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รายงานด้านภารกิจหลัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม - มิถุนายน 2559) 
 

ส านักพัฒนาพิงคนครฯ ได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
โดยมีผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม - มิถุนายน 2559) สรุปดังนี้ 

1. ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีวงเงินตามแผนรายจ่ายรวมจ านวน 
526,552,851.50 บาท ดังนี้ 
 

ประเภทค่าใช้จ่าย วงเงิน (ล้านบาท) 

1. งบบุคลากร 94.8190 
2. งบด าเนินงาน  256.0418 
3. งบประมาณตามยุทธศาสตร์ 175.6921  

รวมทั้งสิ้น  526.5529 
 

2. กรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 119 รายการ วงเงินรวม 165,322,321.50 บาท โดยได้รับอนุมัติงบประมาณ
เพ่ิมเติมในไตรมาสที่ 1 จ านวน 8 รายการ วงเงิน 6,692,500 บาท ในไตรมาสที่ 2 จ านวน 7 รายการ วงเงิน 
15,456,400 บาท และยกเลิกด าเนินการ จ านวน 2 รายการ วงเงิน 13,753,500 บาท และในไตรมาสที่ 3 
จ านวน 10 รายการ วงเงิน 3,974,350.80 บาท และยกเลิกด าเนินการ จ านวน 1 รายการ วงเงิน 2,000,000 บาท 
ท าให้กรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจ านวน 141 รายการ วงเงิน 
175,692,072.30 บาท โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

- ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 97 รายการ วงเงิน 92,398,672.30 บาท 
- ก่อหนี้ผูกพันแล้วรอเบิกจ่ายตามสัญญา จ านวน 17 รายการ วงเงิน ๓๒,๓15,000 บาท 
- อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน จ านวน 2๗ รายการ วงเงิน ๕0,๙78,400 บาท (ผลขอใช้ 

23,378,501.86 บาท และค้างด าเนินการ 27,599,898.14 บาท) ประกอบด้วย 

ล าดับ 
ที่ 

รายการ 
วงเงินคงค้าง 
ด าเนินการ 

๑  จัดท าบ่อฆา่เชื้อประตู 2  40,000.00  
๒  การจัดหาสัตว์เพิ่มเติม จ านวน 2 ชนิด 18 ตัว  153,504.00  
๓  ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ านวน 7 รายการ 42 หน่วย  105,900.00  
๔  เต็นท์อุโมงค์พับเก็บได้ ขนาด 2.2*6*2.2 เมตร จ านวน 13 หลัง  312,000.00  
๕  เต็นท์ทรงโค้งเชื่อมรอยต่อ ขนาด 3*3*เมตร จ านวน 3 หลัง  51,000.00  
๖  ไมโครเวฟ จ านวน 2 เคร่ือง  20,000.00  
๗  ติดตั้งเชื่อมต่อระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิดเพิ่มเติมไปยังสว่นควบคุมและสงัเกตการณ์  388,000.00  
๘  โครงการผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งในสตัว์ปุาทีส่ าคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์  260,452.44  
๙  โครงการปล่อยกวางผาคนืสู่ธรรมชาติ (โครงการต่อเนื่อง 2 ปี) 1,500,000.00  
๑๐  โครงการประกวดและจัดท าต้นแบบจักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว ส านักงาน

เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
1,855,000.00  

๑๑  โครงการฝึกอบรมทบทวนปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน  73,000.00  
๑๒  โครงการตรวจประเมิน ISO 9001  300,000.00  



2 
 

ล าดับ 
ที่ 

รายการ 
วงเงินคงค้าง 
ด าเนินการ 

๑๓  โครงการวิจัยเชิงปฏบิัติการศึกษาการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

5,000,000.00  

๑๔  โครงการจัดอบรมด้านการท่องเที่ยวให้แก่มัคคุเทศก์อาสาพิงคนคร  250,500.00  
๑๕  โครงการเสวนา “การเสริมสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวเชียงใหม่”  500,000.00  
๑๖  เดินสายและติดตั้ง Wall Plug บริเวณโถงทางเดนิภายในและภายนอกอาคารศูนยป์ระชุมฯ  6,350,000.00  
๑๗  ปรับปรุงพืน้ทีบ่ริเวณที่ตั้งหม้อแปลงและจุดจา่ยน้ ามัน   -    
๑๘  ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ศูนยป์ระชมุฯ จ านวน 1 รายการ 3,000 หน่วย 1,500,000.00  
๑๙  โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหมไ่นท์ซาฟาร ี  909,456.01  

๒๐  
โครงการสนับสนุนการจัดงาน 1st Lanna International Choir Competition 2016 Chiang 
Mai 2,000,000.00  

๒๑  โครงการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเฉลิมฉลอง 720 ปี เมืองเชียงใหม่  100,000.00  
๒๒  โครงการจดุหมายปลายทางแห่งมันตราอาหารล้านนา 1,027,047.39  
๒๓  โครงการเสวนา “มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่ เมืองมรดกโลก”  500,000.00  
๒๔  โครงการสนับสนุนการจัดกจิกรรมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  119,297.00  
๒๕  โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2559 - 

2561) ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
1,200,000.00  

๒๖  โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559  751,542.90  
๒๗  โครงการประชาสมัพันธ์เชิงบูรณาการ 2,333,198.40  

รวมทั้งสิ้น 27,599,898.14 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม - มิถุนายน 2559) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่
เชื่อมโยงให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการ

เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
วงเงิน 1,096,800 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ด าเนินงานปรับปรุงภูมสิถาปัตย์ ภายในโครงการ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 855,558 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 241,242 บาท 

2. ปรับปรุงระบบฆ่าเช้ือแบคทีเรียและอีโคไล
ของระบบจ่ายน้ าในพ้ืนท่ีโซนแสดงสัตว ์
วงเงิน 2,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

ด าเนินงานปรับปรุงระบบฆ่าเช้ือแบคทีเรียและอีโคไล
ของระบบจ่ายน้ าในพ้ืนท่ีโซนแสดงสัตว ์

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 1,841,800 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 158,200 บาท 

3. ปรับปรุงส่วนแสดงหมสีล็อท 
วงเงิน 448,800 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

ด าเนินงานปรับปรุงดาดพื้น คานเสริมหนา้โหมดส่วน
แสดงหมสีล็อท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 445,000 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 3,800 บาท 
4. ก่อสร้างคอนไมเ้ทียมส่วนแสดงหมขีอ 

วงเงิน 100,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

ด าเนินงานก่อสรา้งคอนไม้เทยีมสว่นแสดงหมีขอ ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 100,000 บาท 

5. ต่อเตมิหลังคา Amphitheater ส่วน Holding 
วงเงิน 102,600 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

ด าเนินงานต่อเติมหลังคา Amphitheater ส่วน 
Holding 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 78,000 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 24,600 บาท 
6. ก่อสร้างคอกกักม้าแคระ 

วงเงิน 734,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

ด าเนินงานก่อสรา้งคอกกักม้าแคระ - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 625,000 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 109,000 บาท 
7. ปรับปรุงระบบลวดไฟฟูาในส่วน 

แสดงสตัว์ 
วงเงิน 5,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

ปรับปรุงระบบลวดไฟฟูาในส่วนแสดงสตัว์ 24 ส่วน
แสดง ดังนี ้
- โซนซาวันน่าซาฟารี 9 ส่วนแสดง : กระทิง ไฮยีน่า

ลายแถบ หมาปาุดิงโก้ แรดขาว สมเสร็จไทย สิงโต 
เสือชีตาร์ ไฮยีนา่ลายจุด และวาตซูี่ 
- โซนพรีเดเตอร์ พราวน์ 10 ส่วนเสดง : ไฮยีน่า สิงโต 

สิงโตขาว เสือโคร่งอินโดจีน เสือโคร่งเบงกอล เสือ
โคร่งขาว หมาปุาแมนวูล์ฟ (หมาปาุเคราขาว)  
หมีควาย เสือพูม่า และแคนาเดยีนวูล์ฟ (เกร์วูล์ฟ) 
- โซนจากัวร์ เทรล 5 ส่วนแสดง : หมีสลอร์ท เสือปลา 

หมีขอ เสือจากัวร์ และสมเสร็จบราวิล 

- ลงนามสญัญาแล้ว 4,930,000 บาท 
(CNS 132/2559 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2559) 

- มีจ านวน 3 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 29 ก.ย. 2559 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 70,000 บาท 

8. ปรับปรุงระบบไฟฟูาอาคาร Tiger Show 
วงเงิน 500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

ด าเนินงานปรับปรุงระบบไฟฟูาอาคาร Tiger Show - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 491,000 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 9,000 บาท 
9. ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงใน 

โซนซาวันน่าซาฟารี (จุดกระทิง) 
วงเงิน 2,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

ด าเนินงานปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงในโซน 
ซาวันน่าซาฟารี (จุดกระทิง) 

ยกเลิกด าเนินงานปรับปรุง 
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
10. ติดตั้งระบบไฟฟูาเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 

จ านวน 4 จุด 
วงเงิน 600,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

ด าเนินงานติดตั้งระบบไฟฟูาเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 
จ านวน 4 จุด 
 
 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 594,000 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 6,000 บาท 
 

11. จัดท าบ่อฆ่าเชื้อประตู 2 
วงเงิน 40,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ด าเนินงานจัดท าบ่อฆา่เชื้อประตู 2 
 
 

- ได้รับอนมุัติงบประมาณโดยการเปลี่ยน 
แปลงรายละเอียดและวงเงินจากเงิน
เหลือจ่ายค่าสิ่งก่อสร้าง ในการประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 7/2559  
เมื่อวันท่ี 18 มิ.ย. 2559 

- ยังไม่ด าเนินการ 
12. ปรับปรุงพื้นที่โซนแสดงสตัว์ 

วงเงิน 9,094,200 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 
 
 

ประกอบด้วยรายการย่อย จ านวน 2 รายการ ดังนี ้
1. ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show 

วงเงิน 8,925,000 บาท 
2. ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสยีรอบพืน้ท่ีโซน Jaguar 

Trail วงเงิน 169,200 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

13. ปรับปรุงอาคารบริการ สิ่งปลูกสรา้ง 
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
วงเงิน 12,013,800 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 

ประกอบด้วยรายการย่อย จ านวน 2 รายการ ดังนี ้
1. ก่อสร้างอาคารกักกันโรคสัตว์  

วงเงิน 6,375,000 บาท 
2. ก่อสร้างคอกกักกันสัตวส์ าหรับสตัว์ส่วนเกิน 

(Surplus) ที่ไม่ได้น าออกแสดง จ านวน 50 คอก 
วงเงิน 5,638,800 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

14. ปรับปรุงห้องถ่ายภาพกับสัตว ์
วงเงิน 192,700 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 
 
 

ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี ้
1. เปลี่ยนฉากหลัง 
2. จัดท าอ่างน้ าส าหรับล้างอุปกรณ์หอ้งภาพ 
3. จัดท าที่น่ังส าหรับถ่ายรูป 
4. ปรับปรุงระบบแสงสวา่ง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

15. ปรับปรุงส่วนแสดงเสือโคร่ง 
วงเงิน 14,600,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 

ขยายพื้นที่ส่วนแสดงเสือโคร่ง ขุดโหมดสร้างคอกกัก 
และพื้นที่ส่วนแสดงปรับปรุงโรงเรอืน 2 โรง และ
สร้างโรงเรือน 1 โรง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 
 

16. การจัดหาสัตวเ์พิ่มเตมิ 
วงเงิน 6,300,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

จัดหาสตัว์จ านวน 2 ชนิด 18 ตัว ดังนี ้
1. นกฟลามิงโก้อเมริกัน 15 ตัว 
2. ไบซัน 3 ตัว 

อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติยกเลิกประกาศ
สอบราคา และแจ้งคณะกรรมการ TOR 
และราคากลาง พิจารณาทบทวน TOR 

17. การจัดหาสัตวเ์พิ่มเตมิ 
วงเงิน 1,920,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 
 
 
 
 
 
 

จัดหาสตัว์จ านวน 8 ชนิด ดังน้ี 
1. แบคบัค 10 ตัว 
2. นกพิราบหงอน 6 ตัว 
3. นก Sarlet ibis 6 ตัว 
4. กูดูใหญ่ 4 ตัว 
5. ลีเมอร์ขาวด า 3 ตัว 
6. Salmon crest cockatoo 10 ตวั 
7. งูหลามทอง 2 ตัว 
8. ม้าลูกผสม 5 ตัว 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 7 ชนิด 
- คงเหลือรายการค้างเบิกจ่าย จ านวน  

1 ชนิด คือ นกพิราบหงอน จ านวน 6 ตัว 
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กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
18. การจัดหาครุภณัฑส์ านักงาน 

วงเงิน 4,217,022.80 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ประกอบด้วยรายการย่อย จ านวน 73 รายการ 201 หน่วย 
- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อ จ านวน 10 รายการ 60 หน่วย 
- รอเบิกจ่ายตามสัญญา จ านวน 1 รายการ 1 หน่วย 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 62 รายการ 140 หน่วย 
- เงินเหลือจ่ายจากการจดัซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว จ านวน 377,375.50 บาท 

โดยมรีายละเอียดผลการด าเนินงานตามรายการย่อย ดังน้ี 
1. ครุภณัฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 41 รายการ  

92 หน่วย วงเงิน 261,850.80 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว จ านวน 34 รายการ 50 
หน่วย วงเงิน 155,950.80 บาท 

- ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 7 รายการ 
42 หน่วย วงเงิน 105,900 บาท 
(ได้รับอนุมตัิงบประมาณโดยการเปลี่ยน 
แปลงรายละเอียดและวงเงินจากเงิน 
ค่าครุภณัฑ์เหลือจ่าย และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 18 ม.ิย. 2559) 

2. ชุดดึงลวดไฟฟูา จ านวน 1 ชุด วงเงิน 9,900 บาท - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 9,900 บาท 

3. เครื่องมือศัลยกรรมทั่วไป จ านวน 3 เครื่อง  
วงเงิน 20,000 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 19,000 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 1,000 บาท 
4. เครื่องมือผ่าตัดและจี้ห้ามเลือดไฟฟูา จ านวน  

1 เครื่อง วงเงิน 120,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 104,325 บาท 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 15,675 บาท 

5. กล้องถ่ายรูป จ านวน 1 เครื่อง วงเงิน 5,990 บาท - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 5,990 บาท 

6. สว่านไฟฟูา จ านวน 1 ตัว วงเงิน 5,000 บาท - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 4,950 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 50 บาท 
7. เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงแบบเคลื่อนที่ จ านวน  

5 เครื่อง วงเงิน 157,825 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 157,825 บาท 
8. เครื่องท าน้ าอุ่น จ านวน 23 เครื่อง  

วงเงิน 86,020 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 86,020 บาท 
 9. ซิงค์ล้างจานสแตนเลส จ านวน 1 ชุด  

วงเงิน 19,800 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 19,800 บาท 
10. ตู้แช่เนื้อ จ านวน 1 ตู้ วงเงิน 27,690 บาท - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 27,690 บาท 
11. ตู้แช่แข็ง จ านวน 2 ตู้ วงเงิน 50,000 บาท - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 35,800 บาท 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 14,200 บาท 

12. ตู้แช่เย็น 2 ประตู จ านวน 1 ตู้  
วงเงิน 32,500 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 32,500 บาท 
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 13. ชุดโต๊ะนั่งกินข้าว จ านวน 12 ชุด  

วงเงิน 120,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 120,000 บาท 
14. เตาปิ้งย่างสแตนเลส 4 หัวเตา อินฟราเรด 

จ านวน 4 เครื่อง วงเงิน 40,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 25,800 บาท 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 14,200 บาท 

15. มอเตอร์ปัม๊น้ าขนาด 20 hp  
จ านวน 4 เครื่อง วงเงิน 280,000 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 230,436 บาท  

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 49,564 บาท 
16. ถังน้ าแรงดันขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตร 

จ านวน 3 ถัง วงเงิน 64,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 54,945 บาท  
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 9,055 บาท 

17. Submersible Pumps ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า 
จ านวน 5 เครื่อง วงเงิน 225,000 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 171,200 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 53,800 บาท 
18. ชุดปั๊มน้ า การแสดงน้ าพุดนตร ีอุปกรณ์เครื่อง

ฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายแสงเลเซอร์ จ านวน 
1 ชุด วงเงิน 901,520 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 880,000 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 21,520 บาท 
19. LED SMART TV จ านวน 1 เครื่อง  

วงเงิน 33,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 33,000 บาท 
20. เครื่องเปุาลม จ านวน 6 เครื่อง  

วงเงิน 36,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 36,000 บาท  
21. ปั๊มลมขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร จ านวน  

1 เครื่อง วงเงิน 65,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 23,199 บาท  
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 41,801 บาท 

22. ไดเช่ือม จ านวน 1 เครื่อง วงเงิน 43,000 บาท 
 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 43,000 บาท 

23. ชุดระบบเสียงเคลื่อนที่ชุดใหญ ่จ านวน 1 ชุด 
วงเงิน 600,000 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 595,000 บาท  

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 5,000 บาท 
24. ชุดกระจายเสียงประกาศประชาสมัพันธ์ลาน 

จอดรถ 2, 3 จ านวน 1 ชุด  
วงเงิน 388,000 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 315,000 บาท  

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 73,000 บาท 
25. วิทยุสื่อสาร แบบประจ าที่ระบบ CB (Citizen 

Band) จ านวน 1 ชุด วงเงิน 14,927 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 14,926.50 บาท 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 50 สตางค์ 

26. โทรทัศน์แบบ LED ขนาด 24 นิ้ว จ านวน  
1 เครื่อง วงเงิน 5,000 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 4,990 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 10 บาท 
27. กล้องวิดีโอ จ านวน 1 ตัว วงเงิน 20,000 บาท - ลงนามแล้ว 14,900 บาท  

(PO 33/0071 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2559) 
- อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจรบั 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 5,100 บาท 
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 28. เครื่องย่อยกระดาษ จ านวน 1 เครื่อง  

วงเงิน 5,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 4,600 บาท 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 400 บาท 

29. พัดลมระบายอากาศ จ านวน 2 เครื่อง  
วงเงิน 12,000 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 3,500 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 8,500 บาท 
30. ปั้มน้ าอัตโนมตัิ ส าหรับใช้ในอาคารลานนา วิลเลจ 

จ านวน 5 เครื่อง วงเงิน 185,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 120,500 บาท 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 64,500 บาท 

31. เต็นท์อุโมงค์พับเก็บได้ ขนาด 2.2*6*2.2 เมตร 
จ านวน 13 หลัง วงเงิน 312,000 บาท 

- ได้รับอนมุัติงบประมาณโดยการเปลี่ยน 
แปลงรายละเอียดและวงเงินจากเงินค่า
ครุภณัฑ์เหลือจ่าย และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2559 

- ยังไม่ได้ด าเนินการ 

32. เต็นท์ทรงโค้งเชื่อมรอยต่อ ขนาด 3*3*เมตร 
จ านวน 3 หลัง วงเงิน 51,000 บาท 

33. ไมโครเวฟ จ านวน 2 เครื่อง วงเงิน 20,000 บาท 

19. การจัดหาครุภณัฑส์ านักงาน 
วงเงิน 1,427,500 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

ประกอบด้วยรายการย่อย จ านวน 36 รายการ 138 หน่วย เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 240,202.70 บาท ดังนี ้
1. ครุภณัฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ (เงินรายได้) จ านวน  

14 รายการ 85 หน่วย วงเงิน 215,500 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 135,747.30 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 79,752.70 บาท 

2. ปั๊มน้ าหอยโข่ง จ านวน 9 เครื่อง  
วงเงิน 135,000 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 108,000 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 27,000 บาท 
 3. ไดโวสู่บน้ า จ านวน 15 เครื่อง  

วงเงิน 150,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 147,000 บาท 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 3,000 บาท 

4. เครื่องตัดหญ้า จ านวน 5 เครื่อง  
วงเงิน 50,000 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 42,000 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 8,000 บาท 
5. กล้องถ่ายรูป ห้องถ่ายภาพ จ านวน 1 เครื่อง 

วงเงิน 60,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 54,390 บาท 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 5,610 บาท 

6. เครื่องสับแครอท จ านวน 1 เครื่อง  
วงเงิน 50,000 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 48,000 บาท  

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 2,000 บาท 
7. เครื่องอบผ้าแห้ง จ านวน 1 เครื่อง  

วงเงิน 10,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 9,500 บาท 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 500 บาท 

8. เครื่องดูดฝุุน จ านวน 1 เครื่อง  
วงเงิน 10,000 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 4,790 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 5,210 บาท 
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 9. เลื่อยยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้ จ านวน 2 เครื่อง  

วงเงิน 40,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 19,000 บาท 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 21,000 บาท 

10. เครื่องดูดเสมหะ จ านวน 2 เครื่อง  
วงเงิน 20,000 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 20,000 บาท 

11. ตู้เช่ือม จ านวน 1 เครื่อง วงเงิน 30,000 บาท - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 22,000 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 8,000 บาท 
12. ไมโครโฟนลอยแบบพกพา จ านวน 2 ชุด  

วงเงิน 50,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 49,220 บาท 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 780 บาท 

13. โคมไฟผ่าตัด จ านวน 2 ชุด วงเงิน 100,000 บาท - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 56,000 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 44,000 บาท 
14. เครื่องมือศัลยกรรมกระดูก จ านวน 1 ชุด  

วงเงิน 170,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 150,000 บาท 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 20,000 บาท 

15. เครื่องซักผ้า จ านวน 1 เครื่อง วงเงิน 8,000 บาท - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 5,700 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 2,300 บาท 
16. ไมคล์อย (wiless) จ านวน 2 ชุด  

วงเงิน 32,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 31,800 บาท 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 200 บาท 

17. จอโปรเจคเตอร์พร้อมเครื่องฉาย จ านวน 1 ชุด 
วงเงิน 65,000 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 64,900 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 100 บาท 
18. ตู้ล าโพงขยายเสยีงพกพา จ านวน 1 ตัว  

วงเงิน 15,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 14,900 บาท 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 100 บาท 

19. เครื่องกรองน้ า จ านวน 1 เครื่อง  
วงเงิน 18,000 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 8,800 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 9,200 บาท 
20. ปูอมยามรักษาความปลอดภัย จ านวน 1 หลัง 

วงเงิน 50,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 50,000 บาท 
21. เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัต ิจ านวน  

1 เครื่อง วงเงิน 82,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 82,000 บาท 
22. เครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด จ านวน 

1 เครื่อง วงเงิน 13,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 10,850 บาท 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 2,150 บาท 

23. เครื่องผลิตออกซิเจน จ านวน 1 เครื่อง  
วงเงิน 54,000 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 52,700 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 1,300 บาท 
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
20. การจัดหาครุภณัฑส์ านักงาน 

วงเงิน 1,889,500 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 

ประกอบด้วยรายการย่อย จ านวน 2 รายการ ดังนี ้
1. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จ านวน  

1 รายการ วงเงิน 1,290,000 บาท 
2. เครื่อง Walk through Metal Detector จ านวน 

2 เครื่อง วงเงิน 599,500 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

21. การจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
วงเงิน 582,348 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ประกอบด้วยรายการย่อย จ านวน 7 รายการ 10 หน่วย 
- รอเบิกจ่ายตามสัญญา จ านวน 1 รายการ 1 หน่วย 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 6 รายการ 9 หน่วย 
- มีเงินเหลือจา่ยจากการจัดซื้อจดัจา้งเรียบร้อยแล้ว จ านวน 11,140.70 บาท 

โดยมรีายละเอียดผลการด าเนินงานตามรายการย่อย ดังน้ี 
1. เครื่องพิมพ์บัตร จ านวน 2 เครื่อง  

วงเงิน 75,970 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 75,970 บาท 
2. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จ านวน 1 เครือ่ง  

วงเงิน 10,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 7,290 บาท 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 2,710 บาท 

3. เครื่องพิมพ์สี พร้อม Scan จ านวน 1 เครื่อง 
วงเงิน 8,000 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 7,990 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 10 บาท 
 4. เครื่องพิมพ์เลเซอรส์ี จ านวน 1 เครื่อง  

วงเงิน 10,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 7,990 บาท 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 2,010 บาท 

5. เครื่องพิมพ์ all in one จ านวน 2 เครื่อง  
วงเงิน 30,378 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 25,331.30 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 5,046.70 บาท 
6. ชุดกล้องวงจรปิด จ านวน 2 ชุด  

วงเงิน 60,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 58,636 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 1,364 บาท 

7. ติดตั้งเช่ือมต่อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม
ไปยังส่วนควบคมุและสังเกตการณ ์จ านวน 1 
รายการ วงเงิน 388,000 บาท 

- อยู่ระหว่างด าเนินการตกลงราคา 

22. การจัดหาครุภณัฑย์านพาหนะ 
วงเงิน 3,065,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ประกอบด้วยรายการย่อย จ านวน 2 รายการ 2 หน่วย 
- รอเบิกจ่ายตามสัญญา จ านวน 1 รายการ 1 หน่วย 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 รายการ 1 หน่วย 
- เงินเหลือจ่ายจากการจดัซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว จ านวน 573,310 บาท 

โดยมรีายละเอียดผลการด าเนินงานตามรายการย่อย ดังน้ี 
1. รถจักรยานยนต ์จ านวน 1 คัน  

วงเงิน 65,000 บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 61,690 บาท 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 3,310 บาท 

2. รถพยาบาล จ านวน 1 คัน  
วงเงิน 3,000,000 บาท 

 

- ลงนามสญัญาแล้ว 2,430,000 บาท  
(CNS 203/2559 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2559) 

- ก าหนดส่งงาน 1 ต.ค. 2559 
- อยู่ระหว่างด าเนินการส่งของ 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 570,000 บาท 
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กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
23. โครงการผลติน้ าเช้ือแช่แข็งในสัตว์ปุา 

ที่ส าคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์ 
วงเงิน 2,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 40.21 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกจิกรรมภายใน
โครงการ ดังน้ี 
1. จ้างเหมาผู้ช่วยงานโครงการวิจยั จ านวน 2 อัตรา

(อัตราละ 18,000 บาท/เดือน ระยะเวลา  
12 เดือน) วงเงิน 432,000 บาท 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 43.75 

2. ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ/ที่ปรึกษางาน 4 คนๆ ละ 
4 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท วงเงิน 160,000 บาท 

ด าเนินการไปแล้วจ านวน 3 ครั้ง  

3. ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางและที่พักของผู้เช่ียวชาญ/
ที่ปรึกษางาน วงเงิน 160,000 บาท 

ด าเนินการไปแล้วจ านวน 3 ครั้ง 

4. ค่าวัสดสุ านักงานส าหรับการจัดท าเอกสาร เช่น 
กระดาษ ปากกาเคมี วงเงิน 5,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

5. ค่าเวชภัณฑย์า ยาสลบ น้ าเกลือ  
วงเงิน 150,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

6. ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ วงเงิน 20,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

7. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้แก่ อุปกรณ์เจาะ
และเก็บเลือด อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง กระบอกฉีดยา 
เข็มฉีดยา หลอดเก็บน้ าเชื้อ วงเงิน 60,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

8. ค่าจ้างเหมาท ารูปเล่มงานโครงการศึกษา (เล่มละ 
500 บาท) จ านวน 100 เล่ม วงเงิน 50,000 บาท 

- อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูล คาด
ว่าจะรวบรวมเสร็จในเดือน ส.ค. 2559 

- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ านวน 50,000 บาท 
 9. ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบตัิการ  

วงเงิน 75,000 บาท 
อยู่ระหว่างเก็บข้อมลูตัวอย่างน้ าเช้ือเพื่อ
ส่งตรวจ จ านวน 4 ครั้ง 

10. ค่าครุภณัฑส์ านักงานเพื่อใช้ในงานโครงการศึกษา 
วงเงิน 20,000 บาท ได้แก ่
- โต๊ะสแตนเลสแบบพับเก็บได้ จ านวน 2 ตัว  

(ตัวละ 6,000 บาท) วงเงิน 12,000 บาท 
- กล่องเก็บอุปกรณจ์ านวน 2 กล่อง (กล่องละ 

1,000 บาท) วงเงิน 2,000 บาท 
- เก้าอี้สแตนเลสแบบพับเก็บได้ จ านวน 6 ตัว 

(ตัวละ 1,000 บาท) วงเงิน 6,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

11. เครื่องรีดน้ าเชื้อด้วยไฟฟูา (Electro-ejaculator) 
พร้อมอุปกรณ์การรีด 1 ชุด วงเงิน 300,000 บาท 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการด าเนินการ 
ตรวจรับ (299,980 บาท) 

12. ถังเก็บน้ าเชื้อขนาด 20 ลิตร จ านวน 1 ถัง  
วงเงิน 70,000 บาท 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการด าเนินการ 
ตรวจรับ 

13. ถังเก็บไนโตรเจนขนาด 20 ลิตร จ านวน 1 ถัง 
วงเงิน 70,000 บาท  

อยู่ระหว่างคณะกรรมการด าเนินการ 
ตรวจรับ (60,000 บาท) 

14. Auto-pipette จ านวน 2 ตัว (ตัวละ 15,000 
บาท) วงเงิน 30,000 บาท 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการด าเนินการ 
ตรวจรับ (29,960 บาท) 

15. กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว วงเงิน 50,000 บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการด าเนินการ 
ตรวจรับ (50,000 บาท) 

16. ชุดส าหรับประกอบใช้วัดความดันโลหิตสัตว์แบบ
ดิจิตอล 1 ชุด วงเงิน 18,000 บาท 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการด าเนินการ 
ตรวจรับ (18,000 บาท) 
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กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 17. เครื่องวัดปรมิาณออกซเิจนอิ่มตัวในกระแสเลือด 

1 เครื่อง วงเงิน 16,000 บาท 
อยู่ระหว่างคณะกรรมการด าเนินการ 
ตรวจรับ (14,500 บาท) 

18. เครื่องผลิตออกซิเจนเข้มข้นจากอากาศ 1 เครื่อง 
วงเงิน 27,000 บาท 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการด าเนินการ 
ตรวจรับ (26,000 บาท) 

19. เครื่องให้ความอบอุ่นสตัว์ปุวย 1 เครื่อง  
วงเงิน 25,000 บาท 

อยู่ระหว่างตกลงราคา 

20. เครื่อง ECG 1 เครื่อง วงเงิน 52,000 บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการด าเนินการ 
ตรวจรับ (50,000 บาท) 

21. ชุดกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์บนัทึกข้อมูล  
1 ชุด วงเงิน 150,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

22. กล่องขนย้ายสตัว์ จ านวน 10 กลอ่ง (กล่องละ 
6,000 บาท) วงเงิน 60,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

24. โครงการหนูน้อยไนท์ซาฟาร ี
วงเงิน 1,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 4.85 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกิจกรรมภายใน
โครงการ ดังน้ี 
1. ค่าตกแต่งสถานที่ให้เป็นส่วนการเรียนรู้หนูน้อย 

ไนท์ซาฟารี วงเงิน 300,000 บาท 
ก่อหนี้แล้ว จ านวน 885,000 บาท  
รอเบิกจ่ายตามสัญญา 

2. ค่าจัดท าระบบสื่อการเรียนรู้ วงเงิน 600,000 บาท 
3. ค่าวัสดดุ าเนินกิจกรรม อาทิ ค่ากระดาษโฟโต้  

ค่าเติมหมึกพริ้นเตอร์ ค่าวสัดุอื่นๆ วงเงิน 
100,000 บาท 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 48.45 

25. โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่
ไนท์ซาฟาร ี
วงเงิน 1,580,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดกจิกรรม ดังนี ้
1. ปลูกไมด้อกตามฤดูกาล, ไม้ประดบั, ไม้พุ่ม และ

ตกแต่งสถานท่ี เพื่อใช้ในการจัดตกแต่งตามที่จัด
กิจกรรมส าคัญต่างๆ เช่น เทศกาลคริสมาส, วันพ่อ, 
วันวาเลนไทน์ ฯลฯ วงเงิน 500,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

2. ปลูกไม้ดอก, ไม้ประดับ บริเวณรอบๆ อาคารลานนา 
วงเงิน 500,000 บาท 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับผลิตปุ๋ยมูลสตัว์ เช่น กระสอบ 
วงเงิน 150,000 บาท 

4. ค่าวัสดุอุปกรณส์ าหรับผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ (EM) 
วงเงิน 200,000 บาท 

5. ค่าจัดท าฝายชะลอความชุ่มช่ืน (ฝายแม้ว) จ านวน 
6-7 ฝาย วงเงิน 56,000 บาท 

6. ค่าครุภณัฑ์ วงเงิน 174,000 บาท 
- เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 7 เครื่อง เครื่องละ 
8,500 บาท วงเงิน 59,500 บาท 
- เลื่อยโซ่ยนต์ ก าลัง 5.3 แรงม้า 1 เครื่อง วงเงิน 
35,000 บาท 
- เลื่อยตดัไม้ใช้เครื่องยนต์แบบโซ่ 12” 5 เครื่อง 
เครื่องละ 9,500 บาท วงเงิน 47,500 บาท 
- รถเข็น 3 ล้อ 10 คัน คันละ 3,200 บาท วงเงิน 
32,000 บาท 
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กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
26. โครงการ The Magic of Elephat 

Trail 
วงเงิน 26,750 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 

ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี ้
1. ค่าชุดหม้อฮ่อมพร้อมกางเกงส าหรบัโครงการ 

วงเงิน 4,600 บาท  
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานท่ี

ด าเนินกิจกรรมโครงการ (จ านวน 17 รายการ)  
วงเงิน 22,150 บาท 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

27. โครงการปล่อยกวางผาคืนสู่ธรรมชาติ 
(โครงการต่อเนื่อง 2 ปี)  
วงเงิน 1,500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ประกอบด้วยรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังน้ี 
1. ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยงานโครงการวิจยั จ านวน  

1 อัตรา วงเงิน 225,000 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

- ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ/ที่ปรึกษางาน 4 คน 
วงเงิน 80,000 บาท 

- ค่าเดินทางและที่พักของผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน 
วงเงิน 80,000 บาท 

- ค่าวัสดุส านักงานส าหรบัการจดัท าเอกสาร เช่น 
กระดาษ ปากกาเคมี วงเงิน 5,000 บาท 

- ค่าจ้างศึกษาและส ารวจพ้ืนท่ีท าการปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติ วงเงิน 300,000 บาท 

- ค่าจัดท าแบบสอบถาม วงเงิน 20,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาจัดท าแผนพันธุกรรมของกวางผา 

วงเงิน 150,000 บาท 
- ค่ายาและเวชภณัฑ์ วงเงิน 156,000 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภณัฑ์ สิ่งก่อสร้าง 
- กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว จ านวน 2 ตัว

วงเงิน 30,000 บาท 
 

- กล้องส่องทางไกลแบบสองตา จ านวน 4 ตัว 
วงเงิน 30,000 บาท 

- ชุดรับส่งสัญญาณวิทยุ Radio telemetry  
วงเงิน 300,000 บาท 

- นาฬิกาจับเวลา จ านวน 4 ตัว วงเงิน 4,000 บาท 
- กล่องขนย้ายสัตว์ วงเงิน 120,000 บาท 

อยู่ระหว่างจัดท า MOU กับกรมอทุยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช 

28. โครงการออกแบบปรบัปรุงผังแม่บท 
ภูมิสถาปัตยกรรม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี                       
จังหวัดเชียงใหม ่
วงเงิน 1,500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ค่าตอบแทนบุคลากร (หัวหน้าโครงการ 1 คน 

150,000 บาท นักวิจัย 6 คน 300,000 บาท  
ผู้ประสานงาน 1 คน 20,000 บาท) วงเงิน 
470,000 บาท 

2. ค่าจัดท าแบบเสนอแบบเป็นเพลทแนวความคิดใน
การออกแบบร่างผังบรเิวณและงานข้ันผังแม่บท 
วงเงิน 200,000 บาท 

3. ค่าจัดท าแบบงานขั้นผังแม่บทพร้อมรูปตดั  
รูปทัศนียภาพ วงเงิน 100,000 บาท 

4. ค่าจัดท ารายละเอียดแบบก่อสร้าง กระดาษไข 
วงเงิน 400,000 บาท 

 
- ลงนามสญัญาแล้ว 1,500,000 บาท 

(CNS 200/2559 ลงวันที่ 27 พ.ค. 2559) 
- มีจ านวน 3 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 21 ม.ค. 2560 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
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กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
5. ค่าจัดท ารายละเอียดแบบก่อสร้าง พิมพ์เขียว 

วงเงิน 166,000 บาท 
3. ค่าจัดท ารายงาน วงเงิน 64,000 บาท 
4. ค่าวัสดุ วงเงินรวม 100,000 บาท 
    - ค่าวัสดุส านักงาน วงเงิน 50,000 บาท 
    - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง วงเงิน 50,000 บาท 

29. โครงการ ส ารวจ ประเมิน และ
วิเคราะห์ข้อมูลดา้นการบริหาร
คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 
และด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 
14001 
วงเงิน 320,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ประกอบด้วยรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี ้
ค่าจัดจ้างเหมาศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

- ค่าจ้างเหมาบริษัท/ผู้เชี่ยวชาญ/คณะกรรมการที่
ปรึกษา เข้ามาศึกษา ส ารวจ ประเมินและให้
ค าแนะน า เรื่องการจัดท ามาตรฐาน ISO 9001 
และ ISO 14001 จ านวน 1 งาน 

- ค่าจ้างเหมาจดัท ารูปเล่มรายงาน ISO 9001 
และ ISO 14001 อย่างน้อยอย่างละ 1 เล่ม 
และส าเนาอย่างน้อยอย่างละ 4 เล่ม 

- ลงนามสญัญาแล้ว 320,000 บาท  
(CNS 198/2559 ลงวันที่ 4 พ.ค. 2559) 

- มีจ านวน 1 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 31 ต.ค. 2559 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

30. โครงการสร้างมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว เชียงใหม่
ไนท์ซาฟาร ี
วงเงิน 960,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 47.92 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกจิกรรมภายใน
โครงการ ดังน้ี 
1. ค่าวิทยากรการฝึกอบรม หลักสูตรการปฐม

พยาบาลเบื้องต้นและหลักสตูรการแพทย์ฉุกเฉิน 
EMS วงเงิน 70,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

2. ฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จ านวน 
3 รุ่น รุ่นละ 50 คน วงเงิน 150,000 บาท 

3. ฝึกอบรมปฐมพยาบาลขั้นสูง จ านวน 1 รุ่น 50 คน 
200,000 บาท 

4. เสื้อส าหรับผู้ปฏิบตัิงานท าหน้าท่ีหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน EMS จ านวน ๕๐ ตัว ตัวละ 
400 บาท วงเงิน 20,000 บาท 

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ วงเงิน 20,000 บาท 
6. ค่าครุภณัฑ์ ดังนี ้

- เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED (Automate 4 เครื่อง
เครื่องละ 120,000) วงเงิน 480,000 บาท 

- กระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น 5 ใบ วงเงิน 
20,000 บาท  

7. กิจกรรมตามโครงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย
ในแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันที่  
3 ส.ค. 2559 วงเงิน 62,260 บาท 

ก่อหนี้แล้ว จ านวน 62,260 บาท 

31. โครงการประกวดและจดัท าต้นแบบ
จักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว 
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
วงเงิน 2,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

ประกอบด้วยรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังน้ี 
1. ประชาสมัพันธ์โครงการ วงเงิน 200,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการประชุม เพื่อพิจารณา

ตัดสินคดัเลือกการประกวดแบบจกัรยาน 2. กิจกรรมการประกวดแบบ วงเงิน 150,000 บาท 
3. กิจกรรมการแสดงผลงานต้นแบบ วงเงิน 160,000 บาท 
4. รางวัลการประกวดแบบ (2 ประเภท) วงเงิน 

240,000 บาท 
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กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 5. จัดท าจักรยานต้นแบบ วงเงิน 1,250,000 บาท 

- แบบอนุรักษ์ (5 แบบๆ ละ 125,000 บาท) 
- แบบสร้างสรรค์ (5 แบบๆ ละ 125,000 บาท) 

 

32. โครงการฝึกอบรมทบทวนปฐมพยาบาล 
และช่วยปฏิบตัิการแพทย์ฉุกเฉิน 
วงเงิน 73,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 

ด าเนินการจัดกิจกรรมทบทวนปฐมพยาบาล สรุปและ
ประเมินผลการทดสอบ (การเก็บเคสร่วมกับหน่วย
แพทย์ฉุกเฉิน 5 ครั้ง/คน) 

- ก าหนดการจดัอบรม จ านวน 2 รุน่ คือ 
เดือน ส.ค. 2559 จ านวน 1 รุ่น และ
เดือน ก.ย. 2559 จ านวน 1 รุ่น 

- อยู่ระหว่างขออนุมัติด าเนินกิจกรรม 

33. โครงการตรวจประเมิน ISO 9001 
วงเงิน 300,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 

จ้างเหมาบริษัทด าเนินกิจกรรมประเมินและขอการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

อยู่ระหว่างด าเนินการจดัซื้อจัดจา้ง 

 

กลยุทธ์ที่ 2 : เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการศึกษาการ

พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพือ่
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
วงเงิน 5,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ด้าน

การท่องเที่ยว ตามขอบเขตพื้นที่ศึกษา โดยใช้
ภาพถ่ายทางอากาศหรือดาวเทียม และบันทึกลง
ในระบบภูมิพร้อมทั้งจัดท าแผนที่ฐานข้อมูลทาง
กายภาพและระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 

2. วิเคราะห์ทางพื้นที่ (Spatial Analysis) ด้านศักยภาพ
และการเช่ือมต่อระหว่างจุดท่องเที่ยว 

3. วิเคราะห์ทางพื้นที่ (Spatial Analysis) ด้านศักยภาพ
การพัฒนา โดยใช้วิธีการคัดกรอง (Sieve Analysis) 
และการตัดสินใจหลายมิติ (Multi-Criteria Decision 
Making) เพื่อประเมินศักยภาพของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการเช่ือมต่อระหว่างจุดท่องเที่ยว
ต่างๆ และจัดท าแผนที่ข้อมูลศักยภาพการท่องเที่ยว
ภาพรวมเชิงภูมิภาค 

4. ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาพื้นที่ด้านการ
ท่องเที่ยวพื้นที่ โดยค านึงถึงด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน 
ในพื้นที่ศึกษา 

5. น าเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว ทั้งมิติ
ของการสร้างแรงจูงใจต่อนักท่องเที่ยว (Attraction) 
และความสามารถในการให้บริการของพื้นที่ 
(Carrying Capacity)  

6. กิจกรรมน าร่องของการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยใช้กระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research/ PAR) 
ซึ่งจะน าไปสู่การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ต่อ
โครงการกระเช้าลอยฟูา เช่ือมโยงพื้นที่ต่างๆ เข้า
ด้วยกัน 

 
อยู่ระหว่างหน่วยงานไปประชุมหารือร่วมกับ
นายอ าเภอแม่ทา เพื่อให้ทางอ าเภอเสนอ
โครงการท่องเที่ยวที่ต้องการรับการสนับสนุน 
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กลยุทธ์ที่ 2 : เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ 

วงเงิน 13,371,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

ประกอบด้วยรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังน้ี 
1. ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ วงเงิน 1,750,000 บาท 
2. งานลานกิจกรรมและจุดชมวิว บรเิวณศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยว วงเงิน 2,100,000 บาท 
3. งานสะพานทางเดิน Board walk ข้ามห้วย  

วงเงิน 1,150,000 บาท 
4. งานลานพักผ่อนบรเิวณจดุพักคอย  

วงเงิน 1,200,000 บาท 
5. งานลานกิจกรรมพร้อมที่นั่งพักผ่อน บริเวณจดุ 

ชมวิวผาช่อ วงเงิน 800,000 บาท 
6. งานสะพานทางเดิน Board walk สู่ลานหนา้ผาช่อ 

วงเงิน 220,000 บาท  
7. งานปรับปรุงลานผาช่อ วงเงิน 500,000 บาท 
8. งานปรับปรุงบันได และราวจับ  

วงเงิน 1,600,000 บาท 
9. งานทางเดิน Board walk ทางกลับ บุกเบิกใหม่ 

วงเงิน 1,100,000 บาท 
10. งานถนนและลานจอดรถ คสล.  

วงเงิน 2,451,000 บาท 
11. งานระบบน้ าและงานก่อสรา้งห้องน้ า คสล. 

วงเงิน 500,000 บาท 

ยกเลิกด าเนินโครงการ 

3. การจัดท าแผนการตลาดเชิงลึกด้านการ
ท่องเที่ยว ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) 
วงเงิน 975,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ศึกษาวิจัยและจัดท าแผนการตลาดตามองค์ประกอบ 

ดังนี ้
- ศึกษา รวบรวม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
- ค้นหาความต้องการของนักท่องเที่ยวและก าหนด

กลุ่มเปูาหมายที่เหมาะสม 
- ค้นหาจุดแข็งของพื้นที่และศักยภาพสินค้าและ

บริการต่างๆ 
- ออกแบบกลุ่มสินค้าและบริการที่ทันสมัยและ

การค้นหาแบรนด์ไอเดีย “คุณค่าที่สะท้อนตัวตน” 
ที่โดดเด่น แตกต่าง แข่งขันได้ 
- ก าหนดแผนและเครื่องมือในการท าการสื่อสาร

การตลาดอย่างบูรณาการ 
- ก าหนดกิจกรรมทางการตลาด งานอีเว้นท์ที่ควร

ส่งเสริม 
1. ก าหนดแผนการติดตามและประเมินผล

ของแผนการท างาน 
2. รวบรวมเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับแหล่ง

ท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  
พร้อมเสนอขาย และเสนอเป็นกลุ่มสินค้าและ
บริการที่เหมาะสม 

 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 
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กลยุทธ์ที่ 2 : เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
3. จัดระดมความเห็นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบความ
ต้องการของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนน า
ข้อมูลมาก าหนดแผนการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมภายใต้โครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของ 
คนในพื้นที่ น าไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวและ
การตลาดอย่างยั่งยืนจัดกิจกรรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการแก่เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการน าแผนไปสู่ การ 
ปฏิบัติได้ 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู  
วงเงิน 750,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

 

ประกอบด้วยรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังน้ี 
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมวันเด็ก วงเงิน 

164,250 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมวันแห่งความรัก 

สะพานขาวทาชมพู วงเงิน 171,800 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว 

เชิงธรรมชาติอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล วงเงิน 
133,450 บาท 

4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ า
ด าหัวผูสู้งอายุ วงเงิน 150,200 บาท 

5. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมพธิีท าบุญตักบาตร 
และงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล วงเงิน 
130,300 บาท 

6. บัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ านวน 200 ใบ 
ส าหรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

7. บัตรก านลับ้านพัก เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ านวน 
15 ใบ ส าหรับกิจกรรมวันแห่งความรัก สะพาน
ขาวทาชมพ ู

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

5. โครงการจดัอบรมด้านการท่องเทีย่ว
ให้แก่มัคคุเทศก์อาสาพิงคนคร 
วงเงิน 250,500 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 

จัดอบรมหลักสตูรการให้บริการด้านการน าท่องเที่ยว 
จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก ่
1. หลักสตูรมคัคุเทศก์น้อยไนท์ซาฟารี 
2. หลักสตูรมคัคุเทศก์สูงอายุอาสาจังหวัดล าพูน 

- หลักสตูรมคัคุเทศก์น้อยไนท์ซาฟารี 
ก าหนดจัดอบรม ในวันที่ 22 - 24 ก.ค. 
2559 

- หลักสตูรมคัคุเทศก์สูงอายุอาสาจังหวัด
ล าพูน ก าหนดจัดอบรม ในวันที่ 27 - 29 
ก.ค. 2559 

3. โครงการเสวนา “การเสริมสร้างมลูค่า
การท่องเที่ยวเชียงใหม”่ 
วงเงิน 500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 

ด าเนินการจัดเสวนา เรื่อง “การเสริมสร้างมลูค่าการ
ท่องเที่ยวเชียงใหม”่ 

อยู่ระหว่างเตรียมก าหนดการด าเนินงาน 
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กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. การศึกษาส ารวจและออกแบบกระเช้า

ลอยฟูา (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่
ไนท์ซาฟาร-ีดอยปุย-ดอยผาด า  
วงเงิน 2,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2556 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ด าเนินการศึกษา ส ารวจเส้นทางกระเช้าลอยฟูาท่ี

เหมาะสม และท าการศึกษาความเหมาะสม 
(Feasibility Study) 

2. ด าเนินการออกแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ 
และด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องในการก่อสร้างกระเช้า
ลอยฟูา (Cable Car) 

3. การศึกษาและวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4. การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

2. การจัดท าการรับฟังความคดิเห็นของ
ประชาชนต่อการศึกษาส ารวจ และ
ออกแบบกระเช้าลอยฟูา (Cable Car) 
เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร-ีดอยปุย-
ดอยผาด า 
วงเงิน 2,625,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

ขอบเขตการศึกษา 
จัดท าการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการ 
ศึกษาส ารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟูา (Cable 
Car) เช่ือมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาด า 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1. รวบรวมข้อมลูโครงการฯ ที่จะต้องเผยแพร่แก่

ประชาชน 
2. เผยแพร่ข้อมลูของรัฐแก่ประชาชน 
3. ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
4. รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 
- ตามสญัญา เบิกจ่ายจ านวน 4 งวดงาน 
ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 1 และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

- คงเหลือเบิกจ่าย 3 งวดงาน วงเงิน 
2,625,000 บาท 

- ขยายเวลาสัญญาสิ้นสุดวันท่ี 28 ก.ค. 
2559 

- อยู่ระหว่างด าเนินงานตามสัญญา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากลและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 : ก าหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคาร 

SMEs 
วงเงิน 400,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

ประกอบด้วยรายการย่อย จ านวน 2 รายการ 6 หน่วย ดังนี ้
1. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องสมัมนา  

(ออดิทอเรียม) วงเงิน 320,000 บาท 
- เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้นพรอ้มติดตั้ง 

ขนาดไม่น้อยกว่า 40,500 BTU จ านวน 4 ชุด 
ชุดละ 80,000 บาท 

2. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องฝกึอบรม 4 วงเงิน 
80,000 บาท 
- เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้นพรอ้มติดตั้ง 

ขนาดไม่น้อยกว่า 26,500 BTU จ านวน 2 ชุด 
ชุดละ 40,000 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 370,000 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 30,000 บาท 

2. เดินสายและติดตั้ง Wall Plug บรเิวณ
โถงทางเดินภายในและภายนอกอาคาร
ศูนย์ประชุมฯ 
วงเงิน 6,350,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ด าเนินงานเดินสายและติดตั้ง Wall Plug บริเวณโถง
ทางเดินภายในและภายนอกอาคารศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา 

อยู่ระหว่างด าเนินการตกลงราคา 
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กลยุทธ์ที่ 1 : ก าหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

3. งานติดตั้งระบบปูองกันอัคคีภัยพรอ้ม
อุปกรณ์  
วงเงิน 6,490,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 

ด าเนินงานติดตั้งระบบปูองกันอัคคีภัยพร้อมอุปกรณ ์
 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

4. เดินสายไฟฝังปลั๊กใต้พื้นศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา 
วงเงิน 12,100,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 

ด าเนินงานเดินสายไฟฝังปลั๊กใต้พื้นศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

5. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ตั้งหม้อแปลงและ
จุดจ่ายน้ ามัน 
วงเงิน 1,200,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 

ด าเนินงานปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณทีต่ั้งหม้อแปลงและ 
จุดจ่ายน้ ามัน 
 

อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดจ้าง 

6. การจัดหาครุภณัฑส์ านักงาน 
วงเงิน 1,500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ครุภัณฑต์่ ากว่าเกณฑ์ (เก้าอี้บุนวม จ านวน 1 รายการ 
3,000 หน่วย) วงเงิน 1,500,000 บาท 

อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อ 

7. การจัดหาครุภณัฑส์ านักงาน 
วงเงิน 562,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

ประกอบด้วยรายการย่อย จ านวน 4 รายการ 127 หน่วย มเีงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 14,844.20 บาท ดังนี ้

1. ครุภณัฑ์ต่ ากว่าเกณฑ ์วงเงิน 495,000 บาท 
- เงินรายได้ จ านวน 3 รายการ 125 หน่วย 

วงเงิน 495,000 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 487,835 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 7,165 บาท 

2. ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อจอ LED จ านวน 1 รายการ  
2 ชุด วงเงิน 67,000 บาท 

 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 59,320.80 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 7,679.20 บาท 
8. การจัดหาครุภณัฑส์ านักงาน 

วงเงิน 2,978,990 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 

ประกอบด้วยรายการย่อย จ านวน 2 รายการ 4 หน่วย ดังนี ้
1. เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จ านวน 46 ชุด 

วงเงิน 2,959,302 บาท 
- เครื่องปรับอากาศ โซน A แบบติดผนัง ขนาด 

18,824 BTU จ านวน 3 ชุด 
- เครื่องปรับอากาศ โซน B ขนาด 25,000 BTU 

จ านวน 15 ชุด 
- เครื่องปรับอากาศ โซน B ขนาด 13,600 BTU 

จ านวน 20 ชุด 
- เครื่องปรับอากาศห้องลลีาวด ีอาคารศูนย์

ประชุม แบบสี่ทิศทาง ขนาด 48,000 BTU 
จ านวน 8 ชุด 

2. วิทยุสื่อสารประจ าที่ Benison รุ่น BE-9000A 
ก าลังส่ง 10 วัตต์ พร้อมเสา จ านวน 1 ชุด วงเงิน 
19,688 บาท 

 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 
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กลยุทธ์ที่ 1 : ก าหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
9. จัดท าแผนการพัฒนาพื้นที่ของ 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินคา้นานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
วงเงิน 1,575,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ พันธกิจ 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของศูนย์ประชุมฯ  
รวมถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรม MICE ระดับประเทศ และระดับ
พื้นที ่

2. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ศูนย์ประชุมฯ รวมทั้ง สิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณ
ในปี 2558 เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี
ของศูนย์ประชุมฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
รูปแบบการใช้พื้นที่ส าหรับรองรับธุรกิจ MICE  
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่
จะต้องมีความสอดคล้องกับแนวคิดเดิมของการ 
สร้างศูนย์ประชุมฯ 

3. ศึกษาดูงานด้าน MICE ในต่างประเทศท่ีเหมาะสม 
4. จัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ ระยะสั้น 

(3-5 ปี) 
5. จัดท าแผนผังพื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ ที่สอดคล้อง

กับแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีของศูนย์ประชุมฯ 
6. เสนอแผนการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ 

 
- ตามสญัญา มีจ านวน 4 งวดงาน  
- ที่ปรึกษาไดส้่งงานครบถ้วนแล้ว 
- เบิกจ่ายแล้วจ านวน 2 งวดงาน 
- ที่ปรึกษาน าเสนอผลการศึกษาต่อคณะ

กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
เรียบร้อยแล้ว 
- งานงวดที่ 3 และ 4 (งวดสดุท้าย) 

วงเงิน 1,575,000 บาท อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง 

 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาการตลาดและการประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการประชาสมัพันธ์เชิงบูรณาการ

วงเงิน 10,200,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 63.17 ก่อหนี้แล้ว รอเบิกจ่ายตามสัญญา วงเงิน 1,423,857.20 
บาท โดยมรีายละเอียดผลการด าเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังนี้ 
1. ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วงเงิน 2,902,400 บาท ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 54.23 
2. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ วงเงิน 1,146,300 บาท ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 33.70 
3. กิจกรรมวันส าคัญ วงเงิน 1,084,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 
4. กิจกรรมประชาสมัพันธ์หน่วยงาน  

วงเงิน 226,900 บาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

5. ค่าเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ วงเงิน ๔,๖๔๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 64.61 
6. กิจกรรมวันส าคัญ (ไม้ดอกไม้ประดับ) วงเงิน 

200,000 บาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

2. กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม MICE และ 
Roadshow ของศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาตฯิ 
วงเงิน 1,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 75.45 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกจิกรรมภายใน
โครงการ ดังน้ี 
1. AEC+EXPO (ASEN ECONOMIC COMMUNITY+ 

EXPO), Kuala Lumpur Convention Centre, 
Malaysia วงเงิน 150,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

2. Incentive Travel and Conventions, Meetings 
China (IT & CM China 2016) Shanghai, 
China วงเงิน 200,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 
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กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาการตลาดและการประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 3. India MICE Road Show วงเงิน 200,000 บาท อยู่ระหว่างเตรียมการด าเนินงานตาม

ก าหนดระหว่างวันที่ 25 - 29 ก.ค. 2559 
4. China MICE Road Show วงเงิน 150,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย 

เรียบร้อยแล้ว 
5. Myanmar MICE Roadshow วงเงิน 300,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย 

เรียบร้อยแล้ว 
3. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม ่

ไนท์ซาฟาร ี
วงเงิน 2,720,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 63.70 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกจิกรรมภายใน
โครงการ ดังน้ี 

1. กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ให้เป็นท่ีรู้จัก วงเงิน 180,000 บาท 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 88.89 

2. กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ออกบูธ 
วงเงิน 850,000 บาท 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 50.77 

3. ค่าใช่จ่ายในการด าเนินงานส่งเสรมิการขาย
ต่างประเทศ วงเงิน 840,000 บาท 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 67.71 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าวสัดุส าหรับส่งเสริมการขาย  
เช่น โฟลเดอร์ sale kit DVD นามบัตร เครื่องแต่งกาย
สร้างภาพลักษณ์ วงเงิน 600,000 บาท  

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 53.78 

5. กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สานสายใย  
วงเงิน 250,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย 
เรียบร้อยแล้ว 

4. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
ด้านกีฬากอล์ฟนานาชาติ “Asia Golf 
Tourism Convention (AGTC) 2016” 
วงเงิน 5,300,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิการตลาดการท่องเที่ยวด้านกีฬา
กอล์ฟนานาชาติ "Asia Golf Tourism Convention 
(AGTC) 2016" ระหว่างวันท่ี 24 - 27 เมษายน 
2559 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

5. โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว  
8 จังหวัด ภาคเหนือในเขตพิงคนคร 
วงเงิน 8,500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2559 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 57.60 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกจิกรรมภายใน
โครงการ ดังน้ี 
1. กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพรอ้มก่อนเข้า

ร่วมงาน วงเงิน 199,000 บาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

2. ด าเนินการคดัเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ วงเงิน 1,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

3. ออกแบบและจัดท าข้อมลูน าเสนอ วงเงิน 
200,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

4. กิจกรรม “Trade Mission ส านักงานพัฒนา 
พิงคนครเปิดประตสูู่ประเทศเมียนมาร"์  
วงเงิน ๓,๗๘๗,๔๐๐ บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตามขั้นตอนเบิกจา่ย 

5. กิจกรรม “๘ Northern Thailand Provinces - 
Travel Destinations Promotion in China 
๒๐๑๖” วงเงิน ๔,๓๑๒,๖๐๐ บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตามขั้นตอนเบิกจา่ย 

6. โครงการการตลาดเชิงบูรณาการ 
วงเงิน 10,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 

ค่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการตดิตั้งตกแต่งพร้อม
รื้อถอนบูธในงาน IT CM ASIA 2015 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 
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กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาการตลาดและการประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
7. กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
วงเงิน 1,146,760 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 

ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี ้
1. ค่าเช่าพ้ืนท่ีโฆษณาบนปูาย LED งวดที่ 12 (งวด

สุดท้าย) วงเงิน 64,200 บาท 
2. ค่าโฆษณาในหนังสือ รายนามสมาชิก ADT ANNUAL 

Directory 2014 (2016 แบบเต็มหน้า สี่สี เนื้อใน 
หน้าเดียว) วงเงิน 16,050 บาท 

3. ค่าลงบทความประชาสัมพนัธ์ในหนงัสือ WOW WOW 
Thailand 2014 - 2015 หมวด Entertainment 
Shopping Restaurant ขนาด A5 (14.5 × 
21.0 ซม.) เต็มหน้า สี่สี วงเงิน 32,100 บาท 

4. ค่าจ้างด าเนินการประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อวิทยุในรายการ 
“อุณหภูมเิศรษฐกิจ” วงเงิน 200,000 บาท 

5. ค่าจ้างการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฟ้ืนฟูความ
เช่ือมั่นของนักท่องเที่ยวทางสื่อวิทยุ 200,000 บาท 

6. ค่าจ้างท าปูายบอกทางอาคารลานนาของ สชน. 
จ านวน 4 รายการ วงเงิน 63,530 บาท 

7. ค่าจ้างพิมพ์แผ่นพับแนะน าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
และศูนย์ประชุมฯ จ านวน 2 รายการ วงเงิน 
320,000 บาท 

8. ค่าจ้างท าปูายสื่อความหมายในส่วนแสดงสตัว์ 
จ านวน 7 รายการ วงเงิน 139,180 บาท 

9. ค่าปูายสญัลักษณ์บนรถลากพ่วงและปูายสื่อ
ความหมาย จ านวน 2 รายการ วงเงิน 44,200 บาท 

10. ค่ากล่องใส่ของที่ระลึก จ านวน 2 รายการ 
วงเงิน 67,500 บาท 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

8. โครงการส่งเสริมนิทรรศการ
ประชาสมัพันธ์ของส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) 
วงเงิน 155,500 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 

ค่าของช าร่วยส าหรับงานออกบูธนิทรรศการ วงเงิน 
25,000 บาท และ 130,500 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

9. โครงการจดักิจกรรม count down  
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
วงเงิน 250,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ประกอบด้วยรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังน้ี 
1. ตกแต่งสถานท่ี วงเงิน 20,000 บาท 
2. กิจกรรม Count Down วันท่ี 31 ธ.ค. 58 

(ดนตรี, นักร้องที่มีช่ือเสยีง, Light and Sound,
อุปกรณ์เคา้ดาวน์, อาหารและเครือ่งดื่ม)  
วงเงิน 230,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

10. โครงการสนับสนุนการจัดงาน 1st 
Lanna International Choir 
Competition 2016 Chiang Mai 
วงเงิน 2,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ประกอบด้วยรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังน้ี 
1. กิจกรรมแถลงข่าว ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างด าเนิน

กิจกรรม วงเงิน 251,500 บาท 
อยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียด เพื่อ
ด าเนินการจัดจ้าง 

2. กิจกรรมพิธีเปดิ ค่าใช้จ่ายในการจดัจ้างด าเนิน
กิจกรรม วงเงิน 970,500 บาท 

3. กิจกรรมพิธีเปดิ ค่าใช้จ่ายในการจดัจ้างด าเนิน
กิจกรรม วงเงิน 778,000 บาท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม/ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และสิ่งอ านวยความสะดวก 
เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการด้านการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1 : ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งเพ่ือส่งเสริมศกัยภาพด้านการท่องเท่ียว 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. ด าเนินการศึกษาวจิัยความเหมาะสม

และออกแบบรายละเอียดระบบขนส่ง
มวลชน เชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง 
วงเงิน 6,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

ขอบเขตการศึกษา 
งานส่วนที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ
เบื้องต้นและจัดท าแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมือง
เชียงใหม ่ล าพูน ล าปาง 
1. ทบทวนผลการศึกษา และการด าเนินงานของ

โครงการต่างๆ ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและออกแบบ
เบื้องต้น  

3. วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน 
และรูปแบบการลงทุน 

4. จัดท าแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

5. จัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ 
การก าหนดรายละเอียด รูปแบบเอกสารต่างๆ ให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีหน่วยงาน
ดังกล่าวก าหนดไว ้

งานส่วนที ่2 งานศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ที่มีความ
เหมาะสมในการพัฒนาเป็นล าดับแรก อย่างน้อย  
1 เส้นทาง 
1. ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม และแนวทาง

การลงทุนที่เหมาะสม 
2. การศึกษาผลกระทบจากการจดัหารถเพื่อให้

บริการแก่นักท่องเที่ยวชมเมืองเชยีงใหม่ ดังนี ้
- ศึกษาผลกระทบจากการจัดหารถเพื่อให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ (Sight Seeing 
Tour) ในด้านกฎหมาย ด้านสังคม และด้าน
เศรษฐกิจ 
- ศึกษาจุดเช่ือมต่อระหว่างระบบขนส่งมวลชน

จังหวัดเชียงใหม่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม ่และเชื่อมโยงไปยังศูนยก์ลางระบบ
ขนส่งมวลชนจังหวัดล าพูน และล าปาง 

งานส่วนที ่3 ทดลองปฏิบตัิการเดนิรถสองแถวแดง 
เพื่อท าให้เกิดระบบรถประจ าเส้นทางได้ในทางปฏิบัต ิ 
1. จัดท าแผนการเดินรถ โดยการจัดท าแผนผังการ

เดินรถ และแบบจ าลองการเดินรถ 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 
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กลยุทธ์ที่ 1 : ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งเพ่ือส่งเสริมศกัยภาพด้านการท่องเท่ียว 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
2. จัดระบบประเมิน รถประจ าเส้นทาง โดยการจัดท า 

ระบบรายงานการท างานของผู้ด าเนินการ และ 
ผู้โดยสาร รวมถึงระบุดัชนีช้ีวัดที่ส าคัญในการปฏิบัติ 

3. ท าการทดลอง ปฏิบตัิการ จากการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนหลัก โดยผ่านจากกองทุน และระบบ
การสนับสนุนต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ  

“รุ่งเรือง เลิศล้ า ถิ่นวัฒนธรรมพิงคนคร” 
วงเงิน 1,960,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 

ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
2. ประชาสมัพันธ์โครงการ 
3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาพยนตร์แก่

ผู้เข้าร่วมประกวด 
4. รางวัลส าหรับการประกวด แบ่งการประกวดเป็น  

2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนิสติ นักศึกษา และ
ประเภทประชาชนท่ัวไป 

5. โล่รางวลัและเกียรติบัตร 
6. เช่าอุปกรณ์ในการใช้ถ่ายท าที่มีคณุภาพ 
7. เช่าห้องตัดต่อและการผลติสื่อภาพยนตร ์

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการท าเว็บไซต์ด้านการแนะน าข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาพิงคนคร 
วงเงิน 1,425,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 

ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนพนักงาน Update ฐานข้อมูล 
2. ค่าแปลภาษา 
3. บริการเช่าโฮสติ้ง จดทะเบียนระบบ ระบบส ารอง

ข้อมูล 
4. ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลเว็บไซต ์
5. การดูแลและรักษาระบบ 

 
- รอเบิกจ่ายตามสัญญา มีจ านวน 3 งวดงาน 
เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน คงเหลือเบิกจ่าย 
1 งวดงาน วงเงิน 570,000 บาท 
- อยู่ระหว่างแก้ไขงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1 : สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการเปิดเทศกาลวัฒนธรรมไหว้พระ

กลางคืนท่ีแม่ฮ่องสอน 
วงเงิน 1,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 45.50 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกจิกรรมภายใน
โครงการ ดังน้ี 
1. ค่าใช้จ่ายในการส ารวจเส้นทางของเจ้าหน้าท่ี 

วงเงิน 87,000 บาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

2. ค่าที่พักส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม และทีมงาน  
วงเงิน 90,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วงเงิน 82,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 
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กลยุทธ์ที่ 1 : สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 

4. ของที่ระลึกส าหรับผูร้่วมกิจกรรม  
วงเงิน 30,000 บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ 

5. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น บัตรผ่านประต,ู จอดรถ, 
หรืออ่ืนๆ วงเงิน 5,000 บาท 

ไม่ได้ด าเนินการ 

6. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง วงเงิน 6,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

7. ค่าใช้จ่ายและด าเนินกิจกรรมโครงการเปิดเทศกาล
วัฒนธรรมไหว้พระกลางคืนที่แม่ฮ่องสอน  
วงเงิน 400,000 บาท 

อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส าหรบัใช้ใน
การเบิกจ่าย 

8. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
เช่น สื่อมวลชน, ผู้น าชุมชนและผูท้ี่เกี่ยวข้อง,  
ค่าพิธีการต่างๆ วงเงิน 300,000 บาท 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 36.50 

2. โครงการจดัพิมพ์หนังสือเพื่อเฉลิมฉลอง 
720 ปี เมืองเชียงใหม ่
วงเงิน 1,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 20 โดยมรีายละเอียดผลการด าเนนิงานตามกิจกรรมภายใน
โครงการ ดังน้ี 

1. ค่าจัดซื้อลิขสิทธ์ิเนื้อหาและข้อมลู วงเงิน 
200,000 บาท  

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

2. ค่าด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือ 3,000 เล่ม วงเงิน 
700,000 บาท 

อยู่ระหว่างด าเนินการสอบราคา ครั้งท่ี 2 

3. ค่าพิธีแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ 
- ค่ารับรองการแถลงข่าว วงเงิน 30,000 บาท 
- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ (ปูายตา่งๆ) 50,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 20,000 บาท 

อยู่ระหว่างรอการจัดพิมพ์หนังสือให้
เรียบร้อยแล้วจึงจะด าเนินการแถลงข่าว
เปิดตัวหนังสือ 

3. โครงการจดุหมายปลายทางแห่งมันตรา
อาหารล้านนา 
วงเงิน 2,668,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ได้รับอนมุัติเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดรายการค่าใช้จ่ายและวงเงินงบประมาณ จ านวน 798,000 
บาท ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 7/2559 (เดิม 1,870,000 บาท) ด าเนินการเบิกจ่าย
ไปแล้วร้อยละ 85.88 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังน้ี 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดแข่งขนัท าอาหาร 

วงเงิน 1,720,000 บาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

2. กิจกรรม dinner forum ภายใต้แนวคิด 
Gastrodiplomacy “a thai story in a plate 
and Chefs as culinary ambassadors” พร้อม 
showcase ผลงานจากการสร้างสรรค์ วงเงิน 
948,000 บาท 

- ได้รับอนมุัติเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดฯ 
เพิ่มเตมิ จ านวน 798,000 บาท ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 7/2559 
(เดิม 150,000 บาท) 

- อยู่ระหว่างเตรียมการด าเนินงานตาม
ก าหนดในวันท่ี 11 ส.ค. 2559 

4. โครงการเสวนา “มองเชียงใหม่ 720 ปี 
สู่ เมืองมรดกโลก” 
วงเงิน 500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 

ด าเนินการจัดเสวนา “มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่ เมือง
มรดกโลก” 

อยู่ระหว่างเตรียมก าหนดการด าเนินงาน 
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กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์สังคม 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อนรอย

ประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่
วงเงิน 1,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 78.54 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกจิกรรมภายใน
โครงการ ดังน้ี 
1. ค่าผลงานเขียนเนื้อหา วงเงิน 200,000 บาท 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

2. ค่าด าเนินการจัดท าหนังสือแนะน า 3 เส้นทาง 
จ านวน 3,000 เลม่ วงเงิน 500,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

3. ค่าด าเนินกิจกรรมเปิดตัวหนังสือโดยการปั่นตาม
เส้นทาง วงเงิน 100,000 บาท 

อยู่ระหว่างด าเนินการเปิดตัวหนังสือ  
เล่มที่ 3 (เล่มสุดท้าย) ตามก าหนดในวันท่ี 
10 ก.ค. 2559 4. ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ (ปูายตา่งๆ)  

วงเงิน 40,000 บาท 
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 4 ครั้ง  

วงเงิน 100,000 บาท 

6. ค่าตกแต่งสถานที่เวที 4 ครั้ง วงเงิน 30,000 บาท 

7. ค่าตอบแทนมัคคุเทศก์ แนะน าสถานท่ี วงเงิน 
30,000 บาท 

2. โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 
วงเงิน 382,500 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ประกอบด้วยรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกิจกรรมภายในโครงการ ดังน้ี 

1. ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสมัพันธ์  
วงเงิน 236,500 บาท 

ยกเลิกด าเนินโครงการ 

2. ค่าจ้างเหมาการจัดเดินทางครั้งละ 30 คน  
วงเงิน 96,000 บาท 

3. เงินทุนส ารองการด าเนินการ  
วงเงิน 50,000 บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพ 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. การจัดหาครุภณัฑส์ านักงาน  
(ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์) 
วงเงิน 58,800 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ครุภณัฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 6 รายการ 15 หน่วย 
 
 
 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 40,810 บาท 

- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 17,990 บาท 
 

2. โครงการสนับสนุนการจัดกจิกรรมของ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
วงเงิน 500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 
 
 
 
 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 76.14 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกจิกรรมภายใน
โครงการ ดังน้ี 

1. กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(Homestay) จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเกต็ วงเงิน 
360,250 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 
 

2. กิจกรรมฝึกอบรมของคณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาพิงคนคร วงเงิน 139,750 บาท 

 

อยู่ระหว่างด าเนินงานตามแผน ซึ่งจะ
ด าเนินการในช่วงเดือน ก.ย. 2559 
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพ 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
3. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อจัดท าแผน

แม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (พ.ศ. 2559 - 2561) 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) 
วงเงิน 1,200,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ขอบเขตการศึกษา 
1. วางแผนและก าหนดขอบเขต ขั้นตอน รูปแบบ 

วิธีการ ด าเนินงาน และระยะเวลาการด าเนิน 
2. สัมภาษณ์เก็บข้อมูล วิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูง 

ของ สพค. และส ารวจความต้องการจากตัวแทน
บุคลากรของ สพค. เพื่อน ามาก าหนดกรอบนโยบาย
และทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3. วิเคราะห์ และก าหนดกรอบนโยบายและทิศทาง 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่สามารถตอบสนองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของ สพค. และสอดคลอ้งกับกรอบนโยบายเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 
ของประเทศไทย (ICT 2020) 

4. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในสภาวะปัจจบุัน ของส านักบริหารงานกลาง 
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ศูนย์ประชุมฯ 

5. และแสดงสินค้านานาชาติ และส านักพัฒนาธุรกิจ
และโครงการพิเศษ เพื่อสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT Analysis) วิเคราะห์ช่องว่าง 
(Gap Analysis) ส าหรั บก าหนดยุ ทธศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม และแผนงานด้าน ICT   

6. จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน 
สพค. โดยจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น  
อย่างน้อย 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่น้อยกว่า 
20 คน 

7. จัดท า (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ 
มหาชน) พ.ศ. 2559 - 2561 ซึ่งประกอบด้วย 
สรุปวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเปูาหมายการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้ตอบสนองความต้องการของ สพค. ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ครอบคลุมถึงกรอบแผนงาน
โครงการที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นส าคัญ ต่อไปนี้ 
- ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- ระบบจัดเก็บข้อมูล 
- ระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
- ระบบบริหารงานส านักงาน  
- ระบบรักษาความปลอดภัย 
- แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

 
อยู่ระหว่างตกลงราคาจา้งที่ปรึกษา 



27 
 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพ 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 8. จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559-2561 โดยมี
รายละเอียดแต่ละโครงการประกอบด้วยหัวข้อ
อย่างน้อย ดังนี ้
- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ 
- เปูาหมาย 
- แนวทางด าเนินงาน 
- ประมาณการงบประมาณ 
- ตัวช้ีวัด 

9. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ร่าง) 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559-2561อย่างน้อย 
1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่น้อยกว่า 20 คน 

10. จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559-2561 

11. จัดท าข้อมูลเนื้อหาสาระส าคัญของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2559-2561 ในรูปแบบของ 
Pocket Book จ านวนไม่น้อยกว่า 100 เล่ม 

 

4. ติดตั้งปูายส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
วงเงิน 518,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 

ด าเนินงานติดตั้งปูายส านักงานพัฒนาพิงคนคร ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มขีีดสมรรถนะสูง 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559 
วงเงิน 2,300,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 63.48 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามกจิกรรมภายใน
โครงการ ดังน้ี 
1. การสร้างวัฒนธรรมที่ดแีละยั่งยืน จ านวน 2 รุ่น 

วงเงิน 390,000 บาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

2. การสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อการท างานร่วมกัน
ในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ จ านวน 2 รุ่น วงเงิน 
390,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

3. การเสริมสร้างและถ่ายทอดธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมองค์กร จ านวน 3 รุ่น  
วงเงิน 168,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 
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กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มขีีดสมรรถนะสูง 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 4. การอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับ
มาตรฐานด้านการบริหารสตัว์สู่ระดับสากล วงเงิน 
420,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

5. การบริการสู่ความเป็นเลิศ (Top Service Mind) 
วงเงิน 390,000 บาท 

อยู่ระหว่างเตรียมการด าเนินงานตาม
ก าหนดในเดือน ส.ค. - ก.ย. 2559 

6. การเตรียมภาษาเพื่อการรองรับการให้บริการ 
วงเงิน 90,000 บาท 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา จ านวน 2 รุ่น 

วงเงิน 60,000 บาท 
- ภาษาจีนเพื่อการสนทนา จ านวน 1 รุ่น วงเงิน 

30,000 บาท 

อยู่ระหว่างเตรียมการด าเนินงานตาม
ก าหนดในเดือน ก.ค. - ก.ย. 2559 

7. การปฏิบัติวิปสัสนากรรมฐานเพื่อการพัฒนา
บุคลากร จ านวน 2 รุ่น วงเงิน 360,000 บาท 

อยู่ระหว่างเตรียมการด าเนินงานตามก าหนด
ในเดือน ส.ค. - ก.ย. 2559 (รุ่นที ่2) 

8. บทบาทและทักษะหัวหน้างาน จ านวน 1 รุ่น 
วงเงิน 92,000 บาท 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558 
วงเงิน 120,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 

การจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 2 หลักสูตร 4 รุ่น 

ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตามขั้นตอนเบิกจา่ย 

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 

วงเงิน 369,501.50 บาท 
แหล่งเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2558 

ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี ้
1. จัดท าสมดุโนต้ 2,000 เล่ม วงเงิน  

199,501.50 บาท 
2. ผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ วงเงิน 

170,000 บาท 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มธีรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการส ารวจความพึงพอใจ 

ของผู้รับบริการส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) 
วงเงิน 1,350,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2559 

ขอบเขตการศึกษา 
1. จัดท าข้อก าหนดการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการส านกังานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) และเสนอคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนครให้ความเห็นชอบ 

2. ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามข้อบังคับว่าด้วยการพสัด ุ
3. น าวิธีการส ารวจ/แบบสอบถาม เสนอคณะกรรมการ

บริหารการพัฒนาพิงคนครให้ความเห็นชอบ 
4. น าเสนอรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับ 

บริการส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

 
- ลงนามสญัญาแล้ว 1,345,000 บาท 

(CNS 45/2559 ลงวันที่ 3 พ.ค. 2559) 
- มีจ านวน 1 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 28 ธ.ค. 2559 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
- มีเงินเหลือจา่ย จ านวน 5,000 บาท 

 
 


