รายงานด้านภารกิจหลัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)
สํ า นั ก พัฒ นาพิง คนครฯ ได้มี ก ารดํา เนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติง านประจํ า ปีง บประมาณ พ.ศ. 2559
โดยมีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558) สรุปดังนี้
1. ตามแผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 มี ว งเงิ น ตามแผนรายจ่ ายรวมจํ า นวน
541,150,647.32 บาท และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ อยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ
ประเภทค่าใช้จ่าย

วงเงิน (ล้านบาท)
แผนเดิม

แผนปรับใหม่

1. งบบุคลากร

104.6243

103.0403

2. งบดําเนินงาน

271.2041

266.0955

3. งบประมาณตามยุทธศาสตร์

165.3223

172.0148

รวมทั้งสิ้น

541.1506

541.1506

2. กรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสํานักงานพัฒนาพิงคนครฯ ตามแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 119 รายการ วงเงินรวม 165,322,321.50 บาท เพิ่มจํานวน 8 รายการ
วงเงิน 6,692,500 บาท ทําให้กรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 127
รายการ วงเงิน 172,014,821.50 บาท โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
- ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 35 รายการ
- ก่อหนี้ผูกพันแล้วรอเบิกจ่ายตามสัญญา จํานวน 28 รายการ
- อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 64 รายการ
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รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่
เชื่อมโยงให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการ ดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโครงการเชียงใหม่ อยู่ระหว่างคณะกรรมการกําหนดราคา
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ไนท์ซาฟารี
กลาง
วงเงิน 1,136,800 บาท
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
2. ปรับปรุงระบบฆ่าเชื้อแบคทีเรียและอีโคไล ดําเนินงานปรับปรุงระบบฆ่าเชื้อแบคทีเรียและอีโคไล ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา
ของระบบจ่ายน้ําในพื้นที่โซนแสดงสัตว์ ของระบบจ่ายน้ําในพื้นที่โซนแสดงสัตว์
มีจํานวน 1 งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
วงเงิน 2,000,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559
3. ปรับปรุงดาดพื้น คานเสริมหน้าโหมด ดําเนินงานปรับปรุงดาดพื้น คานเสริมหน้าโหมดส่วน อยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณเพิ่มเติม
ส่วนแสดงหมีสล็อท
แสดงหมีสล็อท
โดยจะนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการ
วงเงิน 199,800 บาท
บริหารการพัฒนาพิงคนคร
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559
4. ก่อสร้างคอนไม้เทียมส่วนแสดงหมีขอ ดําเนินงานก่อสร้างคอนไม้เทียมส่วนแสดงหมีขอ
อยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณเพิ่มเติม
วงเงิน 80,600 บาท
โดยจะนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการ
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559
บริหารการพัฒนาพิงคนคร
5. ต่อเติมหลังคา Amphitheater ส่วน
ดําเนินงานต่อเติมหลังคา Amphitheater ส่วน
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
Holding
Holding
เรียบร้อยแล้ว
วงเงิน 102,600 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559
6. ก่อสร้างคอกกักม้าแคระ
ดําเนินงานก่อสร้างคอกกักม้าแคระ
ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา
วงเงิน 734,000 บาท
มีจํานวน 1 งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559
7. ปรับปรุงระบบลวดไฟฟูาในส่วน
ดําเนินงานปรับปรุงระบบลวดไฟฟูาในส่วนแสดงสัตว์ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารตกลงราคา
แสดงสัตว์
จํานวน 24 ส่วนแสดง
วงเงิน 5,000,000 บาท
- โซนซาวันน่าซาฟารี 9 ส่วนแสดง : กระทิง ไฮยีน่า
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559
ลายแถบ หมาปุาดิงโก้ แรดขาว สมเสร็จไทย สิงโต
เสือชีตาร์ ไฮยีนา่ ลายจุด และวาตูซี่
- โซนพรีเดเตอร์ พราวน์ 10 ส่วนเสดง : ไฮยีน่า
สิงโต สิงโตขาว เสือโคร่งอินโดจีน เสือโคร่งเบงกอล
เสือโคร่งขาว หมาปุาแมนวูล์ฟ (หมาปุาเคราขาว)
หมีควาย เสือพูม่า และแคนาเดียนวูล์ฟ (เกร์วูล์ฟ)
- โซนจากัวร์ เทรล 5 ส่วนแสดง : หมีสลอร์ท เสือ
ปลา หมีขอ เสือจากัวร์ และสมเสร็จบราวิล
8. ปรับปรุงระบบไฟฟูาอาคาร Tiger Show ดําเนินงานปรับปรุงระบบไฟฟูาอาคาร Tiger Show ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 500,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559
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9. ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงใน
ดําเนินงานปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงในโซน
อยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัตยิ กเลิก
โซนซาวันน่าซาฟารี (จุดกระทิง)
ซาวันน่าซาฟารี (จุดกระทิง)
เพื่อไปดําเนินกิจกรรมกันดินสไลด์ บริเวณ
วงเงิน 2,000,000 บาท
จุดกวางผา
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559
10. ติดตั้งระบบไฟฟูาเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ดําเนินงานติดตั้งระบบไฟฟูาเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
จํานวน 4 จุด
จํานวน 4 จุด
เรียบร้อยแล้ว
วงเงิน 600,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559
11. ปรับปรุงพื้นที่โซนแสดงสัตว์
ประกอบด้วยรายการย่อย จํานวน 2 รายการ
วงเงิน 9,094,200 บาท
- รอเบิกจ่ายตามสัญญา จํานวน 1 รายการ
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
- ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จํานวน 1 รายการ
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานตามรายการย่อย ดังนี้
1. ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 8,925,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
2. ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรอบพืน้ ที่โซน Jaguar ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทยอย
Trail วงเงิน 169,200 บาท
เบิกจ่ายตามสัญญา มีจํานวน
9 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 4 งวดงาน
คงเหลือเบิกจ่าย 5 งวดงาน วงเงิน
94,000 บาท
12. ปรับปรุงอาคารบริการ สิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วยรายการย่อย จํานวน 2 รายการ ดังนี้
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย
1. ก่อสร้างอาคารกักกันโรคสัตว์
เรียบร้อยแล้ว
ความสะดวก
วงเงิน 6,375,000 บาท
วงเงิน 12,013,800 บาท
2. ก่อสร้างคอกกักกันสัตว์สําหรับสัตว์ส่วนเกิน
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
(Surplus) ที่ไม่ได้นําออกแสดง จํานวน 50 คอก
วงเงิน 5,638,800 บาท
13. ปรับปรุงห้องถ่ายภาพกับสัตว์
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 192,700 บาท
1. เปลี่ยนฉากหลัง
เรียบร้อยแล้ว
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
2. จัดทําอ่างน้ําสําหรับล้างอุปกรณ์หอ้ งภาพ
3. จัดทําที่นั่งสําหรับถ่ายรูป
4. ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
14. ปรับปรุงส่วนแสดงเสือโคร่ง
ขยายพื้นที่ส่วนแสดงเสือโคร่ง ขุดโหมดสร้างคอกกัก ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทยอย
วงเงิน 14,600,000 บาท
และพื้นที่ส่วนแสดงปรับปรุงโรงเรือน 2 โรง และ
เบิกจ่ายตามสัญญา มีจํานวน 3 งวดงาน
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
สร้างโรงเรือน 1 โรง
ยังไม่มีการเบิกจ่าย
15. การจัดหาสัตว์เพิ่มเติม
จัดหาสัตว์จํานวน 4 ชนิด ดังนี้
ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR
วงเงิน 5,470,000 บาท
1. ฟลามิงโก้อเมริกา 9 ตัว
และราคากลางแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 2. นกกระเรียนหงอนพู่ 4 ตัว
คณะกรรมการจัดส่งให้พัสดุ
3. ฟลามิงโก้ใหญ่ 4 ตัว
4. เสือโคร่งขาวปลอด (ตัวเมีย) 1 ตัว
16. การจัดหาสัตว์เพิ่มเติม
จัดหาสัตว์จํานวน 8 ชนิด ดังนี้
- ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 1,920,000 บาท
1. แบคบัค 10 ตัว
เรียบร้อยแล้ว จํานวน 7 ชนิด
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
2. นกพิราบหงอน 6 ตัว
- คงเหลือรายการค้างเบิกจ่ายจํานวน 1
3. นก Sarlet ibis 6 ตัว
ชนิด คือ นกพิราบหงอน จํานวน 6 ตัว
4. กูดูใหญ่ 4 ตัว
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
5. ลีเมอร์ขาวดํา 3 ตัว
6. Salmon crest cockatoo 10 ตัว
7. งูหลามทอง 2 ตัว
8. ม้าลูกผสม 5 ตัว
17. การจัดหาครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน
ประกอบด้วยรายการย่อย จํานวน 62 รายการ 136 หน่วย
วงเงิน 4,110,520 บาท
- อยู่ระหว่างจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ จํานวน 4 รายการ 9 หน่วย
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 5 รายการ 9 หน่วย
- อยู่ระหว่างตกลงราคา จํานวน 10 รายการ 51 หน่วย
- อยู่ระหว่างกําหนดราคากลางและ TOR จํานวน 7 รายการ 16 หน่วย
- รอเบิกจ่ายตามสัญญา จํานวน 3 รายการ 3 หน่วย
- ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จํานวน 33 รายการ 48 หน่วย
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานตามรายการย่อย ดังนี้
1. ครุภณ
ั ฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ จํานวน 34 รายการ
- อยู่ระหว่างตกลงราคา 1 รายการ 2 หน่วย
50 หน่วย วงเงิน 179,000 บาท
- ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 33 รายการ 48 หน่วย
2. ชุดดึงลวดไฟฟูา จํานวน 1 ชุด วงเงิน 10,000 บาท อยู่ระหว่างตกลงราคา
3. เครื่องมือศัลยกรรมทั่วไป จํานวน 3 เครื่อง
อยู่ระหว่างตกลงราคา
วงเงิน 20,000 บาท
4. เครื่องมือผ่าตัดและจี้ห้ามเลือดไฟฟูา จํานวน
อยู่ระหว่างตกลงราคา
1 เครื่อง วงเงิน 120,000 บาท
5. กล้องถ่ายรูป จํานวน 1 เครื่อง วงเงิน 6,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
6. สว่านไฟฟูา จํานวน 1 ตัว วงเงิน 5,000 บาท
อยู่ระหว่างจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ
7. เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงแบบเคลื่อนที่ จํานวน
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
5 เครื่อง วงเงิน 200,000 บาท
8. เครื่องทําน้ําอุ่น จํานวน 23 เครื่อง
อยู่ระหว่างตกลงราคา
วงเงิน 161,000 บาท
9. ซิงค์ล้างจานสแตนเลส จํานวน 1 ชุด
ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา
วงเงิน 20,000 บาท
มีจํานวน 1 งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
10. ตู้แช่เนื้อ จํานวน 1 ตู้ วงเงิน 50,000 บาท
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
11. ตู้แช่แข็ง จํานวน 2 ตู้ วงเงิน 50,000 บาท
อยู่ระหว่างตกลงราคา
12. ตู้แช่เย็น 2 ประตู จํานวน 1 ตู้
ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา
วงเงิน 35,000 บาท
มีจํานวน 1 งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
13. ชุดโต๊ะนั่งกินข้าว จํานวน 12 ชุด
อยู่ระหว่างตกลงราคา
วงเงิน 120,000 บาท
14. เตาปิ้งย่างสแตนเลส 4 หัวเตา อินฟราเรด
อยู่ระหว่างตกลงราคา
จํานวน 4 เครื่อง วงเงิน 40,000 บาท
15. มอเตอร์ปมั๊ น้ําขนาด 20 hp
อยู่ระหว่างกําหนดราคากลางและ TOR
จํานวน 4 เครื่อง วงเงิน 280,000 บาท
16. ถังน้ําแรงดันขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตร จํานวน อยู่ระหว่างกําหนดราคากลางและ TOR
3 ถัง วงเงิน 135,000 บาท
17. Submersible Pumps ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า อยู่ระหว่างกําหนดราคากลางและ TOR
จํานวน 5 เครื่อง วงเงิน 225,000 บาท
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
18. ชุดปั๊มน้ํา การแสดงน้ําพุดนตรี อุปกรณ์เครื่อง
อยู่ระหว่างกําหนดราคากลางและ TOR
ฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายแสงเลเซอร์ จํานวน
1 ชุด วงเงิน 1,001,520 บาท
19. LED SMART TV จํานวน 1 เครื่อง
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน 50,000 บาท
20. เครื่องเปุาลม จํานวน 6 เครื่อง
อยู่ระหว่างจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ
วงเงิน 36,000 บาท
21. ปั๊มลมขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร จํานวน
อยู่ระหว่างกําหนดราคากลางและ TOR
1 เครื่อง วงเงิน 65,000 บาท
22. ไดเชื่อม จํานวน 1 เครื่อง วงเงิน 45,000 บาท ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา
มีจํานวน 1 งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
23. ชุดระบบเสียงเคลื่อนที่ชุดใหญ่ จํานวน 1 ชุด
อยู่ระหว่างกําหนดราคากลางและ TOR
วงเงิน 700,000 บาท
24. ชุดกระจายเสียงประกาศประชาสัมพันธ์ลานจอด อยู่ระหว่างกําหนดราคากลางและ TOR
รถ 2, 3 จํานวน 1 ชุด วงเงิน 500,000บาท
25. วิทยุสื่อสาร แบบประจําที่ระบบ CB (Citizen
อยู่ระหว่างจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ
Band) จํานวน 1 ชุด วงเงิน 15,000 บาท
26. โทรทัศน์แบบ LED ขนาด 24 นิ้ว จํานวน
อยู่ระหว่างจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ
1 เครื่อง วงเงิน 5,000 บาท
27. กล้องวิดีโอ จํานวน 1 ตัว วงเงิน 20,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
28. เครื่องย่อยกระดาษ จํานวน 1 เครื่อง
อยู่ระหว่างตกลงราคา
วงเงิน 5,000 บาท
29. พัดลมระบายอากาศ จํานวน 2 เครื่อง
อยู่ระหว่างตกลงราคา
วงเงิน 12,000 บาท
18. การจัดหาครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน
ประกอบด้วยรายการย่อย จํานวน 36 รายการ 138 หน่วย
วงเงิน 1,427,500 บาท
- รอเบิกจ่ายตามสัญญา จํานวน 31 รายการ 130 หน่วย
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 - ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จํานวน 5 รายการ 8 หน่วย
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานตามรายการย่อย ดังนี้
1. ครุภณ
ั ฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ (เงินรายได้) จํานวน
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
14 รายการ 85 หน่วย วงเงิน 215,500 บาท เรียบร้อยแล้ว
2. ปั๊มน้ําหอยโข่ง จํานวน 9 เครื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 135,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
3. ไดโว่สูบน้ํา จํานวน 15 เครื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 150,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
4. เครื่องตัดหญ้า จํานวน 5 เครื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 50,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
5. กล้องถ่ายรูป ห้องถ่ายภาพ จํานวน 1 เครื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 60,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
6. เครื่องสับแครอท จํานวน 1 เครื่อง
ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา
วงเงิน 50,000 บาท
มีจํานวน 1 งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
7. เครื่องอบผ้าแห้ง จํานวน 1 เครื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 10,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
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8. เครื่องดูดฝุุน จํานวน 1 เครื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 10,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
9. เลื่อยยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้ จํานวน 2 เครื่อง
ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา
วงเงิน 40,000 บาท
มีจํานวน 1 งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
10. เครื่องดูดเสมหะ จํานวน 2 เครื่อง
ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา
วงเงิน 20,000 บาท
มีจํานวน 1 งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
11. ตู้เชื่อม จํานวน 1 เครื่อง วงเงิน 30,000 บาท ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว
12. ไมโครโฟนลอยแบบพกพา จํานวน 2 ชุด
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 50,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
13. โคมไฟผ่าตัด จํานวน 2 ชุด วงเงิน 100,000 บาท ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา
มีจํานวน 1 งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
14. เครื่องมือศัลยกรรมกระดูก จํานวน 1 ชุด
ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา
วงเงิน 170,000 บาท
มีจํานวน 1 งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
15. เครื่องซักผ้า จํานวน 1 เครื่อง วงเงิน 8,000 บาท ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว
16. ไมค์ลอย (wiless) จํานวน 2 ชุด
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 32,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
17. จอโปรเจคเตอร์พร้อมเครื่องฉาย จํานวน 1 ชุด ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 65,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
18. ตู้ลําโพงขยายเสียงพกพา จํานวน 1 ตัว
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 15,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
19. เครื่องกรองน้ํา จํานวน 1 เครื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 18,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
20. ปูอมยามรักษาความปลอดภัย จํานวน 1 หลัง
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 50,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
21. เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ จํานวน
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
1 เครื่อง วงเงิน 82,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
22. เครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด จํานวน
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
1 เครื่อง วงเงิน 13,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
23. เครื่องผลิตออกซิเจน จํานวน 1 เครื่อง
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 54,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
19. การจัดหาครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน
ประกอบด้วยรายการย่อย จํานวน 2 รายการ
วงเงิน 1,889,500 บาท
- รอเบิกจ่ายตามสัญญา จํานวน 1 รายการ
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
- ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จํานวน 1 รายการ
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานตามรายการย่อย ดังนี้
1. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จํานวน
ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทยอย
1 รายการ วงเงิน 1,290,000 บาท
เบิกจ่ายตามสัญญา มีจํานวน 3 งวดงาน
เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน คงเหลือเบิกจ่าย
1 งวดงาน วงเงิน 967,500 บาท
2. เครื่อง Walk through Metal Detector จํานวน ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
2 เครื่อง วงเงิน 599,500 บาท
เรียบร้อยแล้ว
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กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
20. การจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และ ประกอบด้วยรายการย่อย จํานวน 6 รายการ 9 หน่วย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 2 รายการ 3 หน่วย
วงเงิน 218,000 บาท
- อยู่ระหว่างตกลงราคา จํานวน 3 รายการ 4 หน่วย
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
- รอเบิกจ่ายตามสัญญา จํานวน 1 รายการ 2 หน่วย
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานตามรายการย่อย ดังนี้
1. เครื่องพิมพ์บัตร จํานวน 2 เครื่อง
อยู่ระหว่างตกลงราคา
วงเงิน 90,000 บาท
2. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จํานวน 1 เครือ่ ง
อยู่ระหว่างตกลงราคา
วงเงิน 10,000 บาท
3. เครื่องพิมพ์สี พร้อม Scan จํานวน 1 เครื่อง
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน 8,000 บาท
4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จํานวน 1 เครื่อง
อยู่ระหว่างตกลงราคา
วงเงิน 10,000 บาท
5. เครื่องพิมพ์ all in one จํานวน 2 เครื่อง
ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา
วงเงิน 40,000 บาท
มีจํานวน 1 งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
6. ชุดกล้องวงจรปิด จํานวน 2 ชุด
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน 60,000 บาท
21. การจัดหาครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
รถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน
ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา
วงเงิน 65,000 บาท
มีจํานวน 1 งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
22. การจัดหาครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
รถพยาบาล จํานวน 1 คัน
อยู่ระหว่างขออนุมัตริ าคากลางและ TOR
วงเงิน 3,000,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559
23. โครงการผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งในสัตว์ปุา ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้
ที่สําคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์ 1. จ้างเหมาผู้ช่วยงานโครงการวิจยั จํานวน 2 อัตรา อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 2,000,000 บาท
(อัตราละ 18,000 บาท/เดือน ระยะเวลา
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
12 เดือน) วงเงิน 432,000 บาท
2. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน 4 คนๆ ละ อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
4 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท วงเงิน 160,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางและที่พักของผู้เชี่ยวชาญ/ อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
ที่ปรึกษางาน วงเงิน 160,000 บาท
4. ค่าวัสดุสํานักงานสําหรับการจัดทําเอกสาร เช่น
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
กระดาษ ปากกาเคมี วงเงิน 5,000 บาท
5. ค่าเวชภัณฑ์ยา ยาสลบ น้าํ เกลือ วงเงิน 150,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
6. ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน 20,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
7. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้แก่ อุปกรณ์เจาะ อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
และเก็บเลือด อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง กระบอกฉีดยา
เข็มฉีดยา หลอดเก็บน้าํ เชื้อ วงเงิน 60,000 บาท
8. ค่าจ้างเหมาทํารูปเล่มงานโครงการศึกษา (เล่มละ อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
500 บาท) จํานวน 100 เล่ม วงเงิน 50,000 บาท
9. ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 75,000 บาท
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
10. ค่าครุภณ
ั ฑ์สํานักงานเพื่อใช้ในงานโครงการศึกษา อยู่ระหว่างตกลงราคา
วงเงิน 20,000 บาท ได้แก่
- โต๊ะสแตนเลสแบบพับเก็บได้ จํานวน 2 ตัว
(ตัวละ 6,000 บาท) วงเงิน 12,000 บาท
- กล่องเก็บอุปกรณ์จํานวน 2 กล่อง (กล่องละ
1,000 บาท) วงเงิน 2,000 บาท
- เก้าอี้สแตนเลสแบบพับเก็บได้ จํานวน 6 ตัว
(ตัวละ 1,000 บาท) วงเงิน 6,000 บาท
11. เครื่องรีดน้ําเชื้อด้วยไฟฟูา (Electro-ejaculator) อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมอุปกรณ์การรีด 1 ชุด วงเงิน 300,000 บาท
12. ถังเก็บน้ําเชื้อขนาด 20 ลิตร จํานวน 1 ถัง
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน 70,000 บาท
13. ถังเก็บไนโตรเจนขนาด 20 ลิตร จํานวน 1 ถัง อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน 70,000 บาท
14. Auto-pipette จํานวน 2 ตัว (ตัวละ 15,000 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
บาท) วงเงิน 30,000 บาท
15. กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว วงเงิน 50,000 บาท
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
16. ชุดสําหรับประกอบใช้วัดความดันโลหิตสัตว์แบบ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
ดิจิตอล 1 ชุด วงเงิน 18,000 บาท
17. เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนอิ่มตัวในกระแสเลือด อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
1 เครื่อง วงเงิน 16,000 บาท
18. เครื่องผลิตออกซิเจนเข้มข้นจากอากาศ 1 เครื่อง อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน 27,000 บาท
19. เครื่องให้ความอบอุ่นสัตว์ปุวย 1 เครื่อง
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน 25,000 บาท
20. เครื่อง ECG 1 เครื่อง วงเงิน 52,000 บาท
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
21. ชุดกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
1 ชุด วงเงิน 150,000 บาท
22. กล่องขนย้ายสัตว์ จํานวน 10 กล่อง (กล่องละ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
6,000 บาท) วงเงิน 60,000 บาท
24. โครงการหนูน้อยไนท์ซาฟารี
ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้
วงเงิน 1,000,000 บาท
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
1. ค่าตกแต่งสถานที่ให้เป็นส่วนการเรียนรู้หนูน้อย
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 ไนท์ซาฟารี วงเงิน 300,000 บาท
2. ค่าจัดทําระบบสื่อการเรียนรู้ วงเงิน 600,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
3. ค่าวัสดุดําเนินกิจกรรม อาทิ ค่ากระดาษโฟโต้ ค่าเติม อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
หมึกพริ้นเตอร์ ค่าวัสดุอื่นๆ วงเงิน 100,000 บาท
25. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 65.66 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายใน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ โครงการ ดังนี้
ไนท์ซาฟารี
1. ปลูกไม้ดอกตามฤดูกาล,ไม้ประดับ,ไม้พุ่ม และ
ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 73.80
วงเงิน 1,580,000 บาท
ตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดตกแต่งตามที่จัด
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 กิจกรรมสําคัญต่างๆ เช่น เทศกาลคริสมาส, วันพ่อ,
วันวาเลนไทน์ ฯลฯ วงเงิน 500,000 บาท
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
2. ปลูกไม้ดอก, ไม้ประดับ บริเวณรอบๆ อาคารลานนา ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 34.44
วงเงิน 500,000 บาท
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ เช่น กระสอบ ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 150,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับผลิตปุ๋ยน้ําชีวภาพ (EM)
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 200,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
5. ค่าจัดทําฝายชะลอความชุ่มชื่น (ฝายแม้ว) จํานวน อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
6-7 ฝาย วงเงิน 56,000 บาท
6. ค่าครุภณ
ั ฑ์ วงเงิน 174,000 บาท
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
- เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 7 เครื่อง เครื่องละ เรียบร้อยแล้ว
8,500 บาท วงเงิน 59,500 บาท
- เลื่อยโซ่ยนต์ กําลัง 5.3 แรงม้า 1 เครื่อง วงเงิน
35,000 บาท
- เลื่อยตัดไม้ใช้เครื่องยนต์แบบโซ่ 12” 5 เครื่อง
เครื่องละ 9,500 บาท วงเงิน 47,500 บาท
- รถเข็น 3 ล้อ 10 คัน คันละ 3,200 บาท วงเงิน
32,000 บาท
26. โครงการ The Magic of Elephat
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
Trail
1. ค่าชุดหม้อฮ่อมพร้อมกางเกงสําหรับโครงการ
เรียบร้อยแล้ว
วงเงิน 26,750 บาท
วงเงิน 4,600 บาท
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ดําเนิน
กิจกรรมโครงการ (จํานวน 17 รายการ) วงเงิน
22,150 บาท
27. โครงการปล่อยกวางผาคืนสู่ธรรมชาติ ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้
(โครงการต่อเนื่อง 2 ปี)
1. ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยงานโครงการวิจยั จํานวน 1
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 1,500,000 บาท
อัตรา วงเงิน 225,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
- ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน 4 คน
วงเงิน 80,000 บาท
- ค่าเดินทางและที่พักของผู้เชีย่ วชาญ/ ที่ปรึกษา
งาน วงเงิน 80,000 บาท
- ค่าวัสดุสาํ นักงานสําหรับการจัดทําเอกสาร เช่น
กระดาษ ปากกาเคมี วงเงิน 5,000 บาท
- ค่าจ้างศึกษาและสํารวจพื้นทีท่ ําการปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติ วงเงิน 300,000 บาท
- ค่าจัดทาแบบสอบถาม วงเงิน 20,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทาแผนพันธุกรรมของกวางผา
วงเงิน 150,000 บาท
- ค่ายาและเวชภัณฑ์ วงเงิน 156,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ สิ่งก่อสร้าง
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
- กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว จํานวน 2 ตัว
วงเงิน 30,000 บาท
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
- กล้องส่องทางไกลแบบสองตา จํานวน 4 ตัว
วงเงิน 30,000 บาท
- ชุดรับส่งสัญญาณวิทยุ Radio telemetry วงเงิน
300,000 บาท
- นาฬิกาจับเวลา จํานวน 4 ตัว วงเงิน 4,000 บาท
- กล่องขนย้ายสัตว์ วงเงิน 120,000 บาท
28. โครงการออกแบบปรับปรุงผังแม่บท ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้
ภูมิสถาปัตยกรรม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1. ค่าตอบแทนบุคลากร
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
จังหวัดเชียงใหม่
- หัวหน้าโครงการ 1 คน วงเงิน 150,000 บาท
วงเงิน 1,500,000 บาท
- นักวิจัย 6 คน วงเงิน วงเงิน 300,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
- ผู้ประสานงาน 1 คน วงเงิน 20,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าจ้างเหมา
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
- ค่าจัดทําแบบเสนอแบบเป็นเพลทแนวความคิดใน
การออกแบบร่างผังบริเวณและงานขั้นผังแม่บท
วงเงิน 200,000 บาท
- ค่าจัดทําแบบงานขั้นผังแม่บทพร้อมรูปตัด
รูปทัศนียภาพ วงเงิน 100,000 บาท
- ค่าจัดทํารายละเอียดแบบก่อสร้าง กระดาษไข
วงเงิน 400,000 บาท
- ค่าจัดทํารายละเอียดแบบก่อสร้าง พิมพ์เขียว
วงเงิน 166,000 บาท
3. ค่าจัดทํารายงาน
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
- รายงานครั้งที่ 1 วงเงิน 9,000 บาท
- รายงานครั้งที่ 2 วงเงิน 15,000 บาท
- รายงานการดูแลรักษาพืชพรรณ
วงเงิน 15,000 บาท
- รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาพรวม)
วงเงิน 25,000 บาท
4. ค่าวัสดุ
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
- ค่าวัสดุสาํ นักงาน วงเงิน 50,000 บาท
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง วงเงิน 50,000 บาท
29. โครงการ สํารวจ ประเมิน และ
ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารคุณภาพ 1. ค่าจัดจ้างเหมาศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ข้อมูล
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
ตามมาตรฐาน ISO 9001 และด้าน
วงเงิน 350,000 บาท
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 2. ค่าจ้างเหมาบริษัท/ผู้เชี่ยวชาญ/คณะกรรมการที่ อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 350,000 บาท
ปรึกษา เข้ามาศึกษา สํารวจ ประเมินและให้
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
คําแนะนํา เรื่องการจัดทํามาตรฐาน ISO 9001
และ ISO 14001 จํานวน 1 งาน
3. ค่าจ้างเหมาจัดทํารูปเล่มรายงาน ISO 9001 และ อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
ISO 14001 อย่างน้อยอย่างละ 1 เล่ม และ
สําเนาอย่างน้อยอย่างละ 4 เล่ม
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
30. โครงการสร้างมาตรฐานด้านความ
ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้
ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว เชียงใหม่ 1. ค่าวิทยากรการฝึกอบรม หลักสูตรการปฐม
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
ไนท์ซาฟารี
พยาบาลเบื้องต้นและหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉิน
วงเงิน 960,000 บาท
EMS วงเงิน 70,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
2. ฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จํานวน อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
3 รุ่น รุ่นละ 50 คน วงเงิน 150,000 บาท
3. ฝึกอบรมปฐมพยาบาลขั้นสูง จํานวน 1 รุ่น 50 คน อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
200,000 บาท
4. เสื้อสําหรับผู้ปฏิบตั ิงานทําหน้าที่หน่วยบริการ
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน EMS จํานวน ๕๐ ตัว ตัวละ
400 บาท วงเงิน 20,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ วงเงิน 20,000 บาท
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
6. ค่าครุภณ
ั ฑ์
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
- เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED (Automate 4 เครื่อง
เครื่องละ 120,000) วงเงิน 480,000 บาท
- กระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น จํานวน 5 ใบ
วงเงิน 20,000 บาท
กลยุทธ์ที่ 2 : เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการศึกษาการ ขอบเขตการศึกษา
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพือ่
1. สํารวจและรวบรวมข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ด้าน อยู่ระหว่างเตรียมนําเสนอคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การท่ อ งเที่ ย ว ตามขอบเขตพื้ น ที่ ศึ ก ษา โดยใช้ พัฒนาพิงคนคร เพื่อพิจารณาดําเนินงาน
วงเงิน 5,000,000 บาท
ภาพถ่ายทางอากาศหรือดาวเทียม และบันทึกลงใน โครงการ
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
ระบบภู มิ พ ร้ อ มทั้ ง จั ด ทํ า แผนที่ ฐ านข้ อ มู ล ทาง
กายภาพและระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
2. วิเคราะห์ทางพื้นที่ (Spatial Analysis) ด้านศักยภาพ
และการเชื่อมต่อระหว่างจุดท่องเที่ยว
3. วิเคราะห์ทางพื้นที่ (Spatial Analysis) ด้านศักยภาพ
การพัฒนา โดยใช้วิธีการคัดกรอง (Sieve Analysis)
และการตัดสินใจหลายมิติ (Multi-Criteria Decision
Making) เพื่อประเมินศักยภาพของการพัฒนาการ
ท่อ งเที่ ย วและการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งจุ ด ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างๆ และจัดทําแผนที่ข้อมูลศักยภาพการท่องเที่ยว
ภาพรวมเชิงภูมิภาค
4. ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาพื้นที่ด้านการ
ท่องเที่ยวพื้นที่ โดยคํานึงถึงด้าน เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน
ในพื้นที่ศึกษา
5. นําเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว ทั้งมิติ
ของการสร้างแรงจูงใจต่อนักท่องเที่ยว (Attraction)
และความสามารถในการให้ บ ริ ก ารของพื้ น ที่
(Carrying Capacity)
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กลยุทธ์ที่ 2 : เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
6. กิ จ กรรมนํ า ร่ อ งของการพั ฒ นาพื้ น ที่ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรม โดยใช้กระบวนการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research/
PAR) ซึ่งจะนําไปสู่การเตรียมความพร้อมของพื้นที่
ต่อโครงการกระเช้ าลอยฟู า เชื่ อมโยงพื้น ที่ต่ างๆ
เข้าด้วยกัน
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้
วงเงิน 13,371,000 บาท
1. ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ วงเงิน 1,750,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 2. งานลานกิจกรรมและจุดชมวิว บริเวณศูนย์บริการ อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
นักท่องเที่ยว วงเงิน 2,100,000 บาท
3. งานสะพานทางเดิน Board walk ข้ามห้วย
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 1,150,000 บาท
4. งานลานพักผ่อนบริเวณจุดพักคอย
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 1,200,000 บาท
5. งานลานกิจกรรมพร้อมที่นั่งพักผ่อน บริเวณจุด
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
ชมวิวผาช่อ วงเงิน 800,000 บาท
6. งานสะพานทางเดิน Board walk สู่ลานหน้าผาช่อ อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 220,000 บาท
7. งานปรับปรุงลานผาช่อ วงเงิน 500,000 บาท
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
8. งานปรับปรุงบันได และราวจับ วงเงิน 1,600,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
9. งานทางเดิน Board walk ทางกลับ บุกเบิกใหม่
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 1,100,000 บาท
10. งานถนนและลานจอดรถ คสล.
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 2,451,000 บาท
11. งานระบบน้ําและงานก่อสร้างห้องน้ํา คสล.
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 500,000 บาท
3. การจัดทําแผนการตลาดเชิงลึกด้านการ ขอบเขตการศึกษา
ท่องเที่ยว สํานักงานพัฒนา
1. ศึกษาวิจัยและจัดทําแผนการตลาดตามองค์ประกอบ ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
พิงคนคร (องค์การมหาชน)
ดังนี้
เรียบร้อยแล้ว
วงเงิน 975,000 บาท
- ศึกษา รวบรวม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
- ค้นหาความต้องการของนักท่องเที่ยวและกําหนด
กลุ่มเปูาหมายที่เหมาะสม
- ค้นหาจุดแข็งของพื้นที่และศักยภาพสินค้าและ
บริการต่างๆ
- ออกแบบกลุ่มสินค้าและบริการทีท่ ันสมัยและการ
ค้นหาแบรนด์ไอเดีย “คุณค่าทีส่ ะท้อนตัวตน”
ที่โดดเด่น แตกต่าง แข่งขันได้
- กําหนดแผนและเครื่องมือในการทําการสื่อสาร
การตลาดอย่างบูรณาการ
- กําหนดกิจกรรมทางการตลาด งานอีเว้นท์
ที่ควรส่งเสริม
- กําหนดแผนการติดตามและประเมินผลของ
แผนการทํางาน
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กลยุทธ์ที่ 2 : เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
2. รวบรวมเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
และบริการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ พร้อมเสนอขาย
และเสนอเป็นกลุ่มสินค้าและบริการที่เหมาะสม
3. จัดระดมความเห็นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบความ
ต้องการของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนนํา
ข้อมูลมากําหนดแผนการดําเนินโครงการและ
กิจกรรมภายใต้โครงการทีเ่ น้นการมีส่วนร่วมของคน
ในพื้นที่ นําไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวและ
การตลาดอย่างยั่งยืนจัดกิจกรรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการแก่เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการนําแผนไปสู่การปฏิบัตไิ ด้
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้
ท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู
1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมวันเด็ก วงเงิน
อยู่ระหว่างขออนุมัติจดั จ้างกิจกรรม
วงเงิน 750,000 บาท
164,250 บาท
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมวันแห่งความรัก
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
สะพานขาวทาชมพู วงเงิน 171,800 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
เชิงธรรมชาติอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล วงเงิน
133,450 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ํา อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
ดําหัวผูส้ ูงอายุ วงเงิน 150,200 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมพิธีทําบุญตักบาตร อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
และงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล วงเงิน
130,300 บาท
6. บัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จํานวน 200 ใบ อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
สําหรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
7. บัตรกํานัลบ้านพัก เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จํานวน
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
15 ใบ สําหรับกิจกรรมวันแห่งความรัก สะพาน
ขาวทาชมพู
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. การศึกษาสํารวจและออกแบบกระเช้า ขอบเขตการศึกษา
ลอยฟูา (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ 1. ดําเนินการศึกษา สํารวจเส้นทางกระเช้าลอยฟูาที่ - ตามสัญญา เบิกจ่ายจํานวน 6 งวดงาน
ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดํา
เหมาะสม และทําการศึกษาความเหมาะสม
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 4 งวดงาน
วงเงิน 2,000,000 บาท
(Feasibility Study)
- คงเหลือเบิกจ่าย 2 งวดงาน
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2556
2. ดําเนินการออกแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ
และดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องในการก่อสร้างกระเช้า
ลอยฟูา (Cable Car)
3. การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. การรับฟังความคิดเห็นและการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน
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กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
2. การจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของ ขอบเขตการศึกษา
ประชาชนต่อการศึกษาสํารวจ และ
จัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
- ตามสัญญา เบิกจ่ายจํานวน 4 งวดงาน
ออกแบบกระเช้าลอยฟูา (Cable Car) ศึกษาสํารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟูา (Cable
ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย
เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย- Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดํา เรียบร้อยแล้ว
ดอยผาดํา
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง - คงเหลือเบิกจ่าย 3 งวดงาน วงเงิน
วงเงิน 2,625,000 บาท
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2558 ดังนี้
2,625,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557
1. รวบรวมข้อมูลโครงการฯ ที่จะต้องเผยแพร่แก่
- ขยายเวลาสัญญาสิ้นสุดวันที่ 28 ก.ค.
ประชาชน
2559
2. เผยแพร่ข้อมูลของรัฐแก่ประชาชน
3. ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
4. รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากลและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 : กาหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคาร
1. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องสัมมนา
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
SMEs
(ออดิทอเรียม) วงเงิน 320,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
วงเงิน 400,000 บาท
- เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้นพร้อมติดตั้ง
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559
ขนาดไม่น้อยกว่า 40,500 BTU จํานวน 4 ชุด
ชุดละ 80,000 บาท
2. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องฝึกอบรม 4
วงเงิน 80,000 บาท
- เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้นพร้อมติดตั้ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 26,500 BTU จํานวน 2 ชุด
ชุดละ 40,000 บาท
2. งานติดตั้งระบบปูองกันอัคคีภัยพร้อม ดําเนินงานติดตั้งระบบปูองกันอัคคีภัยพร้อมอุปกรณ์ ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทยอย
อุปกรณ์
เบิกจ่ายตามสัญญา มีจํานวน 3 งวดงาน
วงเงิน 6,490,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 1 งวดงาน คงเหลือเบิกจ่าย
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
2 งวดงาน วงเงิน 3,245,000 บาท
3. เดินสายไฟฝังปลั๊กใต้พื้นศูนย์ประชุมและ ดําเนินงานเดินสายไฟฝังปลั๊กใต้พื้นศูนย์ประชุมและ ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทยอย
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิม
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
เบิกจ่ายตามสัญญา มีจํานวน 4 งวดงาน
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
พระชนมพรรษา
เบิกจ่ายแล้ว 3 งวดงาน คงเหลือเบิกจ่าย
วงเงิน 12,100,000 บาท
1 งวดงาน วงเงิน 3,630,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
4. การจัดหาครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน
ประกอบด้วยรายการย่อย จํานวน 4 รายการ 127 หน่วย ดังนี้
วงเงิน 562,000 บาท
1. ครุภณ
ั ฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ วงเงิน 495,000 บาท
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559
เรียบร้อยแล้ว
- เงินรายได้ จํานวน 3 รายการ 125 หน่วย
วงเงิน 495,000 บาท
2. ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อจอ LED จํานวน 1 รายการ
2 ชุด วงเงิน 67,000 บาท
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กลยุทธ์ที่ 1 : กาหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
5. การจัดหาครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน
ประกอบด้วยรายการย่อย จํานวน 2 รายการ 47 หน่วย
วงเงิน 2,978,990 บาท
- รอเบิกจ่ายตามสัญญา จํานวน 1 รายการ 46 ชุด
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
- ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จํานวน 1 รายการ 1 ชุด
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานตามรายการย่อย ดังนี้
1. เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จํานวน 46 ชุด
ลงนามสัญญาแล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา
วงเงิน 2,959,302 บาท
มีจํานวน 1 งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
- เครื่องปรับอากาศ โซน A แบบติดผนัง ขนาด
18,824 BTU จํานวน 3 ชุด
- เครื่องปรับอากาศ โซน B ขนาด 25,000
BTU จํานวน 15 ชุด
- เครื่องปรับอากาศ โซน B ขนาด 13,600
BTU จํานวน 20 ชุด
- เครื่องปรับอากาศห้องลีลาวดี อาคารศูนย์
ประชุม แบบสี่ทิศทาง ขนาด 48,000 BTU
จํานวน 8 ชุด
2. วิทยุสื่อสารประจําที่ Benison รุ่น BE-9000A
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
กําลังส่ง 10 วัตต์ พร้อมเสา จํานวน 1 ชุด
เรียบร้อยแล้ว
วงเงิน 19,688 บาท
6. จัดทําแผนการพัฒนาพื้นที่ของ
ขอบเขตการศึกษา
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 1. ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ พันธกิจ - ตามสัญญา มีจํานวน 4 งวดงาน
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของศูนย์ประชุมฯ รวมถึง - ที่ปรึกษาได้ส่งงานครบถ้วนแล้ว
วงเงิน 1,575,000 บาท
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและ
- เบิกจ่ายแล้วจํานวน 2 งวดงาน
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557
อุตสาหกรรม MICE ระดับประเทศ และระดับพื้นที่ - ที่ปรึกษานําเสนอผลการศึกษาต่อคณะ
2. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โครงสร้าง
กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
พื้นฐาน สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอํานวยความสะดวกของ เรียบร้อยแล้ว
ศูนย์ประชุมฯ รวมทั้ง สิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณ - งานงวดที่ 3 และ 4 (งวดสุดท้าย)
ในปี 2558 เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่
วงเงิน 1,575,000 บาท อยู่ระหว่าง
ของศูนย์ประชุมฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจ
รูปแบบการใช้พื้นที่สําหรับรองรับธุรกิจ MICE ทั้ง
การจ้าง
ในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่
จะต้องมีความสอดคล้องกับแนวคิดเดิมของการ
สร้างศูนย์ประชุมฯ
3. ศึกษาดูงานด้าน MICE ในต่างประเทศที่เหมาะสม
4. จัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ ระยะสั้น
(3-5 ปี)
5. จัดทําแผนผังพื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ ที่สอดคล้อง
กับแผนการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ
6. เสนอแผนการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ
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กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 22.96 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายใน
วงเงิน 10,000,000 บาท
โครงการ ดังนี้
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
1. ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วงเงิน 2,470,000 บาท ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 30.72
2. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ วงเงิน 1,320,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 38.21
3. กิจกรรมวันสําคัญ วงเงิน 1,320,000 บาท
ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 70.40
4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน วงเงิน
250,000 บาท
5. ค่าเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๔,๖๔๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน 18.46
2. กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม MICE และ ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 14.52 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายใน
Roadshow ของศูนย์ประชุมและแสดง โครงการ ดังนี้
สินค้านานาชาติฯ
1. AEC+EXPO (ASEN ECONOMIC COMMUNITY ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 1,000,000 บาท
+ EXPO) , Kuala Lumpur Convention
เรียบร้อยแล้ว
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
Centre , Malaysia 150,000 บาท
2. Incentive Travel and Conventions,
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
Meetings China (IT & CM China 2015)
Shanghai, China 200,000 บาท
3. India MICE Road Show 200,000 บาท
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
4. China MICE Road Show 150,000 บาท
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
5. Japan MICE Roadshow 300,000 บาท
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
3. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่
ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 9.65 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายใน
ไนท์ซาฟารี
โครงการ ดังนี้
วงเงิน 2,720,000 บาท
1. กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 8.33
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559
ให้เป็นที่รู้จัก วงเงิน 180,000 บาท
ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 14.18
2. กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ออกบู๊ท วงเงิน
850,000 บาท
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
3. ค่าใช่จ่ายในการดําเนินงานส่งเสริมการขาย
ต่างประเทศ วงเงิน 840,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําวัสดุสาํ หรับส่งเสริมการขาย ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 9.08
5. เช่น โฟลเดอร์ sale kit DVD นามบัตร เครื่องแต่ง
กายสร้างภาพลักษณ์ วงเงิน 600,000 บาท
ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 29
6. กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สานสายใย วงเงิน
250,000 บาท
4. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้
ด้านกีฬากอล์ฟนานาชาติ “Asia Golf 1. ค่าสถานที่จัดงานและค่าสาธารณูปโภค วงเงิน
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
Tourism Convention (AGTC)
1,000,000 บาท
2016”
2. ค่าจัดสถานที่จดั งาน วงเงิน 842,500 บาท
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 5,300,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 3. ค่าระบบสําหรับการจัดงาน วงเงิน 1,204,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
4. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดงาน วงเงิน
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
413,500 บาท
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วงเงิน 1,840,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
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กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
5. โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้
8 จังหวัด ภาคเหนือในเขตพิงคนคร
1. กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 8,500,000 บาท
ร่วมงาน วงเงิน 118,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559
2. Trade Mission สํานักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดประตู อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
สู่ประเทศเมียนมาร์ วงเงิน 3,007,600 บาท
3. Chiang Mai and Northern Region
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
Roadshow to China วงเงิน 5,374,400 บาท
6. โครงการการตลาดเชิงบูรณาการ
ค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการติดตั้งตกแต่งพร้อม ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 10,000 บาท
รื้อถอนบูธในงาน IT CM ASIA 2015
เรียบร้อยแล้ว
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
7. กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร
1. ค่าเช่าพื้นที่โฆษณาบนปูาย LED งวดที่ 12 (งวด - ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 1,146,760 บาท
สุดท้าย) วงเงิน 64,200 บาท
เรียบร้อยแล้ว จํานวน 9 รายการ
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
2. ค่าโฆษณาในหนังสือ รายนามสมาชิก ADT ANNUAL - คงเหลือรายการค้างเบิกจ่ายจํานวน 1
Directory 2014 (2016 แบบเต็มหน้า สีส่ ี เนื้อใน รายการ คือ ค่าจ้างการรณรงค์เผยแพร่
หน้าเดียว) วงเงิน 16,050 บาท
ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของ
3. ค่าลงบทความประชาสัมพันธ์ในหนังสือ WOW WOW นักท่องเที่ยว ทางสื่อวิทยุ วงเงิน
Thailand 2014 - 2015 หมวด Entertainment 200,000 บาท
Shopping Restaurant ขนาด A5 (14.5 ×
21.0 ซม.) เต็มหน้า สี่สี วงเงิน 32,100 บาท
4. ค่าจ้างดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุในรายการ
“อุณหภูมเิ ศรษฐกิจ” วงเงิน 200,000 บาท
5. ค่าจ้างการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟู
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ทางสื่อวิทยุ วงเงิน
200,000 บาท
6. ค่าจ้างทําปูายบอกทางอาคารลานนาของ สชน.
จํานวน 4 รายการ วงเงิน 63,530 บาท
7. ค่าจ้างพิมพ์แผ่นพับแนะนําเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
และศูนย์ประชุมฯ จํานวน 2 รายการ วงเงิน
320,000 บาท
8. ค่าจ้างทําปูายสื่อความหมายในส่วนแสดงสัตว์
จํานวน 7 รายการ วงเงิน 139,180 บาท
9. ค่าปูายสัญลักษณ์บนรถลากพ่วงและปูายสื่อ
ความหมาย จํานวน 2 รายการ วงเงิน 44,200 บาท
10. ค่ากล่องใส่ของที่ระลึก จํานวน 2 รายการ
วงเงิน 67,500 บาท
8. โครงการส่งเสริมนิทรรศการ
ค่าของชําร่วยสําหรับงานออกบูธนิทรรศการ วงเงิน
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
ประชาสัมพันธ์ของสํานักงานพัฒนา
25,000 บาท และ 130,500 บาท
เรียบร้อยแล้ว
พิงคนคร (องค์การมหาชน)
วงเงิน 155,500 บาท
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
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กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
9. โครงการจัดกิจกรรม count down
ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของสํานักงาน 1. ตกแต่งสถานที่ (ตกแต่งบรรยากาศ)
ดําเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่
วงเงิน 20,000 บาท
ดําเนินการเบิกจ่าย
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
2. กิจกรรม Count Down วันที่ 31 ธ.ค. 58
วงเงิน 250,000 บาท
(ดนตรี, นักร้องที่มีชื่อเสียง, Light and Sound,
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
อุปกรณ์เค้าดาวน์, อาหารและเครือ่ งดื่ม)
วงเงิน 230,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม/ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1 : ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. ดําเนินการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและ ขอบเขตการศึกษา
ออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชน งานส่วนที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เชียงใหม่ ลําพูน และลําปาง
เบื้องต้นและจัดทําแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมือง เรียบร้อยแล้ว
วงเงิน 6,000,000 บาท
เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557
1. ทบทวนผลการศึกษา และการดําเนินงานของ
โครงการต่างๆ สํารวจ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและออกแบบ
เบื้องต้น
3. วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน
และรูปแบบการลงทุน
4. จัดทําแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5. จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ
การกําหนดรายละเอียด รูปแบบเอกสารต่างๆ ให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ และมาตรฐานที่หน่วยงาน
ดังกล่าวกําหนดไว้
งานส่วนที่ 2 งานศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ที่มีความ
เหมาะสมในการพัฒนาเป็นลําดับแรก อย่างน้อย 1
เส้นทาง
1. ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม และแนวทาง
การลงทุนที่เหมาะสม
2. การศึกษาผลกระทบจากการจัดหารถเพื่อให้
บริการแก่นักท่องเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ ดังนี้
- ศึกษาผลกระทบจากการจัดหารถเพื่อให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ (Sight Seeing
Tour) ในด้านกฎหมาย ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ

18

กลยุทธ์ที่ 1 : ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
- ศึกษาจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งมวลชน
จังหวัดเชียงใหม่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ และเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางระบบ
ขนส่งมวลชนจังหวัดลําพูน และลําปาง
งานส่วนที่ 3 ทดลองปฏิบตั ิการเดินรถสองแถวแดง
เพื่อทําให้เกิดระบบรถประจําเส้นทางได้ในทางปฏิบัติ
1. จัดทําแผนการเดินรถ โดยการจัดทําแผนผังการ
เดินรถ และแบบจําลองการเดินรถ
2. จัดระบบประเมิน รถประจําเส้นทาง โดยการจัดทํา
ระบบรายงานการทํางานของผู้ดําเนินการ และ
ผู้โดยสาร รวมถึงระบุดัชนีชี้วัดที่สําคัญในการปฏิบัติ
3. ทําการทดลอง ปฏิบตั ิการ จากการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนหลัก โดยผ่านจากกองทุน และระบบ
การสนับสนุนต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. โครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “รุ่งเรือง ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เลิศล้ํา ถิ่นวัฒนธรรม
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
เรียบร้อยแล้ว
พิงคนคร”
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
วงเงิน 1,960,000 บาท
3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาพยนตร์แก่
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
ผู้เข้าร่วมประกวด
4. รางวัลสําหรับการประกวด แบ่งการประกวดเป็น
2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนิสติ นักศึกษา และ
ประเภทประชาชนทั่วไป
5. โล่รางวัลและเกียรติบัตร
6. เช่าอุปกรณ์ในการใช้ถ่ายทําที่มีคณ
ุ ภาพ
7. เช่าห้องตัดต่อและการผลิตสื่อภาพยนตร์
2. โครงการทําเว็บไซต์ด้านการแนะนําข้อมูล ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
รอเบิกจ่ายตามสัญญา มีจํานวน
แหล่งท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาพิงคนคร 1. ค่าตอบแทนพนักงาน Update ฐานข้อมูล
3 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 1 งวดงาน
วงเงิน 1,425,000 บาท
2. ค่าแปลภาษา
คงเหลือเบิกจ่าย 2 งวดงาน วงเงิน
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
3. บริการเช่าโฮสติ้ง จดทะเบียนระบบ ระบบสํารองข้อมูล 1,140,000 บาท
4. ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลเว็บไซต์
5. การดูแลและรักษาระบบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 : สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. โครงการเปิดเทศกาลวัฒนธรรมไหว้พระ ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้
กลางคืนที่แม่ฮ่องสอน
1. ค่าใช้จ่ายในการสํารวจเส้นทางของเจ้าหน้าที่
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 1,000,000 บาท
วงเงิน 35,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
2. ค่าตั๋วเครื่องบิน วงเงิน 63,000 บาท
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
3. ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ จํานวน 11 คน วงเงิน
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
26,500 บาท
4. ค่าที่พัก จํานวน 30 คน วงเงิน 45,000 บาท
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 5 มื้อ วงเงิน
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
90,000 บาท
6. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับรถตู้ของ สพค. (2,000 อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
- 3,000 บาทต่อคัน) วงเงิน 10,000 บาท
7. ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ (ปูายต่างๆ) วงเงิน 30,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
8. ค่าอุปกรณ์ในการทําบุญ จํานวน 30 ชุด วงเงิน
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
3,000 บาท
9. ค่าสนับสนุนบริษัทนําเที่ยว วงเงิน 300,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
10. ค่าสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ (5,000 บาท x อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
21 คน) วงเงิน 105,000 บาท
11. ค่าอุปกรณ์พิธีการแถลงข่าว วงเงิน 150,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
12. ค่าธรรมเนียมสถานที่เยี่ยมชมสถานที่ วงเงิน
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
50,000 บาท
13. ค่าดําเนินการอื่นๆ (ไฟฟูา, ค่าสถานที่ และอื่นๆ) อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 92,500 บาท
2. โครงการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเฉลิมฉลอง ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้
720 ปี เมืองเชียงใหม่
1. ค่าจัดซื้อลิขสิทธิ์เนื้อหาและข้อมูล วงเงิน
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 1,000,000 บาท
200,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
2. ค่าดําเนินการจัดพิมพ์หนังสือ 3,000 เล่ม วงเงิน อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
700,000 บาท
3. ค่าพิธีแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
- ค่ารับรองการแถลงข่าว วงเงิน 30,000 บาท
- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ (ปูายต่างๆ) 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 20,000 บาท
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สังคม
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อนรอย ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้
ประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
1. ค่าผลงานเขียนเนื้อหา วงเงิน 200,000 บาท
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 1,000,000 บาท
2. ค่าดําเนินการจัดทําหนังสือแนะนํา จํานวน
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
3,000 เล่ม วงเงิน 500,000 บาท
3. ค่าดําเนินกิจกรรมเปิดตัวหนังสือโดยการปั่นตาม อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
เส้นทาง วงเงิน 100,000 บาท
4. ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ (ปูายต่างๆ) วงเงิน 40,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
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กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สังคม
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 4 ครั้ง วงเงิน
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
100,000 บาท
6. ค่าตกแต่งสถานที่เวที 4 ครั้ง วงเงิน 30,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
7. ค่าตอบแทนมัคคุเทศก์ แนะนําสถานที่ วงเงิน
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
30,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้
วัฒนธรรม
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์
วงเงิน 382,500 บาท
วงเงิน 236,500 บาท
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
2. ค่าจ้างเหมาการจัดเดินทางครั้งละ 30 คน
วงเงิน 96,000 บาท
3. เงินทุนสํารองการดําเนินการ วงเงิน 50,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. การจัดหาครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ จํานวน 6 รายการ 15 หน่วย - รอเบิกจ่ายตามสัญญา จํานวน 2 รายการ
(ครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์)
8 หน่วย วงเงิน 26,000 บาท
วงเงิน 58,800 บาท
- ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
เรียบร้อยแล้ว 4 รายการ 7 หน่วย
2. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 1. การสัมมนาเพื่อทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการ อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 500,000 บาท
ที่สําคัญและความเสี่ยงองค์กร วงเงิน 262,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
2. Successful Formulation and Execution of อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
Strategy (SFE) วงเงิน 72,000 บาท
3. How to Develop a Risk Management Plan อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
(HRP) วงเงิน 46,000 บาท
4. การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหาร อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
ระดับสูงของรับวิสาหกิจและองค์การมหาชน
(สถาบันพระปกเกล้า) วงเงิน 120,000 บาท
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผน
ขอบเขตการศึกษา
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
1. วางแผนและกํ า หนดขอบเขต ขั้ น ตอน รู ป แบบ อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
สื่อสาร (พ.ศ. 2559 - 2561)
วิธีการดําเนินงาน และระยะเวลาการดําเนิน
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
2. สั ม ภาษณ์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห าร
มหาชน)
ระดับสูง ของ สพค. และสํารวจความต้องการจาก
วงเงิน 1,200,000 บาท
ตั ว แทนบุ ค ลากรของ สพค. เพื่ อ นํ า มากํ า หนด
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
กรอบนโยบายและทิ ศ ทางการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. วิเคราะห์ และกําหนดกรอบนโยบายและทิศทาง
การพั ฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่สามารถตอบสนองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของ สพค. และสอดคล้องกับกรอบนโยบาย
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ.
2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020)
4. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารในสภาวะปั จจุ บัน ของสํ านั กบริห าร
งานกลาง สํานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติ และสํานักพัฒนาธุรกิจ
และโครงการพิ เ ศษ เพื่ อ สรุ ป จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น
โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) วิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap Analysis) สําหรับกําหนดยุทธศาสตร์
สถาปัตยกรรม และแผนงานด้าน ICT
5. จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
สพค. โดยจั ด ประชุ ม เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น
อย่างน้อย 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่น้อยกว่า
20 คน
6. จั ด ทํ า (ร่ า ง) แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่ อ สาร ของสํ า นั ก งานพั ฒ นาพิ งคนคร
(องค์ ก าร มหาชน) พ.ศ. 2559 - 2561 ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย สรุ ป วิ สั ย ทั ศ น์ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
เปู าหมายการพั ฒนาด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่ อ สารให้ ตอบสนองความต้อ งการของ
สพค. ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต ครอบคลุ ม ถึ ง
กรอบแผนงานโครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในประเด็ น
สําคัญ ต่อไปนี้
- ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
- ระบบจัดเก็บข้อมูล
- ระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
- ระบบบริหารงานสํานักงาน
- ระบบรักษาความปลอดภัย
- แนวทางการพัฒนาบุคลากร
7. จัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559-2561 โดยมี
รายละเอี ย ดแต่ ล ะโครงการประกอบด้ วยหั ว ข้ อ
อย่างน้อย ดังนี้
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- เปูาหมาย
- แนวทางดําเนินงาน
- ประมาณการงบประมาณ
- ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
8. จัดประชุม เพื่อ ระดมความคิด เห็น ข้อ เสนอแนะ
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร และ (ร่ า ง)แผนปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานพัฒนาพิง
คนคร (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. 2559-2561
อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่น้อ ย
กว่า 20 คน
9. จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารของสํ า นั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559-2561
10. จัดทําข้อมูล เนื้อหาสาระสําคัญของแผนแม่บ ท
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และ
แผนปฏิ บัติก ารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2559-2561 ในรู ป แบบของ
Pocket Book จํานวนไม่น้อยกว่า 100 เล่ม
4. ติดตั้งปูายสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
ดําเนินงานติดตั้งปูายสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทยอย
วงเงิน 518,000 บาท
เบิกจ่ายตามสัญญา มีจํานวน 1 งวดงาน
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
ยังไม่มีการเบิกจ่าย
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มขี ีดสมรรถนะสูง
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559 ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 63.48 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานตามกิจกรรมภายใน
วงเงิน 2,300,000 บาท
โครงการ ดังนี้
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
1. การสร้างวัฒนธรรมที่ดแี ละยั่งยืน จํานวน 2 รุ่น
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 390,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
2. การสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อการทํางานร่วมกัน ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
ในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ จํานวน 2 รุ่น วงเงิน
เรียบร้อยแล้ว
390,000 บาท
3. การเสริมสร้างและถ่ายทอดธรรมาภิบาลและจริยธรรม ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
องค์กร จํานวน 3 รุ่น วงเงิน 168,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
4. การอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับ ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
มาตรฐานด้านการบริหารสัตว์สู่ระดับสากล วงเงิน เรียบร้อยแล้ว
420,000 บาท
5. การบริการสู่ความเป็นเลิศ (Top Service Mind) อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 390,000 บาท
6. การเตรียมภาษาเพื่อการรองรับการให้บริการ
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 90,000 บาท
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา จํานวน 2 รุ่น
วงเงิน 60,000 บาท
- ภาษาจีนเพื่อการสนทนา จํานวน 1 รุ่น วงเงิน
30,000 บาท
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กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มขี ีดสมรรถนะสูง
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
7. การปฏิบัติวิปสั สนากรรมฐานเพื่อการพัฒนา
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
บุคลากร จํานวน 2 รุ่น วงเงิน 360,000 บาท
8. บทบาทและทักษะหัวหน้างาน จํานวน 1 รุ่น
ดําเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
วงเงิน 92,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว
2. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558 การจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ อยู่ระหว่างดําเนินการจัดกิจกรรม
วงเงิน 120,000 บาท
จํานวน 2 หลักสูตร 4 รุ่น
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
อยู่ระหว่างเตรียมการดําเนินงาน
วงเงิน 369,501.50 บาท
1. จัดทําสมุดโน้ต 2,000 เล่ม วงเงิน
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558
199,501.50 บาท
2. ผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ วงเงิน
170,000 บาท
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มธี รรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ขอบเขตการศึกษา
ของผู้รับบริการสํานักงานพัฒนา
1. จัดทําข้อกําหนดการจ้างที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจ - ได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
พิงคนคร (องค์การมหาชน)
ความพึงพอใจของผู้รับบริการสํานักงานพัฒนา
- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติงบประมาณ
วงเงิน 369,501.50 บาท
พิงคนคร (องค์การมหาชน) และเสนอคณะกรรมการ เพิ่มเติม
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559
บริหารการพัฒนาพิงคนครให้ความเห็นชอบ
2. ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ
3. นําวิธีการสํารวจ/แบบสอบถาม เสนอคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนครให้ความเห็นชอบ
4. นําเสนอรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
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