกัก ฮิปโปแคระ วงเงิน 

1,000,000 บาท 
1  

(รายการ) 
- - ไมไ่ดด้ าเนินการ เน่ืองจากเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีด าเนินการและปรับ

งบประมาณ 
- ปรับปรุงส่วนแสดงเต่า วงเงิน 

500,000 บาท 
1  

(รายการ) 
- - ไมไ่ดด้ าเนินการ เน่ืองจากไม่ได้อยู่ในข้อเสนอแนะของ WAZA 

- ปรับปรุงส่วนแสดงอัลปาก้า วงเงิน 
500,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไมไ่ดด้ าเนินการ เน่ืองจากไม่ได้อยู่ในข้อเสนอแนะของ WAZA 

- ปรับปรุงส่วนแสดงในอาคาร Tiger 
World วงเงิน 1,200,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 850,000 บาท  มีจ านวน 3 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 25 ธันวาคม 2560 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

850,000 บาท จ านวน 3 งวดงาน 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 350,000 บาท 

- ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียในส่วนแสดง
ม้าแคระ วงเงิน 1,050,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 900,000 บาท  มีจ านวน 2 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 25 พฤศจิกายน 2560  
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

900,000 บาท จ านวน 2 งวดงาน 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 150,000 บาท 

- สร้างรั้วรอบโซนจากัวร์ เทรล วงเงิน 
1,000,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไม่ไดด้ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แทน 

(๙) งานปรับปรุงคอกกักสัตว์ โซนซาวานา 
ซาฟารี วงเงิน 28,630,000 บาท 

15  
(รายการ) 

9  
(รายการ) 

60 - ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 10,087,400 บาท 
- ไมํได๎ด าเนินการ วงเงิน 16,000,000 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 2,542,600 บาท 

- ปรับปรุงส่วนแสดงไบซัน วงเงิน 
2,450,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 1,980,000 บาท  มีจ านวน 4 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 25 ธันวาคม 2560  
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

1,980,000 บาท จ านวน 4 งวดงาน 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 470,000 บาท 

- ปรับปรุงส่วนแสดงกวางผา เลียงผา 
วงเงิน 1,500,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 1,190,000 บาท 
- สัญญาสิ้นสุด 27 ตุลาคม 2560  
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

1,190,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 310,000 บาท 

- ปรับปรุงส่วนแสดงแกะบาร์บารี วงเงิน 
1,000,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 810,000 บาท  มีจ านวน 2 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 25 ธันวาคม 2560  
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

810,000 บาท จ านวน 2 งวดงาน 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 190,000 บาท 

- ปรับปรุงส่วนแสดงกระทิง วงเงิน 
2,400,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 1,770,000 บาท  มีจ านวน 4 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 25 ธันวาคม 2560 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

1,770,000 บาท จ านวน 4 งวดงาน 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 630,000 บาท 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 - ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น วงเงิน 
1,000,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไม่ไดด้ าเนินการ เน่ืองจากไม่ได้อยู่ในข้อเสนอแนะของ WAZA 

- ปรับปรุงส่วนแสดงนิลกาย วงเงิน 
500,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไมไ่ดด้ าเนินการ เน่ืองจากไม่ได้อยู่ในข้อเสนอแนะของ WAZA 

- ปรับปรุงคอกกักหมาป่าดิงโก้ และสร้าง
คอกกักนกคาสโซวารี่ วงเงิน 
500,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 492,000 บาท 
- สัญญาสิ้นสุด 17 พฤศจิกายน 2560 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

492,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 8,000 บาท 

- ท าประตู 2 ชั้น ท่ี Australia Drive-
Thru วงเงิน 300,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 296,900 บาท 
- สัญญาสิ้นสุด 26 ตุลาคม 2560  
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

296,900 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 3,100 บาท 

- ปรับปรุงส่วนแสดงบาราซิง วงเงิน 
1,000,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไมไ่ดด้ าเนินการ เน่ืองจากไม่ได้อยู่ในข้อเสนอแนะของ WAZA 

- ปรับปรุงส่วนแสดงหมูป่าแม่น้ าแดง 
วงเงิน 480,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 448,500 บาท 
- สัญญาสิ้นสุด 15 ตุลาคม 2560  
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

448,500 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 31,500 บาท 

- ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-
Thru วงเงิน 4,000,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 

- ปรับปรุงส่วนแสดงวัวแดง และวาตูซ่ี 
วงเงิน 2,000,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 1,690,000 บาท  มีจ านวน 3 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 25 ธันวาคม 2560  
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

1,690,000 บาท จ านวน 3 งวดงาน 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 310,000 บาท 

- ปรับปรุงส่วนแสดงช้าง วงเงิน 
2,000,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 1,410,000 บาท มีจ านวน 3 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 28 ธันวาคม 2560  
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

1,410,000 บาท จ านวน 3 งวดงาน 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 590,000 บาท 

- ปรับปรุงส่วนแสดง Night Predators 
วงเงิน 6,500,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไม่ไดด้ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แทน 

- ปรับปรุงส่วนแสดงม้าแกลบ วงเงิน 
3,000,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไมไ่ดด้ าเนินการ เน่ืองจากไม่ได้อยู่ในข้อเสนอแนะของ WAZA 

(๑๐) งานปรับปรุงคอกกักสัตว์โซนพรีเดเตอร์
พราวน์ วงเงิน 24,819,000 บาท 

12 
(รายการ) 

8 
(รายการ) 

66.67 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
177,500 บาท 

- ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 7,022,000 
- ไมํได๎ด าเนินการ วงเงิน 15,600,000 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 2,019,500 บาท 

- ปรับปรุงหมู่บ้านมาไซ วงเงิน 
2,000,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 1,680,000 บาท  มีจ านวน 4 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 24 มกราคม 2561 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

1,680,000 บาท จ านวน 4 งวดงาน 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 320,000 บาท 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 - ปรับปรุงไดร์สิงโต วงเงิน 
7,000,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไมไ่ดด้ าเนินการ เน่ืองจากไม่ได้อยู่ในข้อเสนอแนะของ WAZA 

- ปรับปรุง Asia  Drive -Thru  
ของโซน Predators  
วงเงิน 2,000,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 1,170,000 บาท  มีจ านวน 2 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 27 พฤศจิกายน 2560 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

1,170,000 บาท จ านวน 2 งวดงาน 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 830,000 บาท 

- ส่วนแสดงจระเข้ วงเงิน 600,000 
บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 447,000 บาท 
- สัญญาสิ้นสุด 28 พฤศจิกายน 2560 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

447,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 153,000 บาท 

- ปรับปรุงพื้นท่ีส่วนแสดงแมนวูฟ 
วงเงิน 725,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 515,000 บาท มีจ านวน 3 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 25 ธันวาคม 2560  
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

515,000 บาท จ านวน 3 งวดงาน 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 210,000 บาท 

- ปรับปรุงส่วนแสดง Drive-Thru เสือ
ขาว วงเงิน 300,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 255,000 บาท 
- สัญญาสิ้นสุด 18 พฤศจิกายน 2560  
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

255,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 45,000 บาท 

- สร้าง Shelter ให้เจมส์บอคซ์ วงเงิน 
394,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 365,000 บาท 
- สัญญาสิ้นสุด 7 ตุลาคม 2560  
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

365,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 29,000 บาท 

- ปรับปรุงส่วนแสดงเสือโคร่งไซบีเรียน 
วงเงิน 200,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
177,500 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 22,500 บาท 

- ก่อสร้างคอกกักพูม่า วงเงิน 
2,200,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไม่ไดด้ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แทน 

- ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดง 
หมีควาย วงเงิน 2,800,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไม่ไดด้ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แทน 

- จัดสร้างคอกขยายพันธ์กวางผา 
วงเงิน 3,000,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 2,590,000 บาท มีจ านวน 4 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 25 ธันวาคม 2560  
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

2,590,000 บาท จ านวน 4 งวดงาน 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 410,000 บาท 

- จัดสร้างคอกขยายพันธุ์เสือปลา 
วงเงิน 3,600,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไม่ไดด้ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แทน 

(๑๑) งานขยายห๎องผําซากสัตว์ใหญํ วงเงิน 
5,000,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไมํไดด๎ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แทน 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถในการใหบ้ริการสู่มาตรฐาน 
สากล (World Class Destination) 
วงเงิน 22,158,400 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

9  
(รายการ)  

4 
(รายการ) 

44.45 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 
1,797,750 บาท 
- ไม่ได้ด าเนินการ วงเงิน 20,200,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 160,650 บาท 

(๑) งานกํอสร๎างอาคารจ าหนํายตั๋วและ
ปรับปรุงอาคารลานนา วิลเลจ วงเงิน 
10,000,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไมํไดด๎ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แทน 

(๒) งานกํอสร๎างอาคารจ าหนํายตั๋วครอบครัว 
วงเงิน 2,700,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไมํไดด๎ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แทน 

(๓) งานกํอสร๎างศูนย์บริการอาหารในสํวน
บริการ Camp Ground วงเงิน 
2,500,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไมํไดด๎ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แทน 

(๔) งานกํอสร๎างอาคารรับรองผู๎เข๎าพัก
บ๎านพัก วงเงิน 4,000,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไมํไดด๎ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แทน 

(๕) งานปรับปรุงอาคารส านักงานฝุายบริหาร
จัดการสัตว์ วงเงิน 526,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
500,000 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 26,000 บาท 

(๖) งานติดตั้งชุดอุปกรณ์ส าหรับล๎างรถพร๎อม
ระบบไฟฟูา วงเงิน 712,400 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
610,000 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 102,400 บาท  
(๗) การจัดท าแผนจัดหาสัตว์ในชํวงเวลา  

๑๐ ปี วงเงิน 1,000,000 บาท 
1  

(รายการ) 
- - ไมํไดด๎ าเนินการ เน่ืองจากคณะกรรมการก าหนดขอบเขตของงาน 

และก าหนดราคากลาง ส าหรับการจัดจ๎างจัดท าแผนจัดหาสัตว์ใน
ชํวงเวลา 10 ปี ตามค าสั่งส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) ท่ี 8/2560 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2560 ไมํสามารถ
รายงานผลการจัดท าข๎อก าหนดขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) และก าหนดราคากลาง ส าหรับการจัดจ๎างท า
แผนจัดหาสัตว์ในชํวงเวลา 10 ปี เนื่องจากมีผู๎ยื่นเอกสารเสนอ
ราคา จ านวน 2 ราย ซ่ึงไมํเพียงพอส าหรับก าหนดราคากลางตาม
ระเบียบของงานพัสดุ ท่ีก าหนดไว๎วําต๎องมีเอกสารเสนอราคา  
ไมํต่ ากวํา 3 ราย 

(๘) จัดท าหลังคากันฝนเส๎นทางขึ้นลง 
Wheel-chair สถานี Savanna Safari 
และจุดน่ังรอรถสถานี Savanna Safari 
กับ Predator Prowl วงเงิน 600,000 
บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
575,000 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 25,000 บาท 

(๙) ปรับปรุงระบบไฟฟูากล๎องวงจรปิดห๎อง
พยาบาล วงเงิน 120,000 บาท 

1  
(รายการ) 

1  
(รายการ) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
112,750 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 7,250 บาท 
8 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการใชป้ระโยชน์

พืน้ที่ศนูยป์ระชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 
วงเงิน 12,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 
(๑) กิจกรรมจ๎างที่ปรึกษาด าเนินการจัดท า

แผนพัฒนาการใช๎ประโยชน์พื้นท่ีศูนย์
ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติฯ 

1  
(แผน) 

1  
(แผน) 

(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 9,770,000 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 2,230,000 บาท 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

9 โครงการจัดหารถบริการนกัท่องเที่ยว 
วงเงิน 16,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 
(๑) คําจ๎างพนักงานขับรถ วงเงิน 300,000 

บาท 
(๒) คําใช๎จํายในการจัดหารถยนต์โดยสาร 

มินิบัส ขนาดไมํต่ ากวํา 24 ท่ีน่ัง วงเงิน 
15,700,000 บาท 

๔  
(คัน) 

๔  
(คัน) 

100 - ยังไมํมีการเบิกจําย 
- ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 15,700,000 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 300,000 บาท 

10 โครงการพฒันาศักยภาพในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ (Education) 
วงเงิน 20,300,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

๒  
(รายการ) 

- - ไม่ได้ด าเนนิการ วงเงิน 20,300,000 บาท 

๑๐๐  
(คน) 

- - 

(๑) กิจกรรมรับนักศึกษาฝึกงาน (ชาวไทย
และตํางชาติ) วงเงิน 300,000 บาท 

๑๐๐  
(คน) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ เน่ืองจากไมํมีระเบียบรองรับการเบิกจําย 

(๒) กิจกรรมกํอสร๎างปรับปรุงอาคารกุญชร
วารี วงเงิน 5,000,000 บาท 

๑  
(รายการ) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ เน่ืองจากหนํวยงานต๎นเรื่องขออนุมัติจัดซ้ือ 
จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซ้ือจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท าใหไ๎มํทันการเบิกจํายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(๓) กิจกรรมกํอสร๎างปรับปรุงอาคาร 
Children World เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์ 
วงเงิน 15,000,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ เน่ืองจากหนํวยงานต๎นเรื่องขออนุมัติจัดซ้ือ 
จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซ้ือจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท าใหไ๎มํทันการเบิกจํายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

11 โครงการศกึษา Economic and Social 
Impact 
วงเงิน 2,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 
(๑) กิจกรรมการจ๎างศึกษา Economic and 

Social Impact 

๑  
(รายการ) 

- - ไมํไดด๎ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แทน 

12 โครงการสืบสานบรรเลงเพลงพระราช
นพินธ์ของเยาวชน 
วงเงิน 250,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 
(๑) คําตอบแทนวงดนตรี วันละ 2 วงๆ ละ 

5,000 บาท จ านวน 23 วันๆ ละ 
10,000 บาท วงเงิน 230,000 บาท 

(๒) คําตกแตํงสถานท่ี 20,000 บาท 

๑  
(รายการ) 

๑  
(รายการ) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
248,960 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 1,040 บาท 

13 โครงการจัดท าป้ายข้อมูลสตัว์ และป้ายสื่อ
ความหมายในเส้นทางวอล์คกิ้งโซน 
(Jaguar Trail) ให้ได้มาตรฐาน 
วงเงิน 2,098,100 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 
(1) กิจกรรมจัดท าปูายข๎อมูลสัตว์ และปูาย

สื่อความหมาย 
- คําจัดท าปูายข๎อมูลสัตว์ ชนิดกลํองไฟ

แอลอีดี LED Slim Light Box กรอบ
อลูมิเนียมแบบบางพิเศษ ใช๎กลางแจ๎ง
กันน้ า ขนาดพ้ืนท่ีไมํน๎อยกวํา A3 

170 
(ป้าย) 

- - ไมํไดด๎ าเนินการ เน่ืองจากคณะกรรมการก าหนดขอบเขตงาน 
(Terms of Reference : TOR) และก าหนดราคากลาง ได๎
ด าเนินการพิจารณาจัดท าข๎อก าหนดขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR)  และก าหนดราคากลางเรียบร๎อยแล๎ว แตํต๎อง
ใช๎ระยะเวลาในการด าเนินการ 24 วันท าการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 วิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข๎อ 43 
วรรคสอง ซ่ึงท าให๎ไมํทันการเบิกจํายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

(297 × 420 มม.) ตํอปูายภาษา 
จ านวน 130 ปูายๆ ละ 9,985.39 
บาท เป็นเงิน 1,298,100.70 บาท 
- คําจัดท าปูายข๎อมูลสัตว์ ชนิดกลํองไฟ

แอลอีดี LED Slim Light Box กรอบ
อลูมิเนียมแบบบางพิเศษ ใช๎กลางแจ๎ง
กันน้ า ขนาดพ้ืนท่ีไมํน๎อยกวํา ขนาด 
A0 (841 × 1189 มม.) ตํอปูาย 
จ านวน 40 ปูายๆ ละ 20,000 บาท 
เป็นเงิน 800,000 บาท 

14 โครงการเพิ่มศกัยภาพการใหบ้รกิารของ
ศูนย์ประชุมเพื่อสนบัสนนุการจัดงาน
ประชุมและแสดงสนิค้า 
วงเงิน 387,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

   - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
330,898 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 56,102 บาท 

(๑) กิจกรรม CMECC Business Centre 
และ Lost and Found วงเงิน 
196,000 บาท 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- คําครุภัณฑ์ต่ ากวําเกณฑ์ วงเงิน 
41,000 บาท 
1. เครื่องโทรศัพท์และสํง fax จ านวน 

1 เครื่อง วงเงิน 3,500 บาท 
2. ตู๎กดน้ าร๎อน-เย็น จ านวน 1 ตู๎ 

วงเงิน 4,500 บาท 
3. ชั้นวางโบรชัวจ านวน 1 ช้ัน วงเงิน 

3,000 บาท 
4. คําใช๎จํายอื่นๆ (คําวัสดุอุปกรณ์ 

ตํางๆ) วงเงิน 30,000 บาท 

4 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 

25 

- คําครุภัณฑ์ วงเงิน 155,000 บาท 
1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ จ านวน 3 

เครื่อง วงเงิน 105,000 บาท 
2. เครื่องปริ้นแบบ all in one (ปริ้นสี/

ขาวด า, scan, ถํายเอกสาร) จ านวน 
2 เครื่อง วงเงิน 30,000 บาท 

3. ตู๎ล็อกเกอร์เก็บของพร๎อมกุญแจล็อค 
จ านวน 2 ตู ๎วงเงิน 20,000 บาท 

3 
(รายการ) 

3 
(รายการ) 

100 

(๒) ป้ายสัญลกัษณ์แสดงจดุต่างๆ วงเงิน 
191,000 บาท 

17 (จุด) 17 (จุด) 100 
20 (ป้าย) 20 (ป้าย) 100 

- ปูายสัญลักษณ์แสดงจุดห๎องน้ า วงเงิน 
48,000 บาท ประกอบด๎วย 
๑. ปูายแขวนติดผนัง จ านวน 5 จุด 

(ห๎องน้ าบริเวณโถงทางเชื่อม  
2 จุด, บริเวณ foyer 3 จุด) วงเงิน 
20,000 บาท 

๒. ปูายติดผนัง (บริเวณโถงนิทรรศการ 
3 จุด, หน๎าราชพฤกษ์ 2 2 จุด, 
บริเวณห๎องประชุมยํอยโซน A และ B 
อยํางละ 2 จุด) วงเงิน 28,000 บาท 

12 
(จุด) 

12 
(จุด) 

100 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 - ปูายแสดงโซนห๎องประชุม วงเงิน 
50,000 บาท ประกอบด๎วย 
๑. ปูายแขวนเพดาน (บริเวณโถงบันได

เลื่อน 1 จุด บริเวณ pre-function 
2 จุด) วงเงิน 10,000 บาท 

๒. ปูายด๎านหน๎าทางเข๎าโซน a และ b 
วงเงิน 40,000 บาท 

5 
(จุด) 

5 
(จุด) 

100  

- ปูายห๎อง business centre วงเงิน 
27,000 บาท ประกอบด๎วย 
๑. ปูายหน๎าห๎อง business centre 

วงเงิน 20,000 บาท 
๒. ปูาย counter information 

วงเงิน 2,000 บาท 
๓. ปูาย lost and found วงเงิน 

5,000 บาท 

3 
(ปูาย) 

3 
(ปูาย) 

100 

- ปูายแสดงพื้นท่ีในโถงนิทรรศการ 
วงเงิน 66,000 บาท ประกอบด๎วย 
๑. ปูายตัวเลขประจ าโถงนิทรรศการ 

1,2 และ 3 จ านวน 3 ปูาย วงเงิน 
24,000 บาท 

๒. ปูายแสดงต าแหนํงภายในโถง
นิทรรศการ จ านวน 14 ปูาย 
วงเงิน 42,000 บาท 

17 
(ปูาย) 

17 
(ปูาย) 

100 

15 โครงการฝึกอบรมทบทวนปฐมพยาบาล 
และช่วยปฏบิตักิารแพทย์ฉกุเฉนิ (EMS) 
วงเงิน 44,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 
(๑) กิจกรรมฝึกอบรมทบทวนปฐมพยาบาล 

และชํวยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
วงเงิน 44,000 บาท 
- คําตอบแทนวิทยากร (๒ ทําน ๆ ละ 

๗,๐๐๐ บาท จ านวน 1 วัน) วงเงิน 
14,000 บาท 

- คําเครื่องดื่มและอาหารวําง (๕๐ คน x 
1๐๐ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน) วงเงิน 
10,000 บาท 

- คําอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (๕๐ 
คน x ๓๐๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน) 
วงเงิน 15,000 บาท 

- คําเครื่องดื่มและอาหารวําง (๑๐ คน x 
1๐๐ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน) วงเงิน 
2,000 บาท 

- คําอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (๑๐ 
คน x ๓๐๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน) 
วงเงิน 3,000 บาท 

1 
(ครั้ง) 

1 
(ครั้ง) 

100 ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 44,000 
บาท 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

16 โครงการพฒันาปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน
เพื่อยกระดับการให้บริการและเพิ่มศักยภาพ
ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
วงเงิน 121,700 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

   - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 
119,400 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 2,300 บาท 

(๑) คํากํอสร๎างบํอฆําเชื้อหน๎าอาคารโรงเก็บ
หญ๎าแห๎ง วงเงิน 50,000 บาท 

1  
(บํอ) 

1  
(บํอ) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
47,700 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 2,300 บาท 
(๒) คําติดตั้งอุปกรณ์กันนกโถงอาคารลานนา 

วงเงิน 71,700 บาท 
1 

(งาน) 
1 

(งาน) 
100 ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 71,700 

บาท 
17 โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภัย

เพื่อปอ้งกนัโรคระบาดในพืน้ที่สานกังาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
วงเงิน 500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

   ไมํได๎ด าเนินการ เน่ืองจากหนํวยงานต๎นเรื่องขออนุมัติจัดซ้ือ 
จัดจ๎างตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซ้ือจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท าใหไ๎มํทันการเบิกจํายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(๑) คํากํอสร๎างโรงเรือนพํนน้ ายาฆําเชื้อ 
วงเงิน 400,000 บาท 

1  
(โรงเรือน) 

- - 

(๒) คํากํอสร๎างบํอจุํมน้ ายาฆําเชื้อ 2 จุดๆ ละ 
50,000 บาท วงเงิน 100,000 บาท 

2  
(จุด) 

- - 

กลยุทธท์ี่ 4 : ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ 
1 โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 

วงเงิน 2,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

๘๒๐ (คน) - - ไมํได๎ด าเนินการ เน่ืองจากนโยบายการด าเนินโครงการไมํชัดเจน 
๑๒ 

(รายการ) 
- - 

(๑) กิจกรรมการอบรม Coach the 
Coaches Program ( General to 
MICE ) 3 วัน วงเงิน 675,000 บาท 

100 
(คน) 

- - 

(๒) กิจกรรมการอบรม Venue Management 
2 วัน วงเงิน 330,000 บาท 

100 
(คน) 

- - 

(๓) กิจกรรมการอบรม Digital Marketing 
1 วัน วงเงิน 102,000 บาท 

80 
(คน) 

- - 

(๔) กิจกรรมการอบรม How to Organization 
World Class of Exhibition 1 วัน 
วงเงิน 137,000 บาท 

100 
(คน) 

- - 

(๕) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพผ๎ูออกงานและแสดง
สินค๎า” หัวข๎อกลยุทธ์ออกร๎านอยํางไรให๎
ได๎ล๎าน 1 วัน วงเงิน 276,000 บาท 

100 
(คน) 

- - 

(๖) กิจกรรมการอบรม บริษัทรับจัดการ
ธุรกิจไมซ์ภายในประเทศหลักสูตรเตรียม
ความพร๎อมกํอนออกงาน 1 วัน วงเงิน 
108,000 บาท 

80 
(คน) 

- - 

(๗) กิจกรรมการอบรม Chiang MICE 
Certified Professionals (CMCP)  
2 วัน วงเงิน 186,000 บาท 

80 
(คน) 

- - 

(๘) กิจกรรมการอบรม Chiang MICE Certified 
Trainers 2 วัน วงเงิน 186,000 บาท 

80 
(คน) 

- - 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

2 โครงการผสมเทียม (Al-Artificial 
Insemination) สัตวป์่าหายากเพือ่การ
อนรุักษ ์
วงเงิน 3,500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

   

- ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน  
729,019.70 บาท 

- ขอกนัเงินไว้เบิกเหล่ือมปี วงเงิน 1,707,623 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 1,063,357.30 บาท 

(๑) คําจ๎างเหมาผู๎ชํวยงานโครงการวิจัย 
วงเงิน 600,000 บาท 

2  
(อัตรา) 

2  
(อัตรา) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน  
423,000 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 177,000 บาท 
(๒) คําตอบแทนผู๎เชี่ยวชาญ/ ท่ีปรึกษางาน 

วงเงิน 160,000 บาท  
2  

(ครั้ง) 
2  

(ครั้ง) 
100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน  

80,000 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 80,000 บาท 

(๓) คําใช๎จํายในการคําเดินทางและที่พักของ
ผู๎เชี่ยวชาญ/ท่ีปรึกษางาน วงเงิน 
160,000 บาท 

2  
(ครั้ง) 

2  
(ครั้ง) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน  
45,608 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 114,392 บาท 
(๔) คําวัสดุส านักงาน วงเงิน 5,000 บาท 7 

(รายการ) 
7 

(รายการ) 
100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 2,475 

บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 2,525 บาท 

(๕) คําเวชภัณฑ์การแพทย์ วงเงิน 
100,000 บาท 

24 
(รายการ) 

22 
(รายการ) 

91.67 - ด าเนินการเบิกจํายไปแล๎ว วงเงิน 68,981 บาท 
- ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 7,683 บาท จ านวน 2 รายการ 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 23,336 บาท 

(๖) คําสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน 
50,000 บาท 

5 
(รายการ) 

5 
(รายการ) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
35,330 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 14,670 บาท 
(๗) คําวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

วงเงิน 50,000 บาท 
38 

(รายการ) 
38 

(รายการ) 
100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 

37,675.70 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 12,324.30 บาท 

(๘) คําจ๎างเหมาท ารูปเลํมรายงานผล
โครงการวิจัยเพื่อการเผยแพรํ วงเงิน 
50,000 บาท 

100  
(เลํม) 

100  
(เลํม) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
18,400 บาท 

- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 31,600 บาท 
(๙) คําจ๎างตรวจทางห๎องปฏิบัติการ วงเงิน 

300,000 บาท 
50 

(ตัวอยําง) 
50 

(ตัวอยําง) 
100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 

17,550 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 282,450 บาท 

(๑๐) คําใช๎จํายเพื่อการตีพิมพ์งานวิจัยใน
วารสารในประเทศและตํางประเทศ 
วงเงิน 25,000 บาท 

1  
(ครั้ง) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(๑๑) คําครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วงเงิน 
2,000,000 บาท 
- เครื่อง laparoscopy พร๎อม

อุปกรณ์ วงเงิน 1,700,000 บาท 
- เครื่องดมยาสลบแบบเคลื่อนท่ีพร๎อม

อุปกรณ์ วงเงิน 150,000 บาท 
- เครื่องวัดก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ในสัตว์พร๎อมอุปกรณ์ วงเงิน 
150,000 บาท 

3  
(ชุด) 

1  
(ชุด) 

(กันเงิน) 

33.33 - วงเงินสัญญา 1,699,940 บาท 
- สัญญาสิ้นสุด 24 ธันวาคม 2560 
- ยังไมํมีการเบิกจําย และขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

1,699,940 บาท รายการเครื่อง laparoscopy พร๎อมอุปกรณ์ 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 300,060 บาท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

กลยุทธท์ี่ 1 : พัฒนาและปรบัปรุงระบบบริหารจดัการองคก์ร 
1 โครงการปรับปรุงการบริหารจดัการตาม 

หลัก ITA 
วงเงิน 500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(๑) กิจกรรมการปลูกฝังจริยธรรมเพื่อ
เสริมสร๎างธรรมาภิบาลของบุคลากร 
วงเงิน 250,000 บาท 

1  
(กิจกรรม) 

- - 

(๒) กิจกรรมการศึกษาดูงานด๎านการสร๎าง 
ธรรมาภิบาลของบุคลากร วงเงิน 
250,000 บาท 

1  
(กิจกรรม) 

- - 

กลยุทธท์ี่ 2 : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบคุลากร 
1 โครงการพฒันาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วงเงินรวม 4,122,480 บาท 
วงเงิน 2,824,600 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2560 
วงเงิน 1,297,880 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

25 
(หลักสูตร) 

10 
(หลักสูตร) 

40 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน  
1,629,539 บาท 

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี วงเงิน 114,200 บาท 
- ไม่ได้ด าเนนิการ วงเงิน 1,881,100 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 497,641 บาท 

30 
(รุ่น) 

10 
(รุ่น) 

33.33 

(๑) กีฬาสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาและสร๎าง
ความสามัคคี วงเงิน 270,000 บาท 

1 
(รุํน) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(๒) ภาวะผู๎น าและการท างานเป็นทีม 
(Leader Ship and Team ship in me) 
วงเงิน 404,400 บาท 

2 
(รุํน) 

1 
(รุํน) 

50 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
201,000 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 203,400 บาท 

(๓) ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงาน วงเงิน 282,000 บาท 

3 
(รุํน) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 
360 องศา วงเงิน 200,950 บาท 

2 
(รุํน) 

2 
(รุํน) 

100 ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
200,950 บาท 

(๕) เกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 
วงเงิน 217,200 บาท 

2 
(รุํน) 

1 
(รุํน) 

50 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
104,299 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 112,901 บาท 

(๖) การบริหารกระบวนการด๎วย PDCA 
วงเงิน 217,200 บาท 

2 
(รุํน) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(๗) การสร๎างดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของ
งาน (KPIs) วงเงิน 105,800 บาท 

1 
(รุํน) 

1 
(รุํน) 

(กันเงิน) 

100 - ยังไมํมีการเบิกจําย 
- ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี 

(๘) การพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ 
วงเงิน 131,600 บาท 

1 
(รุํน) 

1 
(รุํน) 

100 ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
131,600 บาท 

(๙) การศึกษาดูงานองค์กรท่ีมีสมรรถนะด๎าน
อุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทย 
วงเงิน 172,900 บาท 

1 
(รุํน) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(๑๐) การซ๎อมแผนอัคคีภัยและแผํนดินไหว 
วงเงิน 273,400 บาท ประกอบด๎วย 
- การดับเพลิงเบื้องต๎น 
- การดับเพลิงเบื้องต๎น 
- การปฐมพยาบาลเบ้ืองต๎นและ CPR 

2 
(รุํน) 

2 
(รุํน) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
247,400 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 26,000 บาท 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 (๑๑) การบริหารสวัสดิภาพสัตว์ วงเงิน 
283,750 บาท ประกอบด๎วย 
- Animal welfare 
- การจัดการโภชนาการส าหรับสัตว์ 

ในสวนสัตว์ 
- การเสริมสร๎างพฤติกรรมสัตว์และ

การจูงใจ 

2 
(รุํน) 

2 
(รุํน) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
282,300 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 1,450 บาท 

(๑๒) การวางแผนและด าเนินการประชุมตาม
มาตรฐานสากล วงเงิน 74,000 บาท 

1  
(รุํน) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(๑๓) การจัดมูลคําเพิ่มของการบริหารธุรกิจ 
MICE วงเงิน 74,000 บาท 

1  
(รุํน) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(๑๔) หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณราคา
กลาง วงเงิน 85,600 บาท 

1 
(รุํน) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(๑๕) การใช๎จํายงบประมาณอยํางมี
ประสิทธิภาพ วงเงิน 85,600 บาท 

1 
(รุํน) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(๑๖) การจัดซ้ือ/จัดจ๎างภาครัฐ วงเงิน 
85,600 บาท 

1 
(รุํน) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(๑๗) การเขียนหนังสือราชการและรายงาน
การประชุม วงเงิน 228,000 บาท 

2 
(รุํน) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(๑๘) เทคนิคการสร๎างสรรค์งานบริการ 
อยํางมีประสิทธิภาพ วงเงิน 71,000 
บาท 

2 
(รุํน) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(๑๙) อบรมด๎านการตรวจสอบภายใน วงเงิน 
44,000 บาท 

1 
(หลักสูตร) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(๒๐) อบรมเทคนิคการประมวลผลข๎อมูล
และการจัดท ารายงาน วงเงิน 
13,000 บาท 

1  
(หลักสูตร) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(๒๑) อบรมการจัดการงานบุคคล วงเงิน 
132,000 บาท 

1  
(หลักสูตร) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(๒๒) หลักสูตรการบริหารจัดการทํองเที่ยว
ส าหรับผู๎บริหารระดับสูง (กทส.)  
วงเงิน 320,000 บาท 

1  
(หลักสูตร) 

1  
(หลักสูตร) 

100 - ด าเนินการเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 168,060 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 151,940 บาท 

(๒๓) หลักสูตรภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา 
วงเงิน 46,200 บาท 

2 
(รุํน) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(๒๔) หลักสูตร “บุคลากรภาครัฐยุคไทย
แลนด์ 4.0” วงเงิน 200,000 บาท 

1  
(หลักสูตร) 

1  
(หลักสูตร) 

100 ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
200,000 บาท 

(๒๕) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับผู๎ชํวยอ านวยการ เพ่ือเตรียม
ความพร๎อมขึ้นสู๎ต าแหนํงผู๎อ านวยการ
สวนสัตว์/ส านัก/สถาบัน วงเงิน 
104,280 บาท 

1  
(หลักสูตร) 

1  
(หลักสูตร) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
93,930 บาท 
- มีเงินเหลือจําย วงเงิน 10,350 บาท 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

2 โครงการสนบัสนนุการจดักิจกรรมของคณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
วงเงิน 1,500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 

๒  
(กิจกรรม) 

1  
(กิจกรรม) 

50 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 
52,130 บาท 
- ไม่ได้ด าเนนิการ วงเงิน 900,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 547,870 บาท 

(๑) กิจกรรมการดูงานของคณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
วงเงิน 600,000 บาท 

1  
(กิจกรรม) 

1  
(กิจกรรม) 

100 - ด าเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว ในวันท่ี 21 
มกราคม 2560 วงเงิน 52,130 บาท 

- มีเงินเหลือจําย จ านวน 547,870 บาท 
(๒) กิจกรรมการอบรมของคณะกรรมการ

บริหารการพัฒนาพิงคนคร วงเงิน 
900,000 บาท 

1  
(กิจกรรม) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

กลยุทธท์ี่ 3 : เสริมสร้างภาพลักษณ์ส านกังานพัฒนาพิงคนครฯ 
1 โครงการสร้าง Corporate Brand 

ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ 
วงเงินรวม 2,000,000 บาท 
วงเงิน 831,200 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2560 
วงเงิน 1,168,800 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2560 
(1) กิจกรรมการพัฒนา brand ในพื้นท่ีการ

พัฒนาพิงคนคร และกิจกรรม Workshop 
- ผู๎ด าเนินรายการและวิทยากร วงเงิน 

300,000 บาท 
- คําท่ีพัก, เดินทาง, ผู๎ด าเนินรายการ, 

วิทยากร วงเงิน 300,000 บาท 
- คําด าเนินการจัดกิจกรรม เสวนา/

Workshop วงเงิน 800,000 บาท 
- คําตกแตํงสถานท่ี เชํน เวที, 

นิทรรศการ วงเงิน 100,000 บาท 
- คําอาหารและเครื่องดื่ม วงเงิน 

200,000 บาท 
- เอกสารและคํูมือเผยแพรํภาพลักษณ์

ขององค์กร วงเงิน 100,000 บาท 
- คําประชาสัมพันธ์กิจกรรม วงเงิน 

120,000 บาท 
- คําใช๎จํายอื่นๆ เชํน การจัดหาของ 

ท่ีระลึกส าหรับผู๎เข๎ารํวมสัมมนาและ
แขกวีไอพี วงเงิน 80,000 บาท 

๒  
(ครั้ง) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ เน่ืองจากไมํมีความชัดเจนในเรื่องของการ
น าเสนอวําทิศทางของ Brand ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ ควร
จะเป็นไปในทิศทางไหน 

2 โครงการกิจกรรมประชาสัมพนัธ์เชิง 
บูรณาการ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วงเงิน 8,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2560 

28  
(รายการ) 

14  
(รายการ) 

50 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน  
1,978,212.32 บาท  

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี วงเงิน 128,295.55 บาท 
- ไม่ได้ด าเนนิการ วงเงิน 5,060,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 833,492.13 บาท 

(1) กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น 
ครั้งท่ี ๒ หัวข๎อ “รุํงเรือง เลิศล้ า ถิ่น
วัฒนธรรม พิงคนคร” วงเงิน 
2,000,000 บาท 

๗  
(รายการ) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ เน่ืองจากกิจกรรมดังกลําวมีกลุํมเปูาหมายเฉพาะ
กลุํม ท่ีไมํตอบวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และไมํค๎ุมคําตํอการ
ลงทุน โดยไมํตอบโจทย์การประชาสัมพันธ์ในพื้นท่ีพิงคนคร  
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 (2) กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ ๘ จังหวัด 
ประเภท E-book วงเงิน 670,000 
บาท 

๓  
(รายการ) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ เน่ืองจากหนํวยงานด าเนินการแก๎ไขรายละเอียด
รูปแบบการด าเนินงาน โดยงานประชาสัมพันธ์จะจัดหาท่ีปรึกษาท่ี
เชี่ยวชาญด๎านการประชาสัมพันธ์ในการด าเนินงานมารํวมให๎
ค าปรึกษาตํอไป 

(3) กิจกรรมการประกวดถํายภาพ/บทความ/
คลิป “การทํองเท่ียว ๘ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน” วงเงิน 1,290,000 บาท 

๖  
(รายการ) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(4) กิจกรรมเสวนาเผยแพรํองค์ความรู๎ของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร ๒ งาน 
วงเงิน 1,100,000 บาท 

๖  
(รายการ) 

- - ไมํได๎ด าเนินการ 

(5) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สํู
สาธารณชนหรือกลุํมเปูาหมาย วงเงิน 
2,200,000 บาท 

14  
(รายการ) 

10  
(รายการ) 

71.43  

- การประชาสัมพันธ์สํูกลุํมเปูาหมายใน
ประเทศ วงเงิน 1,500,000 บาท 
 วิทยุกระจายเสียง จังหวัดเชียงใหมํ

และพื้นท่ีจังหวัดเชื่อมโยง 
 วิทยุกระจายเสียง กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
 การจัดบูธนิทรรศการ 
 ปูายประชาสัมพันธ์ประเภทตํางๆ 
 กิจกรรมสํงเสริมการทํองเท่ียว  

“ไม๎ดอกไม๎ประดับ” 
 กิจกรรมงานแถลงขําว MOU 

ผู๎รํวมงาน 300 คน 
 สื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ 

(banner บนเว็บไซต์ตํางๆ) 
 สื่อสิ่งพิมพ์ (ใบแทรก, ใบแนะน าตําง )ๆ 
 การโฆษณาในหนังสือพิมพ์  
 การโฆษณาในนิตยสารแนะน าการ

ทํองเท่ียว 

10  
(รายการ) 

8  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

80 - ด าเนินการเบิกจํายแล๎ว วงเงิน 1,192,017.82 บาท 
- ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 80,145.55 บาท จ านวน  

5 รายการ ดังน้ี 
1. จ๎างประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุจังหวัดเชียงใหมํ FM 88 MHz 

จ านวน 2 งวดงาน (งวดท่ี 8 และ 9) 17,999.95 บาท 
2. จ๎างประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุจังหวัดเชียงใหมํ FM 93 MHz 

จ านวน 2 งวดงาน (งวดท่ี 8 และ 9) วงเงิน 19,260 บาท 
3. จ๎างเผยแพรํสปอตวิทยุจังหวัดเชียงใหมํ FM 101.5 MHz 

จ านวน 2 งวดงาน (เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม) วงเงิน 
25,872.60 บาท 

4. จัดจ๎างท าปูายไวนิล พร๎อมติดตั้ง จ านวน 1 รายการ วงเงิน 
2,568 บาท 

5. จัดจ๎างท าปูายไวนิล พร๎อมโครงเหล็กกลํอง และงานติดตั้ง 
เพื่อบริการนักทํองเท่ียว บริเวณ Drop off หน๎าประตู
ประชาสัมพันธ์ เชียงใหมํไนท์ซาฟารี จ านวน 1 รายการ 
วงเงิน 14,445 บาท 

- มีเงินเหลือจําย จ านวน 227,836.63 บาท 

- การประชาสัมพันธ์สํูกลุํมเปูาหมาย
ตํางประเทศ วงเงิน 700,000 บาท 
 การโฆษณาในนิตยสารแนะน าการ

ทํองเท่ียว ด๎านการสํงเสริมการ
ทํองเท่ียว กลุํม MICE 

 การโฆษณาในนิตยสารแนะน าการ
ทํองเท่ียวด๎านการสํงเสริมการ 

 ทํองเท่ียวและการสัมมนาในหนังสือ
ตํางประเทศ 

 การโฆษณาในนิตยสารบนสาย 
การบิน (JipJip/lionair etc.) 

 การโฆษณาในสื่อ Free copy 

4  
(รายการ) 

2  
(รายการ) 
(กันเงิน) 

50 - ด าเนินการเบิกจํายแล๎ว วงเงิน 340,400 บาท 
- ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 48,150 บาท รายการจ๎าง

เผยแพรํการลงโฆษณาแนะน าหนํวยงานในหนังสือสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวและการสัมมนาในหนังสือตํางประเทศ จ านวน 1 งวด 
(งวดท่ี 3 งวดสุดท๎าย) 
- มีเงินเหลือจําย จ านวน 311,450 บาท 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓0 ก.ย. ๒๕60 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 (6) กิจกรรมสํงเสริมวันส าคัญตามประเพณี 
ของ สพค. วงเงิน 740,000 บาท 
- วันพํอแหํงชาติ วงเงิน 140,000 บาท 
- วันเด็กแหํงชาติ วงเงิน 200,000 บาท 
- วันแมํแหํงชาติ วงเงิน 200,000 บาท 
- วันส าคัญอื่นๆ ตามนโยบาย สพค. 

วงเงิน 200,000 บาท 

๔  
(รายการ) 

๔  
(รายการ) 

100 - ด าเนินการเบิกจํายแล๎ว วงเงิน 445,794.50 บาท 
- มีเงินเหลือจําย จ านวน 294,205.50 บาท 

 



 

 

 
 

รายงานด้านการเงิน 
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รายงานด้านการเงิน 

๑. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๑ เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้กับผลการด าเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สรุปดังนี้ 
 

                    หน่วย : บาท 

รายการ 
เป้าหมายปี  

๒๕๖๐ 
ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค.๕๙ – ก.ย. ๖๐) 
ร้อยละ 

๑. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี 

๑๗๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๘,๑๐๑,๓๐๔.๐๕ ๑๑๕.๗๑ 

- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าทีร่ะลึก 
อาหารสตัว์) 

๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๒๖๒,๒๔๘.๐๐ ๑๒๓.๓๐ 

- ค่าบัตรเข้าชม ๑๕๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑๗๒,๔๗๙,๘๓๐.๔๔ ๑๑๓.๗๐ 
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสตัว์ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๓๔๖,๘๗๒.๑๘ ๒๖๙.๓๗ 
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสมัมนา/จัดเลี้ยง ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๘,๖๑๒.๔๐ ๑๒๖.๙๕ 
- ค่าบริการรถโดยสาร ๑๐๐,๐๐๐ ๒๒๑,๕๙๖.๒๖ ๒๒๑.๖๐ 
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินคา้และบริการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑,๓๒๑.๗๒ ๑๑.๓๒ 
- ค่าเช่าสถานท่ี ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๗,๑๙๘.๐๙ ๑๑๐.๗๒ 
- รายได้อื่น(รายได้ระหว่างหน่วยงาน, ค่าปรับ) ๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๖๓,๖๒๔.๙๖ ๒๓๒.๙๕ 

๒. รายได้จากการด าเนินงานของศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ 

๔๐,๐๓๐,๐๐๐ ๓๘,๖๔๙,๖๘๓.๑๘ ๙๖.๕๕ 

- ค่าธรรมเนยีมการใช้พื้นที ่ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๘,๔๙๐,๕๓๐.๔๔ ๙๖.๒๓ 
- รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ) 

๓๐,๐๐๐ ๑๕๙,๑๕๒.๗๔ N/A 

๓. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ - ๑๗,๔๗๒,๘๗๒.๕๔ N/A 
- รายไดด้อกเบี้ยรับ - ๑๗,๒๕๗,๗๐๐.๖๗ N/A 
- รายได้คา่ปรับ - ๑๙๕,๑๗๑.๑๓ N/A 
- รายได้อื่น - ๒๐,๐๐๐.๗๔ N/A 

รวมท้ังสิ้น ๒๑๑,๒๓๐,๐๐๐ ๒๕๔,๒๒๓,๘๕๙.๗๗ ๑๒๐.๓๕ 

หมายเหตุ : ๑. เป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว 
  ๒. รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ทีร่วมรายได้รับล่วงหน้า 
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๑.๒ ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปดังนี้ 
 

                         หน่วย : บาท 
รายการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. ๕๘– ก.ย. ๕๙) 

ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. ๕๙– ก.ย.๖๐) 

+ เพ่ิมขึ้น/ - ลดลง 
จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑. รายได้จากการด าเนินงานของ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

๑๗๐,๗๔๗,๒๖๖.๓๕ ๑๙๘,๑๐๑,๓๐๔.๐๕ +๒๗,๓๕๔,๐๓๗.๗๐ +๑๖.๐๒ 

- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์) 

๑๔,๐๔๑,๙๘๒.๑๙ ๑๗,๒๖๒,๒๔๘.๐๐ +๓,๒๒๐,๒๖๕.๘๑ +๒๒.๙๓ 

- ค่าบัตรเข้าชม ๑๕๑,๖๒๖,๔๕๓.๕๗ ๑๗๒,๔๗๙,๘๓๐.๔๔ +๒๐,๘๕๓,๓๗๖.๘๗ +๑๓.๗๕ 
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสตัว์ ๔๖๕,๖๑๖.๗๘ ๑,๓๔๖,๘๗๒.๑๘ +๘๘๑,๒๕๕.๔๐ +๑๘๙.๒๗ 
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสมัมนา/ 

จัดเลีย้ง 
๒,๙๘๑,๗๓๓.๐๑ ๓,๘๐๘,๖๑๒.๔๐ +๘๒๖,๘๗๙.๓๙ +๒๗.๗๓ 

- ค่าบริการรถโดยสาร ๓๗๔,๐๓๑.๐๘ ๒๒๑,๕๙๖.๒๖ - ๑๕๒,๔๓๔.๘๒ - ๔๐.๗๕ 
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินคา้

และบริการ 
๘๙,๑๔๘.๘๘ ๑๑,๓๒๑.๗๒ - ๗๗,๘๒๗.๑๖ - ๘๗.๓๐ 

- ค่าเช่าสถานท่ี ๔๗๑,๙๘๖.๓๔ ๑,๑๐๗,๑๙๘.๐๙ +๖๓๕,๒๑๑.๗๕ +๑๓๔.๕๘ 
- รายได้อื่น(ค่าปรับ, รายได้อื่น) ๖๙๖,๓๑๔.๕๐ ๑,๘๖๓,๖๒๔.๙๖ +๑,๑๖๗,๓๑๐.๔๖ +๑๖๗.๖๔ 

๒. รายได้จากการด าเนินงานของศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 

๒๕,๒๗๐,๔๓๘.๙๐ ๓๘,๖๔๙,๖๘๓.๑๘ +๑๓,๓๗๙,๒๔๔.๒๘ +๕๒.๙๔ 

- ค่าธรรมเนยีมการใช้พื้นที ่ ๒๕,๒๑๔,๓๙๔.๕๐ ๓๘,๔๙๐,๕๓๐.๔๔ +๑๓,๒๗๖,๑๓๕.๙๔ +๕๒.๖๕ 
- รายได้อื่น(ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร 

อาหารว่างและเครื่องดืม่ ) 
๕๖,๐๔๔.๔๐ ๑๕๙,๑๕๒.๗๔ +๑๐๓,๑๐๘.๓๔ +๑๘๓.๙๘ 

๓. รายได้จากการด าเนินงานของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ 

๑๒,๒๖๐,๕๐๐.๙๗ ๑๗,๔๗๒,๘๗๒.๕๔ +๕,๒๑๒,๓๗๑.๕๗ +๔๒.๕๑ 

- รายไดด้อกเบี้ยรับ ๑๑,๘๒๐,๙๘๕.๙๗ ๑๗,๒๕๗,๗๐๐.๖๗ +๕,๔๓๖,๗๑๔.๗๐ +๔๕.๙๙ 
- รายได้คา่ปรับ ๓๗๓,๕๑๕ ๑๙๕,๑๗๑.๑๓ -๑๗๘,๓๔๓.๘๗ - ๔๗.๗๕ 
- รายได้อื่น ๖๖,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐.๗๔ -๔๕,๙๙๙.๒๖ - ๖๙.๗๐ 

รวมท้ังสิ้น ๒๐๘,๒๗๘,๒๐๖.๒๒ ๒๕4,223,859.77 +๔๕,๙๔๕,๖๕๓.๕๕ +๒๒.๐๖ 

หมายเหตุ : ๑. เป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว 
  ๒. รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ทีร่วมรายได้รับล่วงหน้า 
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 1.3 สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
    (1) จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 - 2560 สรุปดังนี้ 
 

 
ปีงบประมาณ 

 

จ านวนนักท่องเท่ียวซ้ือบัตรเข้าชม นักท่องเที่ยว
ยกเว้น

ค่าธรรมเนียม 

รวม 
นักท่องเที่ยว 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
ผู้ใหญ่  เด็ก  ผู้ใหญ่  เด็ก  

พ.ศ. 2558 223,781 23,620 191,027 50,949 193,174 682,551 164.32 
พ.ศ. 2559 204,212 48,689 266,928 29,232 116,413 665,474 170.45 
พ.ศ. 2560 189,229 44,582 330,068 35,283 111,748 710,910 198.10 

รวม 617,222 116,891 788,023 115,464 421,335 2,058,935 512.87 
 

    (2) สัดส่วนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560  
สรุปดังนี้ 
 

 

  
 

   (3) กราฟแสดงจ านวนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ตั้ งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 - 2560 ดังนี้ 
 

 

ผู้.ใหญ ่
(ต่างชาติ) 
40.11 % 

เด็ก (ต่างชาติ) 
4.39 %  

ผู้ใหญ่ (ไทย) 
30.69 % 

เด็ก (ไทย) 
7.32 %  

ผู้ใหญ่ 
(ต่างชาติ) 

50% 

เด็ก (ต่างชาติ) 
5.7% 

ผู้ใหญ่ (ไทย) 
36.17% 

เด็ก (ไทย) 
8.13% 

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จ านวนนักท่องเที่ยว (คน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ภาพรวม 
คนไทย 38 % 
คนต่างชาติ 44.50 % 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ภาพรวม 
คนไทย 39.02 % 
คนต่างชาติ 60.98 % 
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    (4) รายได้ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ดังนี้ 
 

 
 
   (5) ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 

 

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

 35,000,000.00

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รายได้ (บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

• มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้าชมเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีทั้งหมด 710,910 คน คิดเป็นมูลค่ารายได้
ทางเศรษฐศาสตร์ จ านวน 2,313.66 ล้านบาท  

รายได้ทางเศรษฐศาสตร์ 

• อนุเคราะห์หน่วยงานและชุมชนโดยรอบพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ านวน 6,760 คน  
คิดเป็นมูลค่า 2.03 ล้านบาท  

การอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆและพื้นที่โดยรอบพ้ืนที่เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 

• ส านักงานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีได้ให้ส่วนลดแก่บริษัททัวร์ คิดเป็นมูลค่า 508.22 ล้านบาท 
• ส านักงานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีให้ค่า Commission แก่รถรับจ้างและมัคคุเทศก์ คิดเป็นมูลค่า 

3.61 ล้านบาท 

การให้ส่วนลดกับบริษัททัวร์ และค่า  Commission ที่ให้รถ
รับจ้างและมัคคุเทศก์ 

• การจ้างคนในท้องถ่ิน คิดเป็นมูลค่า ๘๗.๔๖ ล้านบาท 
• การส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า ๑๓.๙๙ ล้านบาท 

การจ้างงานและการสร้างรายได้ในท้องถิ่น 
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  1.4 สถิติจ านวนผู้เข้าใช้บริการและรายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา 
    (1) จ านวนผู้เข้าใช้บริการและรายได้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 สรุปดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ 
จ านวนผู้เข้าใช้บริการ(คน) รายได้ 

(ล้านบาท) จัดงาน/จัดประชุม ขอใช้สถานที่ ศึกษาดูงาน รวม 
พ.ศ. 2558 443,549 41,652 847 486,048 20.30 
พ.ศ. 2559 758,182 62,430 782 821,394 28.62 
พ.ศ. 2560 960,154 28,840 825 989,819 38.64 

รวม 2,161,885 132,922 2,454 2,297,261 87.56 

 
    (2) จ านวนหน่วยงานที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ จ านวนหน่วยงานเข้ามาใช้บริการ (ราย) 
พ.ศ. 2558 76 

  พ.ศ. 2559 100 
พ.ศ. 2560 101 

 
    (3) สัดส่วนของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ดังนี้ 
 
 

  

    
 
 

จัดงาน/ 
จัดประชุม 
92.30%  

ศึกษาดงูาน 
0.10% 

ขอใช้สถานที่ 
7.60% 

 จัดงาน/จัด
ประชุม 
97% 

 ศึกษางาน 
0.08% 

 ขอใช้สถานท่ี 
2.92 % 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



53 
 

     (4) กราฟแสดงจ านวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบพระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ดังนี้ 
 

 

 
    (5) กราฟแสดงรายได้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ  
พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ดังนี้ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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รายได้ (บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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  (6) ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าฯ ด าเนินการคิดรายได้ทางเศรษฐศาสตร์จ าแนกออกเป็นลักษณะ
งานระดับภูมิภาคและงานระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 3,035.26 ล้านบาท 

รายได้ทางเศรษฐศาสตร์ 

• มูลค่าพื้นที่ให้อนุเคราะห์ฟรี จ านวน 30 คร้ัง คิดเป็นมูลค่า 2.41 ล้านบาท  
• มูลค่าพื้นที่ให้หน่วยงานต่างๆ ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม จ านวน 71 คร้ัง คิดเป็นมูลค่า 

38.64 ล้านบาท 

การอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ 

• การจ้างคนในท้องถ่ิน คิดเป็นมูลค่า ๓๐.๑๙ ล้านบาท 
• การส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า ๒.๙๔ ล้านบาท 

การจ้างงานและการสร้างรายได้ในท้องถิ่น 
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2. รายงานผลเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
                                 หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจดัสรร 

ผลเบิกจ่าย 
(ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 

กันเงินเหลื่อมป ี รวมทั้งสิ้น 
คงเหลือ 
(ส่งคืน) 

วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ 
1. รายจา่ยประจ า 447.8996 290.7187 64.91 11.5270 2.57 302.2456 67.48 145.6540 32.52 
  เงินงบประมาณ 303.6022 228.8615 75.38 6.2977 2.07 235.1591 77.46 68.4431 22.54 
  เงินนอกงบประมาณ 144.2974 61.8572 42.87 5.2293 3.62 67.0865 46.49 77.2109 53.51 

1.1 งบบุคลากร 100.9719 75.6795 74.95 - - 75.6795 74.95 25.2924 25.05 
  เงินงบประมาณ 100.9719 75.6795 74.95 - - 75.6795 74.95 25.2924 25.05 
  เงินนอกงบประมาณ - - - - - - - - - 

1.2 งบด าเนินงาน 279.5650 203.5048 72.79 8.6379 3.09 212.1427 75.88 67.4223 24.12 
  เงินงบประมาณ 190.9745 149.5741 78.32 6.0552 3.17 155.6293 81.49 35.3452 18.51 
  เงินนอกงบประมาณ 88.5905 53.9306 60.88 2.5828 2.92 56.5134 63.79 32.0771 36.21 

1.3 งบโครงการ (งบด าเนินงาน) 67.3627 11.5344 17.12 2.8890 4.29 14.4234 21.41 52.9393 78.59 
  เงินงบประมาณ 11.6558 3.6079 30.95 0.2425 2.08 3.8503 33.03 7.8055 66.97 
  เงินนอกงบประมาณ 55.7069 7.9265 14.23 2.6466 4.75 10.5731 18.98 45.1338 81.02 

2. รายจา่ยลงทุน 241.2604 10.7522 4.46 109.6625 45.45 120.4147 49.91 120.8457 50.09 
  เงินงบประมาณ 1.2687 0.0712 5.61 0.3392 26.73 0.4104 32.35 0.8583 67.65 
  เงินนอกงบประมาณ 239.9917 10.6810 4.45 109.3234 45.55 120.0044 50.00 119.9874 50.00 

2.2 ค่าครุภัณฑ ์ 6.9142 4.1648 60.24 0.4119 5.96 4.5767 66.19 2.3375 33.81 
  เงินงบประมาณ 1.2687 0.0712 5.61 0.3392 26.73 0.4104 32.35 0.8583 67.65 
  เงินนอกงบประมาณ 5.6455 4.0936 72.51 0.0727 1.29 4.1663 73.80 1.4792 26.20 

2.2 งบโครงการ 234.3462 6.5874 2.81 109.2506 46.62 115.8380 49.43 118.5082 50.57 
  เงินงบประมาณ - - - - - - - - - 
  เงินนอกงบประมาณ 234.3462 6.5874 2.81 109.2506 46.62 115.8380 49.43 118.5082 50.57 

รวมทั้งสิ้น 689.1600 301.4708 43.74 121.1895 17.59 422.6604 61.33 266.4997 38.67 
  เงินงบประมาณ 304.8709 228.9327 75.09 6.6368 2.18 235.5695 77.27 69.3014 22.73 
  เงินนอกงบประมาณ 384.2891 72.5382 18.88 114.5527 29.81 187.0909 48.68 197.1983 51.32 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 
08.00น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) โดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง 
รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิง
คนคร เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ภายใต้
โครงการเชียงใหม่ Mice City ประจ าปี 
2559 ในหัวข้อ "Startup Mice Industy" ณ 
โรงแรมเชียงใหม่ แกรนวิว จังหวัดเชียงใหม่ 

   วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
จัดพิธีร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและไว้อาลัย
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช น าโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรม
ด ารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) ซึ่ งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จ
สวรรคตครบรอบสัตตมวาร หรือครบรอบ 7 
วัน ณ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา 

    วันที่  11  ต .ค .  59 เวลา  13 .00  น .  
นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เ ชียงใหม่  แถลงข่ าว ขับ เคลื่ อนโครงการ 
“เชียงใหม่ เมืองดนตรี” เพื่อน าดนตรีล้านนาสู่
สากล และร่วมสมโภช 720 ปี เมืองเชียงใหม่ 
ด้วยการจัดงาน “เทศกาลดนตรี เ ชียงใหม่ 
Chiang Mai Music Fest” ขึ้น ซึ่งจะเป็นเวที
ส าหรับศิลปิน นักร้อง นักแสดง และนักเรียน 
นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสแสดง
ศักยภาพและความสามารถ ตลอดจนเพื่อสร้าง
บรรยากาศการท่องเที่ยวทางดนตรีขึ้นในจังหวัด 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ส่งท้ายป ี

     เมื่ อวันที่  19 ตุลาคม 2559 เวลา 
20 .00  น .  ส า นั ก งานพัฒนาพิ ง คนคร 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ , 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
เขตพื้นที่ 1 ภาคเหนือตอนบน, องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด, ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
เชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดการ
ประกวดร้ อง เพลงประสานเสี ย งระดั บ
นานาชาติ ครั้งที่ (1st Lanna International 
Choir Competition 2016) ระดับมาตรฐาน 
สากล 
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     วันท่ี 23 ตุลาคม 2559 ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) น าโดย นางสาวรัตนา  
เรือนทราย ผู้อ านวยการฝ่ายบริการ และคณะ
เจ้าหน้าท่ี ร่วมประกอบพิธีบ าเพ็ญกุศลและวาง
พวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลท่ี 5 โดยมี นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่า
ราชการจั งหวัด เชี ย ง ใหม่  ข้ าราชการ  และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและ
วางพวงมาลา เน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้ าอยู่หั ว  
“สมเด็จพระปิยมหาราช” ของปวงชนชาวไทย 
และเพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่ีมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณลาน
หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี 5 ศูนย์
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

วันท่ี 26 ตุลาคม 2559 ส านักงานพัฒนาพิง
คนคร (องค์การมหาชน) น าโดย นางเนตรนภา  
สุทธิธรรมด ารง รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
พิงคนคร ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเข้า
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริและพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่
พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อถวายร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายปวิณ 
ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ข้าราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีใน
ครั้ ง น้ี ด้ ว ย  ณ  บ ริ เ วณ สนา มห ญ้ า  อ าค า ร
อ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

     วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) น าโดย นางเนตรนภา 
สุทธิ ธร รมด าร ง  ปฏิ บัติห น้า ท่ีผู้ อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นเจ้าภาพในพิธี
บ าเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
เชียงใหม ่

     วันท่ี 2 พฤศจิกายน ๒๕59 เวลา 08.00 น. 
นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วมพิธี
เปิดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ "บัวบาท
ยาตรา" โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ 
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
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    วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ 
อาคารวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตัดสินและมอบรางวัลสุดยอด 
นักออกแบบ "จักรยานโดยสารเพ่ือการท่องเที่ยว" 
โดยมี อาจารย์ชัยธวัช เสาวพนธ์ กรรมการบริหาร
การพัฒนาพิงคนคร , รศ.ศิ ริชัย หงษ์วิทยากร 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม , ผศ.ดร.อนุชา 
พรม วั ง ข ว า  ผู้ ช่ ว ย ศ าสต ร าจ า รย์  ภ าค วิ ช า
วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผศ.ดร.
ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา, รองศาสตราจารย์ ภาควิชา
ออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา, อ.สมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ และดร.
พันธุ์ระวี กองบุญเทียม และคณะผู้บริหารส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินและ
มอบรางวัล ดังกล่าว 

    วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 
09.00 น. นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิง
คนคร ให้การต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัล
ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
การประชุมชลประทานโลกครั้งท่ี 2 ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2559 
ซึ่งเป็นการประชุมครั้งส าคัญเพื่อแก้ไขปัญหา
ความท้าทายระดับโลกด้านการบริหาร
จัดการน้ า และเป็นเวทีระดับนานาชาติใน
การเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมด้านการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ช ล ป ร ะ ท า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

    วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 
18.00 น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน ) น า โดย นายภูมิภั ทร 
พรหมบุตร ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนแสดง
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมสังเกตการณ์ดวง
จันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี ณ ลาน
กิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 
เชียงใหม ่

    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์, สวนสัตว์เชียงใหม่ และเชียงใหม่  
ซู อควาเรียม จัดโปรโมชั่นแพ็คเกจส่งเสริมและ
กระตุ้นการท่องเที่ยว “ราคาเดียว พัก เที่ยว สุดคุ้ม 
3 Zoo 1 สวน” เพ่ือต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวที่
โดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อ านวยการส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี , นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ 
ผู้อ านวยการสวนสัตว์เชียงใหม่, นายนฤทัต เจริญ
เศรษฐศิลป์ รองประธานกรรมการ เชียงใหม่ ซู อค
วาเรียม, ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อ านวยการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และนายวิสูตร บัวชุม 
ผู้อ านวยการการท่อง เที่ ยวแห่งประเทศไทย 
เชียงใหม่ เป็นผู้แถลงข่าว ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
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    วันที่16 - 19 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ร่วมกับบริษัท 
เอ็น ซี ซี แมนเนจเม้นท์แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด จัดอบรมให้ความรู้ด้าน MICE แก่
นักศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานด้าน 
MICE ต่อไปในอนาคต ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา 

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 
08.00 น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) โดย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน 
รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนครและ
ผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้ าหน้าที่  เข้าร่ วม 
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม ่

   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) น าโดย นาง
เนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อม
ทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีงาน
รวมพลั งแห่ งค วามภั กดี และร่ วมร า ลึ ก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณท่ีมีต่อปวงชนชาวไทย ณ ท าเนียบ
รัฐบาล 

    วันท่ี 4 ธันวาคม 2559 เวลา 19.00 น. 
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ
ส านั ก งานส่ ง เ สริ มการจั ดประ ชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็น
ป ร ะ ธ า น เ ปิ ด ง า น ภ า ค นิ ท ร ร ศ ก า ร  
การประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ าตาล
นานาชาติ ครั้งที่ 29 โดยมีนางเนตรนภา 
สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร และคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับ ในโอกาสเยือนศูนย์ประชุมฯ  
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
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   วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมน้อมร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ ชวนลูกท าดี พาพ่อ
เที่ยวฟรีที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเปิดให้พ่อ
เข้าชมฟรีทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

    วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2559 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
น าโดย นายภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารงานกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้า
ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ณ บริเวณหน้าหอค าหลวง อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

   เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 
น.  ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) โดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิง
คนคร เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
หารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมมือกันหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และได้รับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาค
ราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่ 

   วันศุกร์ที่  9 ธันวาคม พ.ศ.2559 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
น า โ ด ย  อ า จ า ร ย์ ชั ย ธ วั ช  เ ส า ว พ น ธ์ 
กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พร้อมทั้ง
คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายวันชัย 
ศารทูลทัต ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. 
แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน
การช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆของ 
NCC เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ CMECC 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
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    วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และเพ่ือกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน
ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น อีกทั้งยังเป็นการประสานความ
ร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
เครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างส านึก
การมีส่วนร่วม การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริตของจังหวัดเชียงใหม่ และมอบเกียรติบัตร
ให้กับหน่วยงานที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ ณ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

    วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) น าโดย นาง
เนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร ให้การ
ต้อนรับ คณะผู้ซื้อและผู้ขายจากต่างประเทศ , 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่(Welcome dinner) ในงาน Lanna 
MICE Mart 2016 North - N1 
International MICE Mart โดยได้รับเกียรติ
จาก นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษา 

   วันท่ี 16 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
โดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัด โดย
ได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ช านิประศาสน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ 
ห้องชงโค ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ า
นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 

   วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนา หลักสูตร ภาวะผู้น า
และการท างานเป็นทีม (Leader ship and 
Team ship in me ) รุ่นที่ 1 (วันที่สอง) ณ 
บ้านกลางดอยรีสอร์ท จ.เชียงใหม ่
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    วันที่  24 ธันวาคม 2559 ส านั กงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวสมาชิก
ใหม่ เพื่อมอบเป็นของขวัญวันคริสต์มาสและ
วันปีใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว โดยมี ลูกเสือโคร่ง
ขาว (White tiger), ลูกเสือโคร่งเบงกอล 
(Bengal) และสิงโต (Lion) และได้รับเกียรติ
จาก ดร .ศราวุฒิ  ศรี ศกุน  ผู้ อ านวยการ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นประธาน
เปิดตัวสมาชิกใหม่ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
อีกทั้งยังได้จัดให้มีการประกวดตั้งช่ือสมาชิก 
ทั้ง 3 ตัว เพื่อชิงรางวัลบัตรเข้าชมเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารีฟรี 1 ปี จ านวน 3 รางวัล 

    วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกัมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ โดยได้รับเกียรติ
จาก นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
พิงคนคร , รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม 
รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
นักศึกษาเก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
อาจารย์  ดร.ชยันต์  วรรธนะภูติ  ผู้อ านวยการ
ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ และ นางเนตรนภา 
สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม
พระยาศรีวิสารวาจา ส านักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) น าโดย  
นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วม
การประ ชุม เ ชิ งปฏิบั ติ การ  เพื่ อก าหนด
มาตรฐานและเป้าหมายโครงการพัฒนา 
บุคลากร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ 1 
โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ 

    วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 
น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
และ หอการค้าจังหวัด จัดแถลงข่าวการจัดงาน 
UNSEEN LANNA 2017 และได้รับเกียรติ
จาก นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานแถลงข่าว 
พร้อมด้วย นายโชคชัย แก้วป่อง พัฒนาการ
จังหวัดเชียงใหม่, นางวิภาวัลย์ วรวุฒิพงค์ 
ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  และ  
นายมา โนช  การพนั ก งาน  ผู้ เ ช่ี ย วชาญ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ณ 
ศูนย์ ประ ชุมและแสดงสินค้ านานาชาติ  
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
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    ส านักงานพัฒนาพิ งคนคร  (องค์ การ
มหาชน) เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
สม เด็ จพระ เจ้ าอยู่ หั วมหาว ชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงราชย์เป็น
พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 พร้อมร่วม 
สื บ ส า น ต า ม ร อย พ่ อ  พ ร ะ บ า ทส ม เ ด็ จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน “งาน
ฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี เมือง
เชียงใหม”่ ประจ าปี 2560 วันท่ี 28 ธ.ค 59 
- 8 ม.ค. 60 ฟรี!!บันทึกภาพพร้อมปริ้น และ
ลุ้นรับปุ๋ยมูลสัตว์จากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ
ของรางวัลอีกมากมาย 

    วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (อง ค์การมหาชน)  โดยส า นักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับนักท่องเท่ียว
ท้ังชาวไทยและต่างชาติท่ีมาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ 
ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ
ปีใหม่  โดยบรรยากาศตลอดท้ังวันมีนักท่องเท่ียว
ต่างพาครอบครัวมาเท่ียว หมู่คณะ ทัวร์ไทยและ
ต่างชาติ  หลั่ ง ไหลเข้ามาเ ท่ียวชม "เชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี " กันอย่างคึกคัก อีกท้ังเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารียังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ใน
เรื่ อ งการสร้ างจิตส า นึกอนุรักษ์สิ่ ง แวดล้อม
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึงการศึกษา
เรียนรู้ชีวิตสัตว์นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย 
และในวันส่งท้ายปีน้ี มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชม
มากกว่า 4,000 คน 

    วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 
15.00 น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) น าโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
เข้าร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค 2560 โดยมี 
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชน เป็นประธานในพิธี, นายปวิณ ช านิประศาสน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และ
นายศุภกร มูลสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าว
รายงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

    วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2560 ส านักงาน
พัฒนาพิ งคนคร  (องค์การมหาชน )  น า โดย 
 นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วมพิธี
เปิดงาน UNSEEN LANNA 2017 โดยมี 
 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน และนายโชคชัย แก้วป่อง 
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวรายงาน ณ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินคา้นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบพระชนมพรรษา 
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        วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น.  
นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ง า น พั ฒ น า พิ ง ค น ค ร  
กล่าวต้อนรับเยาวชน ในโอกาสการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2560 โดยมี นายไพรัช ใหม่ชมพู 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
กล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

    วันที่ 10 มกราคม 2560 ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย ส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี ร่วมกับโรงเรียนนวมินทร์ทราชูทิช 
พายัพ, โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง และ
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎ์ จัดกิจกรรมบรรเลงเพลง
พระราชนิพนธ์ โดยจัดขึ้นทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และ
วันเสาร์ เวลา 17.30 - 18.15 น. และ เวลา 
18.30-19.15 น. ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 
2560 

    วันที่ 12 มกราคาม 2560 เวลา 13.30 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
โดย คุณเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
ผู้ เข้าร่วมเสวนา หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีไทยล้านนา ผ่านผ้าทอตีนจกแม่แจ่ม 
อย่างพอเพียงและยั่งยืน " พร้อมกล่าวถึงนโยบาย
การพัฒนาการท่องเที่ยวและไมซ์ของพิงคนคร ณ 
ห้องบัวหลวง 12 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา 

    วันที่ 14 มกราคม 2560 ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
2560 โดยได้รบัเกียรติจาก ท่านปวิณ ช านิประศาสน ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดงาน 
และดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อ านวยการส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ให้การต้อนรับ ส าหรับ 
บรรยากาศในงาน มี เด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรม
มากมาย โดยท่านปวิณ ช านิประศาสน์  ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร .ศราวุฒิ ศรีศกุน 
ผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วม
แจกไอศกรีม และของขวัญแก่เด็กๆ ด้วย 
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      วันจันทร์ที่  16 มกราคม พ.ศ.2560 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
จัดโครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2560 หลักสูตร 
การพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ โดยได้รับ
เกียรติจาก รศ.ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ เป็นผู้บรรยาย 
ณ ห้องฝึกอบรม อุทยานล้านนา รีสอร์ท จังหวัด
เชียงใหม ่

      วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
โดย นางมยุรี สมบูรณ์ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เข้าร่วม
ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช ประจ าปี 2560 ณ ห้องลีลาวดี 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

        วั นที่  17  มกร าค ม  2560  สมาค ม
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับ 
สสส.ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ จัดมินิมาราธอนมิติใหม่ Econ 
Run 2017 วิ่งทะลุพื้นที่ 2 โครงการแม็กเน็ต
ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ว่ิงใกล้ชิดหมู่สัตว์น่ารัก และชม
สวนสวยระดับโลก พร้อมรางวัลตั๋วเครื่องบินแอร์
เอเชีย รวมมูลค่า 200,000 บาท ยอดนักวิ่งทะลุ 
3000 คน ท าลายสถิติจ านวนมินิมาราธอน 
หวังได้โปรโมทการท่องเที่ยวและกระตุ้นการออก
ก าลังกายของสาธารณชนเพิ่มขึ้น 

    วันท่ี 18 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมถวาย
พานพุ่มสักการะพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหา
ราชานุสรณ์ เ น่ืองในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช น าโดย น .ส .พ.ชาตรี  คูห
เทพารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ ส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ต าบลเมืองงาย อ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
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      วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00น.
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) โดย  
ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี รักษาการผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร ให้การต้อนรับ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัด
กระทรวงการคลัง ประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริม
การออมโครงการ "ผู้ว่าฯชวนออม" และพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการ
ออมเงินกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุม
ลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

      วันท่ี 27 มกราคม 2560 เมื่อเวลา 08.50 น. 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จ ไป เป็ นอง ค์ประธานการประชุมวิ ช าการ  
"การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ณ  
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อ านวยการถวายความปลอดภัย
ประจ าพื้นท่ี ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เลขาธิการส านักงาน ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร และประชาชน 
ถวายการต้อนรับ 

        วันท่ี 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร ให้การ
ต้อนรับ พลโทโกศล ประทุมชาติ  ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมา
เป็นประธานงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 
2 ประจ าปี 2560 การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่
คุณภาพท่ีหลากหลาย ณ ศุนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา 

        วันท่ี 30 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ให้การต้อนรับ นาย
จิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทาง การ
จัดนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" ณ ห้อง
อบรม 2 อาคาร SMEs ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา พร้อมท้ังเยี่ยมชมงานปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560 การจัดการ
ศึกษาเชิงพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย 
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      วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) โดย  
นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้า ท่ี
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา “ผลการทดสอบ 
PISA 2015 ตอกย้ าวิกฤตการศึกษาไทย” ณ ห้อง 
B5 ศูนย์ประชุมและแสดงสนิค้านานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

   วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
น าโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร  
เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ประจ าปี 2560  
ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัด
เชียงใหม ่

        วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 
07.00 น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) น าโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิง
คนคร เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ 
ปฐมกษัตริย์ เ ชียงใหม่  โดยมีนายปวิณ ช านิ
ประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านาย
ฝ่ายเหนือ ข้าราชการ ส่วนราชการ สถาบัน 
การศึกษาและประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมวาง
พานพุ่มสักการะเพื่อน้อมร าลึกในพระกรุณาธิคุณที่
ทรงมีต่อแผ่นดิน ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ 
มณฑลทหารบกท่ี 33 

        วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
โดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กับ สภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลง
นามบันทึกตกลงความร่วมมือการสร้างความ
ร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน และสื่อมวลชนร่วมเป็น
สักขีพยาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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      วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560 ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยา โรงเรียน
ปรินส์รอแยลส์วิทยา โรงเรียนและประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "เพื่อนให้เพื่อน"  
เพื่ อ น้ อม ร า ลึ ก ในพระมหากรุณ า ธิ คุณของ
พระบาทสม เด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอ 
ดุลยเดช และเพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการแบ่งปัน
และการเป็นผู้ ให้แก่ เยาวชน  ณ บ้านห้วยบง  
ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่

   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย นางมยุรี สมบูรณ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายบริการ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ ให้การต้อนรับท่าน พลเอกธนะศักดิ์ 
ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานการ
ประชุมมอบนโยบายการก ากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาต ิเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบพระชนมพรรษา 

        วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดประชุม ceo 
forum เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) แบบประชารั ฐ  
สู่เป้าหมาย lanna eco tourism ในหัวข้อ  
“ความคาดหวังของภาคเอกชนที่มีต่อส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)” โดยมี  
นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ง า น พั ฒ น า พิ ง ค น ค ร  
เป็นประธาน พร้อมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคการศึกษา เข้าร่วมด้วย 

        เวลา 10.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) น าโดย  
นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วย 
นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร ให้การต้อนรับ ดร.วิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
และร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี”  
ที่จัดขึ้นโดยส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือน้อมน าพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ในมิติต่างๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและสานงานต่อใน
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นต้นแบบ
ที่ประชาชนสามารถน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาต่างๆ จาก
ชุมชนและท้องถิ่นทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 



 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย 
ส านักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จัดอบรมโครงการ 
“มัคคุเทศก์อาสาพาเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ขึ้น 
เ พ่ือผลิตผู้น าเที่ยวของชุมชนในเขตพัฒนาพิงคนคร 
บริเวณรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเป็นการรองรับการ
ท่องเที่ยวที่ก าลังเจริญเติบโต รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพ
ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง โดยมี อาจารย์ชัยธวัช เสาวพนธ์ 
ประธานอนุกรรมการก ากับดูแลส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นายทรงศักดิ์ 
สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อม
บ ารุง กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง นายพรชัย จิตรนวเสถียร 
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  
เข้าร่วมบรรยายภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
แนวโน้มการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขต
ภาคเหนือตอนบน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

   วันที่  4 มีนาคม 2560 ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูก
เลียงผา” (Serow) จ านวน 1 ตัว โดยได้รับเกียรติ
จาก ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อ านวยการส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นประธาน ณ เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน เปิดเผยว่า เมื่อ
วันท่ี 20 มกราคม 2560 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้
สมาชิกใหม่ เป็น “ลูกเลียงผา” จ านวน 1 ตัว โดย
ลูกเลียงผาตัวนี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี และ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดให้มีการประกวดตั้งช่ือ
สมาชิกใหม่ เพ่ือชิงรางวัลบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี ฟรี 1 ปี จ านวน 1 รางวัล (หมดเขตส่งช่ือ
เข้าประกวด วันที่ 31 มีนาคม 2560) 

        วันที่ 8 มีนาคม 2560 ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับ HRH SULTAN HJ 
ABDUL HALIM MUADZAM SHAH (อดีตราชาธิ
บดีของประเทศมาเลเซีย ) และรัชทายาท 4 
พระองค์ จากรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ในการ
เยี่ยมชมกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี 
ดร .ศราวุฒิ  ศรีศกุน ผู้อ านวยการส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 
เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไนท์
ซาฟารี โดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อ านวยการ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่  เป็นผู้ ให้การต้อนรับ ณ เชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี 

        วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 
15.00 น. ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อ านวยการ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รักษาการผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร เข้ าร่ วมพิธี เปิดงาน 
Thailand One Stop shopping Expo โดยมี นายก
ฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
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      วันอาทิตย์ท่ี 13 มีนาคม 2560 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้น าปุ๋ยมูลสัตว์ร่วมแจกจ่าย
ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ฯลฯ พบประชาชน ณ ศาลเจ้าฝาง อ าเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม ่

   วันที่ 18 มีนาคม 2560 เมื่อเวลา 06.35 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
โดยส านักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี  เข้าร่วม
กิจกรรม “งานปั่น-วิ่งการกุศล cancer care 
2016" ที่จัดขึ้นโดยโรงแรม 4 season Chiang 
Mai และกิจกรรมนี้เมื่อรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะ
มอบให้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เพื่อผู้ป่วย
โรคมะเร็ งต่อไป และ “งานปั่น -วิ่ งการกุศล 
cancer care 2016" ได้รับเกียรติจาก นายปวิณ 
ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิธ ี

        วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา
09.00น.ส านักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การ
มหาชน )  เ ข้ า ร่ วมประกอบพิ ธี ”วั นที่ ร ะลึ ก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา
เจษฏาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน 
ประจ าปี  2560 ณ หอประชุมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 

        วันท่ี 3 เมษายน 2560 เวลา13.00 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) โดย
ส านักงานเ ชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี  จัดกิจกรรม 
จิตอาสา ท าความสะอาดแหล่งท่องเที่ยววัดพระ
ธ า ตุ ด อย ค า  น า โ ด ย  ด ร . ศ ร า วุ ฒิ  ศ รี ศ กุ น 
ผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี  
พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ร่วมเก็บขยะท าความ
สะอาดบริเวณเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยค าถึง 
วัดพระธาตุดอยค า เพื่อเป็นการตอบแทนชุมชน 
และสร้างส านึกจิตอาสาแก่บุคลากรของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 



 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       วันที่ 5 เมษายน 2560 ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี ร่วมสร้างสีสันวันสงกรานต์ ต้อนรับ
ประเพณีปีใหม่เมือง จัดขบวนพาเหรดสัตว์ป่า  
เล่นสาดน้ าสงกรานต์กับนักท่องเที่ยว โดยมี  
ดร.ศราวุฒิ  ศรีศกุน ผู้อ านวยการส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 
ร่วมสาดน้ าสงกรานต์พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยว
ร่วมกิจกรรมวันครอบครัวในเทศกาลวันสงกรานต์ 
11-15 เมษายนน้ี 

      วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00น.
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
น าโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
พ ร้ อ ม เ จ้ า ห น้ า ที่ ร่ ว ม ป ร ะ ก อ บ พิ ธี  “วั น
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
แ ล ะ วั น ที่ ร ะ ลึ ก ม ห า จั ก รี บ ร ม ร า ช ว ง ศ์  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

        วันที่ 11-15 เมษายน 2560 โดยการจัด
กิจกรรมสรงน้ าพระ ท าบุญพระประจ าวันเกิด 
กิจกรรมกาดหมั้วครัวฮอม การตกแต่งบรรยากาศ
ในรูปแบบล้านนา รวมท้ังสนับสนุนการแต่งกาย
ด้วยชุดพื้นเมือง นอกจากนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยว
ร่วมสนุกกับกิจกรรมสร้างความรักวันครอบครัว ใน 
Behind the zoo เบื้องหลังการดูแลเหล่า  
Big Five แห่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  

        วันท่ี 15 เมษายน 2560 ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) น าโดย นางเนตรนภา  
สุทธิ ธรรมด ารง  ปฏิบั ติ หน้ าที่ ผู้ อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร, ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน 
ผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้ารดน้ าด าหัว 
นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
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       วันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เข้า
ร่วมการประชุมคณะท างานพัฒนาหลักสูตร 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ไมซ์ ในจั งหวั ด เ ชี ย ง ใหม่  ณ  ห้ อ ง เ วี ย งแก้ ว  
ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค า เชียงใหม่ 

      วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วม
ถวายพวงมาลาสักการะพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชานุสรณ์ เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช น าโดย นาย
นิมิตร ง่อบุตร หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ 
พร้อมเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ต าบลเมืองงาย 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

        วันท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชุม
ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการยกระดบัและส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเส้นทาง หางดง -  
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ 
อนุกรรมการบริหารและบริหารความเสี่ ย ง  
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

        วันท่ี 26 เมษายน 2560 ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ 
จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจ าปี  2560  
ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่า
และความส าคัญของผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ผู้สูงอายุเผยแพร่ภูมิปัญญาเพื่อคงไว้
ซึ่ งคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นผู้สู งอายุ  
พร้อมท้ังมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนวัย
อื่นตามศักยภาพของตน โดยได้รับเกียรติจาก  
นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา 
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      วันท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับ
คณะกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศด้าน
การปกครองท้องถิ่น ในการเข้าศึกษาดูงานพร้อม
รับฟังการบรรยายการด าเนินงานของเชียงใหม่
ไ น ท์ ซ า ฟ า รี  โ ด ย มี  ด ร . ศ ร า วุ ฒิ  ศ รี ศ กุ น 
ผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ
คุณทรงศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการฝ่าย
ปฏิบัติการ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ 

        วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยนายชนะ 
แพ่งพิบูลย์ อนุกรรมการบริหารและบริหารความ
เสี่ยง ส านักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วย นาง
เ น ต รน ภ า  สุ ท ธิ ธ ร ร ม ด า ร ง  ป ฏิ บั ติ หน้ า ที่ 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร และ
เจ้าหน้าที่ ร่วมกันประชุมหารือและลงพื้นที่ส ารวจ
แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางหางดง-สะเมิง ครั้งที่ 2 
เพื่อรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ ในการยกระดับและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกทั่ว
สารทิศ 

        วันที่  4 พฤษภาคม 2560 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะ
ประชาชน” ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบเปิง ต าบลสบเปิง 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ 
ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธานในโครงการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ า เภอแม่แตง  โดย
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้น าปุ๋ยมูลสัตว์ร่วมแจกจ่าย
แก่ประชาชนท่ีเข้าร่วมงาน 

       วันที่ 27 เมษายน 2560 ส านักงานพัฒนา
พิ งคนคร  (องค์ การมหาชน )  โดยนายชนะ  
แพ่งพิบูลย์ อนุกรรมการบริหารและบริหารความ
เสี่ ยง  ส านักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้ วย
เจ้าหน้าที่ และนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอ าเภอ
สะเมิง ลงพื้นที่ส ารวจแหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง 
หางดง-สะเมิง เพื่อร่วมกันยกระดับและส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้สามารถรองรับ
นักท่องเที่ ยวได้อย่ างมีประสิทธิภาพ และมี 
ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกทั่ว
สารทิศ 
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      วันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 ดร.ศราวุฒิ   
ศรี ศกุ น  ผู้ อ านวยการส า นั ก งาน เ ชีย ง ใหม่ 
ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
นั้นได้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีกเป็นลูกจิงโจ้ เกิดขึ้น 
3 ตัว ซึ่งทางสัตว์แพทย์ได้ให้การลูกแลอย่าง
ใกล้ชิด ลูกจิงโจ้ได้อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่จิ้ง
โจ้ สุขภาพแข็งแรงทุกตัว และลูกจิงโจ้ ก็ได้ออกมา
โชว์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ชม เป็นภาพที่น่ารัก 
อย่างมาก ท าให้นักท่องเที่ยวที่ได้เห็นเกิดความ
ประทับใจ 

        ในวั นที่  10 พฤษภาคม  2560 เ วล า 
13.30 น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) โดยนายชนะ เพ่งพิบูลย์ อตีดรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ส านักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวเปิดงานพิธี
สรงน้ าวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ประจ าปี 2560 
โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอ าเภอสะเมิง 
พร้อมคณะศรัทธาชาวอ าเภอสะเมิง กล่าวรายงาน
ถึงการจัดงาน และมีประชาชนกว่า 3,000 คน  
ซึ่ งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ในวันวิสาขบูชา ณ  
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อ าเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม ่

        วั น ที่  1 1  พฤษภา คม  25 60  เ ว ล า  
16.30 น. ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว
จากสี่สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ ไทยสมายล์ 
การบินไทย และไลอ้อนแอร์ ที่เข้าร่วมแพ็คเก็จ 
“ลุ้นเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีฟรี กับสายการบิน
ช้ันน า” น าโดย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อ านวยการ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเจ้าหน้าที่ร่วม
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 

       วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. 
ส า นั ก ง า น พั ฒ น า พิ ง ค น ค ร  ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น )  
โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับ สายการบินไทย
, สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, สายการบินไทยสไมล์ และ
สายการบินไทยไลอ้อน แอร์ แถลงข่าวการจัดแพ็กเกจ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด โดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน 
ผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมด้วยคุณ
พวงเพชร กุลทวี ผู้จัดการส านักงานขายจังหวัดเชียงใหม่ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน), คุณนวพร ไกรสุทธิ์ 
Business Consultant Chiang Mai สายการบินบางกอก
แอร์เวย์ส, คุณขวัญเนตร อิฏฐการุณย์ Senior Sale 
Executive Sales and Distribution สายการบินไทยส
ไมล์, คุณกัมปนาท สังขานนท์ ผู้จัดการสถานีเชียงใหม่  
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และ คุณทรรศมน แก้วเป็ง 
เจ้าหน้าที่ส่วนบริการท่าอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วม
แถลงข่าว ณ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
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      วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 
09.00 น. นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จ .เ ชียงใหม่  
ณ ห้องลีลาวดี  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ โดยมีครูจิตอาสาจาก 25 อ าเภอของ
เชียงใหม่น าไปถ่ายทอดต่อในระดับต าบล/หมู่บ้าน 
เพื่อร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 1,000,000 
ดอก ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 

        วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา  
15.00 น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) น าโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิง
คนคร จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายการท างานแก่
เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ ส านักงาน
ชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

        วันอังคารที่  23 พฤษภาคม 2560  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) บ าเพ็ญพระราชกุศล
อุ ทิศถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานพระราชวังดุสิต 

       นายชนะ แพ่งพิบูลย์ อนุกรรมการบริหารและ
บริหารความเสี่ยง ส านักงานพัฒนาพิงคนคร ประธาน
คณะท า งานบูรณาการเ พ่ือยกระดับและส่ ง เส ริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทาง หางดง -สะเมิง 
เปิดเผยว่า จากการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานฯ ศูนย์ฝึกม้าปงยั้ง
ม้า อ.หางดง สถานที่ฝึกขี่ม้าท่ามกลาวธรรมขาติป่าเขา 
หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่เส้นทางหางดง -สะเมิง 
พัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและดึงดูด
นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นในอนาคต ประกอบกับเส้นทาง
ท่องเที่ยวดังกล่าวยังไม่เป็นที่รู้จักหรือดึงดูดนักท่องเที่ยว
มากนัก ซึ่ งมีจุด เด่นที่มี โอกาสที่จะพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และขณะเดียวกันก็มีปัญหาและ
อุปสรรคที่ ควรได้ รับการแก้ ไข ซึ่ ง เป็นภารกิจของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่จะต้องเข้า
ไปเชื่อมโยง สนับสนุน และประสานงานร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ 
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วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 
2560 เวลา 15.30 น. ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดและ
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ใน
การแข่งขัน Sport Hero แห่งชาติ ครั้งที่ 1 
“ดอยสุเทพเกมส์” ณ โรงพลศึกษา 2  
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
คณะท างานกลุ่มย่อย อ าเภอสะเมิงกว่า 70 คน 
ประชุมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการ เพื่ อ
ยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ใ น เ ส้ น ท า ง ห า ง ด ง  - ส ะ เ มิ ง  โ ด ย มี  
นายชนะ แพ่งพิบูลย์  ประธานคณะท างาน
โครงการฯ เป็นประธานการประชุม ณ สถานี
เกษตรหลวงปางดะ 

       วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 
16.00 น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) โดย ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
ให้การต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
48 พรรษา ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน รวมทั้งผู้ดูแล จ านวน 90 คน ภายใต้ 
“โครงการปันฝันปันยิ้ม” ที่มาท่องเที่ยวทัศน
ศึกษา ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ซึ่ งโครงการ
ดังกล่าวจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวีในช่ือ 
ร า ย ก า ร ปั น ฝั น ปั น ยิ้ ม  อ อ ก อ า ก า ศ ท า ง
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
 

      วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่าง
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  โดยได้รับเกียรติจาก  
ท่าน น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ณ 
ห้องลี ลาวดี  ศูนย์ประ ชุมและแสดงสินค้ า
นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 
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     วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เวลา 16.00 น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) น าโดย นางเนตรนภา สุทธิ
ธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร พร้อมทั้ งผู้บริหารให้การ
ต้อนรับคณะ Thailand Travel Mart Plus 
(TTM+) 2017 ทั้ง Buyer และ Seller ที่มา
เยี่ยมชมกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อาทิ 
การแสดง Tiger Show, นั่งรถรางชมสัตว์ และ
การแสดงน้ าพุดนตรี นอกจากนี้ยังร่วมเจรจา
ธุรกิจและรับประทานอาหารค่ า ณ เฮือนวารี
กุญชร ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

         

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 
19.30 น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี น า
โดย คุณเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร ให้การ
ต้อนรับสื่อมวลชนจากซีเอ็นเอ็น ในการเข้าถ่าย
ท าสกู๊ปข่าวกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
โดยมี ดร.บุญทา ชัยเลิศ นายกสมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติน าคณะเข้า
ชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

         วันพุธ ท่ี  14 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 
14.00 น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
น าโดย นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
พร้อมด้วย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร และคณะ
ผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ท่านธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 
รองนายกรัฐมนตรี และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในการ
เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และร่วมพิธี
เปิด Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2017  
ท่ีจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 14 - 16 มิถุนายน 2560 ณ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 

         วันพฤหัสบดีท่ี 15 มิถุนายน 2560 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม ต าบลดอนเปา อ า เภอแม่วาง จั งหวัด
เชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในโครงการ ร่วมกับ
หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคเอกชน 
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่
วาง โดยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้น าปุ๋ยมูลสัตว์ร่วม
แจกจ่ายแก่ประชาชนท่ีเข้าร่วมงาน 



 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      วันท่ี 16 มิถุนายน 2560 ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ
นทร์  ปลัดกระทรวงการท่องเ ท่ียวและกีฬา , 
ส า นักงานการ ท่องเ ท่ียวแห่งชาติจีน น า โดย 
Mr.Wang Xiaofeng รองประธานส านักงานการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ และคณะ พร้อมด้วยต ารวจ
ท่องเท่ียวจีนจากจังหวัดไหนานและยูนาน ในการ
เยี่ยมชมกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี 
นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้า ท่ี 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อม
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ 
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 

        วันศุกร์ท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 
16.00 น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
น าโดย นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
พร้อมด้วย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร และคณะ
ผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ท่านธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 
รองนายกรัฐมนตรี ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา และร่วมพิธีเปิด Lanna Expo 2017 
ท่ีจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 23 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

        วันท่ี 26 มิถุนายน 2560 ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี  ให้การต้อนรับ คณะการจัดการ
ประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2017 ในการเยี่ยม
ชมกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และบันทึกภาพ
บรรยากาศการเก็บตัวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี  
นางเนตรนภา สุทธิ ธรรมด ารง  ปฏิบั ติ หน้ าที่ 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ง า น พั ฒ น า พิ ง ค น ค ร  
พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ให้การต้อนรับ 
ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

        วันท่ี 28 มิถุนายน 2560 ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมการแสดงผลงาน
ประจ าปี 2560 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาส านัก
นายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 85 และพร้อมกันนี้ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้า
เยี่ยมชมผลงานและนิทรรศการของส านักงาน
พัฒนาพิ ง คนคร  ( อ งค์ ก า รม หาชน )  โ ด ย มี  
นายภู มิภั ทร  พรหมบุ ตร  ผู้ อ านวยการฝ่ าย
บริหารงานกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม
ผลงาน ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
 



 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        วันที่ 30 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น.
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร  (องค์การมหาชน)  
โดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ี 30 
มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกาสะลอง 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา 

        ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย 
นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ 
พลโท สรรเสริญ แก้วก าเนิด รักษาราชการอธิบดี
กรมประชาสัมพันธ์ ในการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

       วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัด
โปรโมชั่นแพ็คเกจส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเท่ียวเพื่อ
ต้อนรับ GREEN SEASONS  
       นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง รักษาการผู้อ านวยการ 
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า การจัดโปรโมชั่น
แพ็คเกจต้อนรับ GREEN SEASONS น้ี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
กระตุ้นการท่องเท่ียวและเพื่อต้อนรับเทศกาลท่องเท่ียว 
GREEN SEASONS 2017 โดยจัดเต็มกับแพ็คเกจสุดคุ้ม 
2 แพ็คเกจ ท่ีทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดเตรียต้อนรับ
นักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสัตว์แบบใกล้ชิด, 
น่ังรถชมสัตว์ Day/ Night Safari, ชมนักล่ายามรัตติกาล 
Night Predator, Tiger Show, น้ าพุดนตรี และ
กิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย 
 

วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร  (องค์การมหาชน)  โดยส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี  ต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูกลีเมอร์ขาว – ด า” 
(Black-and-white ruffedlemur) จ านวน 3 ตัว  
             นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง รักษาการ
ผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า 
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเชิญชวนร่วมสัมผัสความน่ารักของ
สมาชิกใหม่ลูกลีเมอร์ จ านวน 3 ตัว ซ่ึงเป็นลูกลีเมอร์ขาว 
– ด า แฝด จ านวน 1 คู่ เกิดวันท่ี 3 เมษายน 2560 
และอีก 1 ตัว เกิดเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 โดย
ในขณะน้ีลูกลีเมอร์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี และได้รับ
การเลี้ยงดูแบบธรรมชาติจากแม่ โดยอยู่รวมกันเป็นฝูง
บนเกาะ โซนจากัวร์เทรล 
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วันที่  7 กรกฎาคม 2560 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีมีเหตุ
สัตว์หลบหนีเข้ามายังพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยว 
โดยจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความมั่นใจ เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย 
และยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ วัดม่วงค า ต าบลโป่ง
แยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ 
ช า นิประศาส น์  ผู้ ว่ า ราชการ จั งหวั ด เชี ย ง ใหม่  
เป็นประธาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอแม่ริม โดยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้น า
ปุ๋ยมูลสัตว์ร่วมแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน 

 

          วันที่ 19 กรกฎาคม 60 ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับ
สมาชิกใหม่ “ลูกค่างห้าสี” (Pygathrix nemaeus) จ านวน 
1 ตัว นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง รักษาการ ผอ.ส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2560 
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีสมาชิกใหม่เพิ่มเป็นลูกค่างห้าสี 
จ านวน 1 ตัว เพศเมีย เกิดจาก “พ่อกินเจ” วัย 7 ปี และ 
“แม่หงอก” วัย 8 ปี ซ่ึงเป็นค่างห้าสีที่ได้รับแลกเปลี่ยนกับ
กวางผา ระหว่างส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กับองค์การ
สวนสัตว์ฯ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพด้านการดูแล เพาะเลี้ยงสัตว์หายาก และ
ขยายพันธุ์ ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เป็นอย่างดี 
โดยในขณะนี้ลูกค่างห้าสีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และได้รับ
การเลี้ยงดูแบบธรรมชาติ จากแม่หงอกอยู่ในส่วนจัดแสดง 
ค่างห้าสี ทางออกโซนจากัวร์เทรล 
 

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 
น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
น าโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมคณะ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่ง
การกุศล กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหาร
ราบท่ี 7 โดยมี พลเอกเจน คีรีทวีป อดีตผู้บังคับกอง
พันทหารปืนใหญ่ที่ 7 อดีตผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่  33 และประธานที่ ปรึ กษา 
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ต ารวจ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ Bully 
Bowl อุทยานแห่งชาติกาดสวนแก้ว 
 



 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        วันท่ี 23 กรกฎาคม 2560 ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร โดยส านักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี 
ให้การต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 
2017 โดยมี  นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ 
 

        วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) โดย 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมการซ้อม
แผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว รุ่นที่ 1 
 

        วั น ที่  2 8  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 0 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธี
ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา น าโดย นางเนตร
นภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร 
และเจ้ าหน้าที่  ณ  ส านักงานพัฒนาพิ งคนคร 
(องค์การมหาชน) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
 
 
 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม 
งานวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ที่จัดขึ้นโดย
จังหวัดเชียงใหม่ น าโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ซึ่งส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ร่วมแจกน้ าดื่ม
ให้ กั บนักปั่ นและร่ วมกิ จกรรมปั่ น ไปปลู ก  ณ  
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ านานาชาติ เฉลิม 
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
 
 



 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธท่ี 2 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 
น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
โดย ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับ
คณะครูและน้องๆ จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
รวมทั้งผู้ดูแล จ านวน 550 คน ภายใต้กิจกรรม 
“ค่ายวิชาการ Academic Festival 2017” ที่มา
ท่องเที่ยวทัศนศึกษา ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 
 

         วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 
ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมี นายนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ร่วมกับหัวหน้าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่ออน โดย
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้น าปุ๋ยมูลสัตว์ร่วมแจกจ่ายแก่
ประชาชนท่ีเข้าร่วมงาน 
 

          วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 
09.15 น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน)  น า โดย  นางสาวรั ตนา  เ รื อนทราย 
ผู้อ านวยการฝ่ายบริการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน
เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวัน 
เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ สวนเกษตร
ทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พร้อมทั้งแจก
เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้แก่เกษตรกรและ
ผู้เข้าร่วมงาน 
 

         วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เข้าร่วม
โครงการเมืองเล็นรวมใจปลูกต้นดาวเรืองและปอเทือง
เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ-พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ในห้วงเวลาวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
และถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา จ านวน 5,000 ต้น ส านักงานพัฒนาพิง
คนคร (องค์การมหาชน) จึงได้มอบปุ๋ยมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี จ านวน 500 กิโลกรัม เพื่อร่วมเป็นหน่ึงในการท าความ
ดีเพื่อแม่ และเพื่อใช้บ ารุงต้นไม้ในแปลงสาธิตการเกษตร
ผสมผสานและการปลูกดอกดาวเรืองให้ได้ผลผลติที่คุณภาพ โดย
มี นายภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 
เป็นผู้มอบ และนายบัณฑิต เกษร รองนายกเทศมนตรีต าบล
เมืองเล็น เป็นผู้รับมอบ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
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         ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) PDA น า
ทีมโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง รองผู้อ านวยการ 
รักษาการ ผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อม 
ผู้บริหารประชุมเตรียมความพร้อม Big Cleaning Day @ 
Chiang Mai Night Safari เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด
กิจกรรมดังกล่าว ในวันที่  15-16 สิงหาคม พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค์เพื่อ  
        1. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการ 
        2. เจ้าหน้าที่มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และขวัญ
ก าลังใจดี 
        3. เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่
ท างาน 
 

       วันที่ 12 สิงหาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ 
จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 
สิงหาคม 2560 โดยมี นายปวิณ ช านิประศาสน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี 
พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ทั่วไป เข้าร่วมงาน รวมทั้งส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

         วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 19.19 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธี
จุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 
สิงหาคม 2560 โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรม
ด ารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
และนักท่องเที่ยว ที่ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีทีม่ี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 

         ส า นั ก ง า น พั ฒ น า พิ ง ค น ค ร 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33  
จัดกิจกรรม Big Cleaning น าโดย นางเนตรนภา 
สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และคณะผู้บริหาร ร่วมเก็บ
กวาดพื้นท่ี ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
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         วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดซ้อมแผน
อัคคีภัยและแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2 เพื่อป้องกันความ
ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการ
ผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็น
ประธานเปิดกิจกรรม ณ อาคารไกรสรราชสีห์ 
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 

          วันท่ี 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร ประชุมคณะท างานประชา
รัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2 โดยมี ท่านพลเอกเจน 
คีรีทวีป เป็นประธานท่ีปรึกษา 
 

        วันที่ 18 สิงหาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ 
จัดงานกิจกรรมการปลูกดอกไม้สีเหลือง เนื่องในพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายปวิณ 
ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิธี พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน รวมทั้งส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

           วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 
14.00 น. นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ผู้อ านวยการ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อม
คณะให้การต้อนรับ ท่านวิทวัส ศรีวิหค รองปลัด 
กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมส ารวจพื้นที่ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ เพื่อเตรียมการส าหรับการเป็นประธาน
อาเซียนของไทย ในปี 2562 
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          วันท่ี 24 สงิหาคม 2560 ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) น าโดย นางเนตรนภา  
สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
นายดนัย การพจน์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะ
เขต และคณะที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีพร้อมทั้งรับประทานอาหาร 

 

 

         วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) น าโดย นางเนตรนภา 
สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อ านวยการส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
คณะกรมประชาสัมพันธ์ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 
 

          ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ร่วมงาน Kid's world มหัศจรรย์โลกของเด็กปี 5  
"เปิดโลกนอกต ารา ... Let's go learn fin fun" 
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 
เวลา 9.00 - 18.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

        วันท่ี 5 กันยายน 2560 ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ณ วัดป่าตึง ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ร่วมกับหัวหน้าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหาร
อง ค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในอ า เภอสันก าแพง  
โดยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้น าปุ๋ยมูลสัตว์ร่วมแจกจ่ายแก่
ประชาชนท่ีเข้าร่วมงาน 
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         วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ สวนสัตว์สิงคโปร์ 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ระหว่างส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
กับ WILDLIFE RESERVES SINGAPORE PTE LTD, 
SINGAPORE โดยมี นายชัยธวัช เสาวพนธ์ และนายโชติโรจน์ 
วงศ์วรรณ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ร่วมเป็นสักขี
พยาน และนายวีระพล บุญชูดวง ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
จัดการสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชาตรี คูหเทพารักษ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์อนุรักษ์และวิจัย และ Dr.Cheng 
Wen-Haur Deputy Chief Executive Officer & Chief 
Life Sciences Officer Wildlife Reserves Singapore Pte 
Ltd และ Dr.Luis Oarlos Neves Director, Zoology 
Wildlife Reserves Singapore Pte Ltd ตัวแทนจากทั้งสอง
ฝ่าย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ 

 

 
 

          วันท่ี 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดประชุม
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย "กรณีใช้พื้นท่ี
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นสถานท่ีจอด
รถโดยสารขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร 
เส้นทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ" โดยได้รับเกียรติจาก  
พลเอกเจน คีรีทวีป ประธานท่ีปรึกษาคณะท างานประชา
รัฐขับเคลื่อนการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน เป็นประธาน พร้อมด้วย นางเนตรนภา  
สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร, หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการ เข้าร่วมด้วย ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

ส านักงานพัฒนาพิ งคนคร  (องค์การ
มหาชน) โดย นายภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารงานกลาง ร่วมออกรายการ "มองเมือง
เหนือ" ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงาน Unseen 
Lanna ครั้งที่ 3 “เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี” ที่จัดขึ้น
ในครั้งนี้ ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ได้ร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการจัดงาน Unseen 
Lanna ครั้งที่ 3 “เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี” ใน
ระหว่างวันที่ 15 - 24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบพระชนมพรรษา 

 
 
 

วันท่ี 15 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธี 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้พื้นท่ีศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบพระชนมพรรษา ระหว่างส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) และบริษัทวิศวกรรม 
ยูนนานหวันปอ จ ากัด ( Yunnan Wanbo Exhibition 
Engineering Co.,Ltd.) โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรม
ด ารง ปฏิบัติหน้า ท่ีผู้ อ านวยการส า นักงานพัฒนา 
พิงคนคร และนายคัง ถง เต๋อ กรรมการผู้จัดการบริษัท
วิศวกรรมยูนนานหวันปอ จ ากัด เป็นผู้ลงนามบันทึก
ข้อตกลง ณ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
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วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 
17.00 น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) จัดกิจกรรมการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ประจ าปี 
2560 โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าว
ต้อนรับ ณ อาคารวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 
 
 

        วันที่ 23 กันยายน 2560 ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี น าโดยนางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่
ผู้เข้ารบการอบรมในโครงการมัคุเทศก์อาสาพาเที่ยว
ชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 
 
 

วันที่ 27 กันยายน 2560 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี น าโดย นางเนตรนภา สุทธิ
ธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร และรักษาการผู้ อ านวยการ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมคณะ เข้ารับ
มอบรางวัลกินรียอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ในการประกวดรางวัล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism 
Awards) ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2560 จาก พลเอกธ
นะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้อง
รอยัล พารากอน ฮอล์ 3 ห้างสรรพสินค้าสยามพารา
กอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 
 
 

          นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ผู้อ านวยการ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ านานาชาติ เฉลิม 
พระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ สมาคมโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดเชียงใหม เข้าชมสถานที่เพื่อเตรียมจัดงานวัน
การศึกษาเอกชน 
 
 




