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ตารางสรุปแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
1. แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
แผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภทค่าใช้จา่ ย

รวม

ต.ค. 60

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก.ย. 61

สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สพค.

งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61 287.1738 22.1575 21.4885 50.6507 20.1264 19.6038 28.1685 19.0270 19.4242 26.4683 18.7119 17.3060 24.0411
งบประมาณจากเงินสะสม 220.2601
งบประมาณจากเงินรายได้

6.3070

4.1857
-

5.8700 15.4083 27.8593
-

-

6.3070

7.3140 12.4256 42.2283
-

-

-

7.3024 11.4396 37.9799 10.2602 37.9871
-

-

-

-

-

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 513.7409 26.3431 27.3585 66.0589 54.2927 26.9178 40.5941 61.2553 26.7266 37.9078 56.6918 27.5662 62.0281
1. รายจ่ายประจา

378.3330 24.0617 23.7454 63.4627 31.0319 24.2811 35.9222 28.1100 23.8092 34.6529 23.9959 26.8062 38.4539

1.1 ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
(1) สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

100.8498

8.1747

8.4248

8.4255

8.4247

8.4248

8.4255

8.4247

8.4248

8.4255

8.4247

8.4248

8.4255

งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61

62.4946

5.2078

5.2078

5.2082

5.2078

5.2078

5.2082

5.2078

5.2078

5.2082

5.2078

5.2078

5.2082

งบประมาณจากเงินสะสม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณจากเงินรายได้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณรวม

62.4946

5.2078

5.2078

5.2082

5.2078

5.2078

5.2082

5.2078

5.2078

5.2082

5.2078

5.2078

5.2082

งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61

3.0243

0.2520

0.2520

0.2520

0.2520

0.2520

0.2520

0.2520

0.2520

0.2520

0.2520

0.2520

0.2520

งบประมาณจากเงินสะสม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณจากเงินรายได้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณรวม

3.0243

0.2520

0.2520

0.2520

0.2520

0.2520

0.2520

0.2520

0.2520

0.2520

0.2520

0.2520

0.2520

งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61

9.3426

0.7784

0.7785

0.7788

0.7784

0.7785

0.7788

0.7784

0.7785

0.7788

0.7784

0.7785

0.7788

งบประมาณจากเงินสะสม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณจากเงินรายได้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณรวม

9.3426

0.7784

0.7785

0.7788

0.7784

0.7785

0.7788

0.7784

0.7785

0.7788

0.7784

0.7785

0.7788

งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61

25.9883

1.9365

2.1865

2.1865

2.1865

2.1865

2.1865

2.1865

2.1865

2.1865

2.1865

2.1865

2.1865

งบประมาณจากเงินสะสม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณจากเงินรายได้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณรวม

25.9883

1.9365

2.1865

2.1865

2.1865

2.1865

2.1865

2.1865

2.1865

2.1865

2.1865

2.1865

2.1865

(2) สานักพัฒนาธุรกิจและ
โครงการพิเศษ

(3) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา

(4) สานักบริหารงานกลาง

สบง.

1

หน่วย : ล้านบาท
ประเภทค่าใช้จา่ ย
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
(1) สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

(2) สานักพัฒนาธุรกิจและ
โครงการพิเศษ

(3) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
(4) สานักบริหารงานกลาง

1.3 ค่าใช้จา่ ยในการลงทุน
(1) สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

(2) สานักพัฒนาธุรกิจและ
โครงการพิเศษ

งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณรวม
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณรวม
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณรวม
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณรวม
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณรวม
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณรวม

แผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวม

ต.ค. 60

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

ก.ย. 61

261.2332 15.8870 15.3206 47.1753 21.0002 14.8783 24.8967 16.4823 15.3844 26.2275 15.5712 18.3814 30.0285
87.8311 5.8002 5.1502 22.0001 5.1502 5.1502 10.8072 5.1502 5.1502 8.9406 5.0302 3.9102 5.5913
46.0076 1.5264 1.5514 2.8556 1.9369 2.5221 2.8914 4.2154 3.1359 5.3600 3.2194 6.1351 10.6581
133.8387 7.3266 6.7016 24.8557 7.0871 7.6723 13.6986 9.3656 8.2861 14.3006 8.2496 10.0453 16.2494
7.1686 0.9697 0.7519 0.8944 0.5069 0.5069 0.5069 0.5121 0.5131 0.5071 0.5057 0.5006 0.4936
7.1686 0.9697 0.7519 0.8944 0.5069 0.5069 0.5069 0.5121 0.5131 0.5071 0.5057 0.5006 0.4936
58.2182 4.4088 4.7811 13.7896 3.7779 3.2553 5.3354 2.6277 2.5777 5.5357 2.5707 2.5707 6.9877
15.4554 0.1724 0.5000 1.5430 0.3032 0.8258 1.8108 1.4533 1.5033 2.3333 1.5033 1.5033 2.0037
73.6736 4.5811 5.2811 15.3326 4.0811 4.0811 7.1462 4.0810 4.0810 7.8690 4.0740 4.0740 8.9914
31.0247 2.8041 2.3805 5.5412 2.2667 2.2666 2.5936 2.1721 2.1054 2.4064 2.1054 1.8697 2.5130
9.2206 0.2055 0.2055 0.5515 0.7514 0.3515 0.9515 0.3515 0.3988 1.1444 0.6365 1.8918 1.7811
6.3070
- 6.3070
46.5523 3.0096 2.5860 6.0926 9.3251 2.6180 3.5450 2.5235 2.5041 3.5507 2.7418 3.7614 4.2941
16.2500
- 7.8620 1.6070 0.9780 2.6000 3.2030
10.1705
- 6.9675
- 3.2030
10.1705
- 6.9675
- 3.2030
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2

หน่วย : ล้านบาท
ประเภทค่าใช้จา่ ย
(3) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
(4) สานักบริหารงานกลาง

งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณรวม
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณรวม

2. งบประมาณตามยุทธศาสตร์
2.1 ค่าใช้จา่ ยโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทาฐานข้อมูลการท่องเที่ยว
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทาแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือบน
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2

แผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวม

ต.ค. 60

5.8165
5.8165
0.2630
0.2630
135.4079
135.4079

พ.ย. 60

2.2814
2.2814

3.6131
3.6131

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ก.พ. 61

0.6315 1.6070
0.6315 1.6070
0.2630
0.2630
2.5962 23.2608
2.5962 23.2608

0.9780
0.9780
2.6366
2.6366

มี.ค. 61

เม.ย. 61

2.6000
2.6000
4.6720 33.1453
4.6720 33.1453

พ.ค. 61
2.9174
2.9174

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

3.2549 32.6959
3.2549 32.6959

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก.ย. 61

0.7600 23.5742
0.7600 23.5742
สพพ., สบง.

1.5814
35.5850
37.1664

0.4000
0.4000

0.6000
0.6000

1.0800
1.0800

6.9650
6.9650

0.2000
0.2000

- 0.1402
0.2000 9.9400
0.2000 10.0802

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.6530
0.2000
0.8530

0.6530
0.5000
1.1530

0.0752
9.3000
9.3752

0.0300
0.2000
0.2300

0.0300
6.0000
6.0300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

หน่วย : ล้านบาท
ประเภทค่าใช้จา่ ย
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ดา้ นการท่องเที่ยว
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 6
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้าน
อุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

แผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวม

ต.ค. 60

-

พ.ย. 60

-

-

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

-

ก.พ. 61

-

-

มี.ค. 61

-

เม.ย. 61

พ.ค. 61

-

-

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

-

ส.ค. 61

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก.ย. 61

-

สพพ.

30.0850
30.0850

-

-

0.0800
0.0800

6.0050
6.0050

-

-

9.0000
9.0000

-

-

9.0000
9.0000

-

6.0000
6.0000
สพพ.

1.5814
1.5814

-

-

-

-

-

-

0.1402
0.1402

0.6530
0.6530

0.6530
0.6530

0.0752
0.0752

0.0300
0.0300

0.0300
0.0300
สพพ., สบง.

5.5000
5.5000

0.4000
0.4000

0.6000
0.6000

1.0000
1.0000

0.9600
0.9600

0.2000
0.2000

0.2000
0.2000

0.9400
0.9400

0.2000
0.2000

0.5000
0.5000

0.3000
0.3000

0.2000
0.2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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หน่วย : ล้านบาท
ประเภทค่าใช้จา่ ย
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมาย
ปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์
ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 1 ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1

แผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวม

ต.ค. 60

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก.ย. 61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สชน., ศปช.

87.4710
87.4710

0.3520
0.3520

0.3520
0.3520

0.3520 13.7474
0.3520 13.7474

0.9418
0.9418

3.7995 23.0651
3.7995 23.0651

2.0644
2.0644

1.8019 23.3207
1.8019 23.3207

0.5300 17.1442
0.5300 17.1442
สชน., ศปช.

2.7933
2.7933

0.1250
0.1250

0.1250
0.1250

0.1250
0.1250

0.1250
0.1250

0.6298
0.6298

0.1250
0.1250

0.1850
0.1850

0.5674
0.5674

0.1450
0.1450

0.2876
0.2876

0.1700
0.1700

0.1835
0.1835
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หน่วย : ล้านบาท
ประเภทค่าใช้จา่ ย
กลยุทธ์ที่ 2 ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับ
สากล
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ดา้ นการท่องเที่ยวและไมซ์
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1

แผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวม

ต.ค. 60

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก.ย. 61

ศปช.
3.5970
3.5970

0.0300
0.0300

0.0300
0.0300

0.0300
0.0300

0.0300
0.0300

0.1200
0.1200

0.8649
0.8649

0.0300
0.0300

0.0300
0.0300

0.8649
0.8649

0.1880
0.1880

0.1750
0.1750

1.2042
1.2042
สชน., ศปช.

81.0807
81.0807

0.1970
0.1970

0.1970
0.1970

-

-

-

0.1970 13.5924
0.1970 13.5924
-

-

0.1920
0.1920
-

2.8096 22.8501
2.8096 22.8501
-

-

1.4670
1.4670
-

0.7920 22.8451
0.7920 22.8451
-

-

0.1850 15.7565
0.1850 15.7565
-

สบง., สพพ.

0.5000
10.2705
10.7705

1.5294
1.5294

2.6611
2.6611

1.1642
1.1642

2.5484
2.5484

1.4948
1.4948

0.5000
0.1725
0.6725

-

-

0.3000
0.3000

-

-

0.4000
0.4000
สบง., สพพ.

0.5000
1.0000
1.5000

-

-

0.1500
0.1500

-

-

0.5000
0.1500
0.6500

-

-

0.3000
0.3000

-

-

0.4000
0.4000
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หน่วย : ล้านบาท
แผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภทค่าใช้จา่ ย

รวม

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างภาพลักษณ์สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน)
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3

ต.ค. 60

พ.ย. 60

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก.ย. 61

สบง.
7.2705
7.2705

1.5294
1.5294

2.6611
2.6611

0.8142
0.8142

1.4484
1.4484

0.7948
0.7948

0.0225
0.0225

-

-

-

-

-

สบง.

2.0000
2.0000

-

-

0.2000
0.2000

1.1000
1.1000

0.7000
0.7000

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5 ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวด
รางวัลด้านมาตรฐาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณจากเงินสะสม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณจากเงินรายได้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
สนับสนุนการบริหารจัดการ

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สชน. = สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สพพ. = สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, ศปช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สานักบริหารงานกลาง
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2. แผนการปฏิบตั งิ าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและเชื่อมโยงงานการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการสานักงานตามแผนดาเนินงาน
ขององค์กร
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดงานใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา สาหรับการจัดงาน/จัดประชุม เป็นไปตามเป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบ พระชนมพรรษา สาหรับการจัดงาน/จัดประชุมเป็นไปตามเป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (สาหรับการจัดงานจัดประชุม

หน่วยนับ

รวมทั้งสิ้น

แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
(ต.ค. - ธ.ค.)
(ม.ค. - มี.ค.)
(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. - ก.ย.)

คน
ล้านบาท
ล้านบาท
ร้อยละ
ร้อยละ

425,930
178.40
2,310.62
85
80

-

-

-

425,930
178.40
2,310.62
85
80

ร้อยละ

80

-

-

-

80

งาน

110

-

-

-

110

ล้านบาท

48.40

-

-

-

48.40

ล้านบาท
ร้อยละ

1,557.23
85

-

-

-

1,557.23
85
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3. กรอบการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : บาท
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การบูรณาการและเชือ่ มโยง
เพือ่ ขับเคลือ่ นอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน

เป้าประสงค์
๑. พัฒนา ยกระดับ และเพิม่ ศักยภาพ
สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์
ด้านการท่องเที่ยวในพืน้ ที่ภาคเหนือ
ตอนบนให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง
(High Value Tourism)
๒. มีการเชือ่ มโยงเป้าหมายร่วม
(Common Goal) ในพืน้ ที่ภาคเหนือ
ตอนบนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพใน
การแข่งขัน

กลยุทธ์
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

4. สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน
และการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กับสินค้า
บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์
ด้านการท่องเที่ยว

6. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก

1. สร้างภาพลักษณ์ของภาคเหนือ
ตอนบนให้เป็น The World Class
Destination of Lanna Eco MICE
2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมไมซ์

งบประมาณ
37,166,400

1. จัดทาฐานข้อมูลการท่องเที่ยว
2. จัดทาแผนบูรณาการด้านการ
ท่องเที่ยวกับพืน้ ที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน
3. สร้างเครือข่ายและบูรณาการ
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว

5. เสริมสร้างสมรรถนะของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ส่งเสริมการเป็นจุดหมาย
ปลายทางด้านอุตสาหกรรม
ไมซ์ของภาคเหนือตอนบน

โครงการ

รวมทัง้ สิน้
1 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้เบือ้ งต้น โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาวเพือ่ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่
2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านหัตถกรรมล้านนา
รวมทัง้ สิน้
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พืน้ ที่อาเภอหางดง และอาเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่

รวมทัง้ สิน้
1 โครงการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
2 โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนาที่สะพานขาวทาชมภู
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
เอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง
ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ภาคเหนือตอนบน
2. สร้างเครือข่ายและประสานงาน
เครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน

30,085,000
30,000,000
85,000
1,581,400
1,581,400
5,500,000
5,000,000
500,000
-
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หน่วย : บาท
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
3. บูรณาการความร่วมมือกับ
เครือข่ายที่เกีย่ วข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร

โครงการ
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รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 1. ขยายฐานการตลาดและการ
รวมทัง้ สิน้
การพัฒนาศักยภาพศูนย์
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ประชุมและแสดงสินค้า
และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
2 โครงการการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ศูนย์ประชุมเพือ่ ขยายตลาดไมซ์ทั้งในประเทศ
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๑. มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
และต่างประเทศ
7 รอบ พระชนมพรรษา และ ระดับสากล
2. ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วม
รวมทัง้ สิน้
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้
๒. มีศักยภาพในการรองรับและ
ประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล 1 โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ การขอรับรองมาตรฐาน (กิจกรรม ISO 50001)
สนับสนุนการท่องเที่ยวใน
สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2 โครงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของพิงคนคร (มอก.22300)
ระดับสากล
๓. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
3 โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ ประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
3. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
รวมทัง้ สิน้
และบริการเพือ่ ตอบสนองความ
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างและสิง่ อานวยความสะดวก (สชน.)
ต้องการและสร้างความพึงพอใจ
2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ สร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)
ของผูม้ าใช้บริการ
3 โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ (Education) กิจกรรมยุวอาสานาเที่ยวเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี (รุน่ ที่ 3)
4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการให้บริการสูม่ าตรฐานสากล (World
Class Destination)
5 โครงการจัดการสิง่ แวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพืน้ ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
6 โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก 6 ล้อ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ (รถบัส)
7 โครงการศึกษาผลทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic impacts) ของศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่
8 โครงการจ้างออกแบบการสร้างพิพิธภัณฑ์และอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
9 โครงการจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
10 โครงการจัดทาแผนหาสัตว์ 10 ปี
11 โครงการให้ความร่วมมือ Farewell Party งาน ASEAN Tourism Forum (ATF) 2018

งบประมาณ

87,470,950
2,793,300
1,500,000
1,293,300
3,597,000
350,000
50,000
3,197,000
81,080,650
9,515,000
34,250,000
426,100
20,617,550
1,580,000
2,100,000
2,000,000
5,000,000
5,000,000
292,000
300,000

หน่วย : บาท
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

๑. สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
(Smart Organization และมี
ธรรมาภิบาล
๒. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ

กลยุทธ์
4. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้
ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
รวมทัง้ สิน้
บริหารจัดการองค์กร
1 โครงการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริการสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2 โครงการจัดทาแผนการปรับธุรกิจของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะที่ 1
(Pinkanakorn Corporate Restructure Plan)
2. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากร
3. เสริมสร้างภาพลักษณ์สานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รวมทัง้ สิน้

10,770,515
1,500,000
1,000,000
500,000
7,270,515
7,270,515

1 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561
รวมทัง้ สิน้
1 โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

งบประมาณ

2,000,000
2,000,000

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารที่
สนับสนุนการบริหารจัดการ
5. ขอรับรองมาตรฐานระบบ
บริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวด
รางวัลด้านมาตรฐาน
รวมวงเงินทัง้ สิน้

135,407,865

11

รายงานด้านภารกิจหลัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้มีการดาเนินงานตามแผนปฏิ บัติงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยมีผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) สรุปดังนี้
๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 มีวงเงินตามแผนรายจ่ายรวมจานวน
513,740,855 บาท ดังนี้
วงเงิน (บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
แผนงานพื้นฐาน
1. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
3. งบประมาณตามยุทธศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

100,849,800
100,849,800
412,891,055
261,233,190
16,250,000
135,407,865
513,740,855

๒. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามยุทธศาสตร์) ตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีกรอบการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ จานวน 25 รายการ วงเงิน
จานวน 135,407,865 บาท ดาเนินการแล้ว 5,422,748.96 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ 2,507,825 บาท
ค้างดาเนินการ 127,156,617.30 บาท และเงินเหลือจ่าย 320,673.74 บาท ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
ที่

รายการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
1 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โครงการกระเช้า
ลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ศึกษาธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่
2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านหัตถกรรม
ล้านนา
3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
พื้นที่อาเภอหางดง และอาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
4 โครงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
5 โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนาที่สะพานขาว
ทาชมภู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล
1 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
2 โครงการการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ศูนย์
ประชุมเพื่อขยายตลาดไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน
(กิจกรรม ISO 50001)

แผน
37.1664

ดาเนินการ อยู่ระหว่าง วงเงินคงค้าง เงินเหลือ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
จ่าย
1.4135 1.3288 34.2441 0.1800

30.0000

-

-

30.0000

-

0.0850

0.0774

-

-

0.0076

1.5814

-

-

1.5814

-

5.0000
0.5000

1.0085
0.3276

1.3288
-

2.6627
-

0.1724

87.4710

2.8106

1.1269

83.4632

0.0702

1.5000
1.2933

0.8202
0.4848

0.1470
-

0.5328
0.7885

0.0200

0.3500

-

-

0.3500

-
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หน่วย : ล้านบาท
ที่

รายการ

แผน

4 โครงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของพิงคนคร
0.0500
(มอก.22300)
5 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินมาตรฐานสถานที่
3.1970
จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอานวยความ
9.5150
สะดวก (สชน.)
7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี
34.2500
(Animal Welfare)
8 โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ (Education) 0.4261
กิจกรรมยุวอาสานาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ 3)
9 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ 20.6176
ให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)
10 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ 1.5800
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
11 โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
2.1000
(รถบัส)
12 โครงการศึกษาผลทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and
2.0000
Economic impacts) ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่
13 โครงการจ้างออกแบบการสร้างพิพิธภัณฑ์และอนุสาวรีย์
5.0000
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
14 โครงการจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
5.0000
นานาชาติฯ
15 โครงการจัดทาแผนหาสัตว์ 10 ปี
0.2920
16 โครงการให้ความร่วมมือ Farewell Party งาน ASEAN
0.3000
Tourism Forum (ATF) 2018
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้ 10.7705
หลักธรรมาภิบาล
1 โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสานักงาน
1.0000
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2 โครงการจัดทาแผนการปรับธุรกิจของสานักงานพัฒนา
0.5000
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะที่ 1 (Pinkanakorn
Corporate Restructure Plan)
3 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561
7.2705
4 โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
2.0000
รวมทั้งสิ้น

135.4079

ดาเนินการ อยู่ระหว่าง วงเงินคงค้าง เงินเหลือ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
จ่าย
0.0500
0.0788

-

3.0950

0.0232

-

0.5610

8.9270

0.0270

-

-

34.2500

-

0.1800

0.0400

0.2061

-

0.1456

0.0300

20.4420

-

0.8013

0.3489

0.4298

-

-

-

2.1000

-

-

-

2.0000

-

-

-

5.0000

-

-

-

5.0000

-

0.3000

-

0.2920
-

-

1.1987

0.0521

9.4493

0.0704

-

-

1.0000

-

-

-

0.5000

-

1.1987

0.0521

5.9493

0.0704

-

-

2.0000

-

5.4227

2.5078 127.1566 0.3207
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๓. แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง
รายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไป
425,930 (คน)
ตามเป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย
178.40 (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย
2,310.62 (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
85 (ร้อยละ)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและเชื่อมโยงงานการ
80 (ร้อยละ)
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการสานักงานตาม
80 (ร้อยละ)
แผนดาเนินงานขององค์กร
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและ
การจัดงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
110 (งาน)
7 รอบ พระชนมพรรษา สาหรับการจัดงาน/จัดประชุม เป็นไปตามเป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
48.40 (ล้านบาท)
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สาหรับการจัดงาน/จัดประชุม
เป็นไปตามเป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย
1,557.23 (ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและ
85 (ร้อยละ)
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (สาหรับการ
จัดงานจัดประชุม)

ผลการปฏิบัติงาน
(หน่วยนับ)
282,506 (คน)
107.06 (ล้านบาท)
1,131.20 (ล้านบาท)
N/A
N/A
N/A

36 (งาน)
13.71 (ล้านบาท)
561.31 (ล้านบาท)
N/A
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รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน
ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

กลยุทธ์ที่ 4 : สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
1 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น
1
ยังไม่ดาเนินการ
โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาว
(งาน)
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและศึกษา
ธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 30,000,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาดาเนินการศึกษาความ
เป็นไปได้เบื้องต้น โครงการกระเช้าลอยฟ้า
ดอยหลวงเชียงดาวเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ จังหวัด
เชียงใหม่ วงเงิน 30,000,000 บาท
2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1
1
100 - ดาเนินการกิจกรรมการแสดงและสาธิตผลงานช่างท้องถิ่นและ
ด้านหัตถกรรมล้านนา
(งานแสดง) (งานแสดง)
ภูมิปัญญาลงรั กปิดทอง และเครื่องเขิน โดยร่วมจัดกิจกรรมใน
วงเงิน 85,000 บาท
งาน “บ้านถวายหมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๘” และ
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
“งานหั ตถกรรมล้ า นนาสร้ างสรรค์ ครั้ งที่ ๑” เมื่ อ วัน ที่ ๒๘
(1) จัดแสดงและสาธิตผลงาน วงเงิน
ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ย่านการค้า
80,000 บาท
พาณิชย์บ้านถวาย ตาบลขุนดง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
- จัดทาบูธสาหรับแสดงผลงานช่าง
และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 77,400 บาท
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาลงรักปิดทอง
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 7,600 บาท
และเครื่องเขิน
1. ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สาหรับจัด
แสดงและสาธิตผลงาน
2. ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในจัดวางแสดง
และสาธิตผลงาน
3. ติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง
4. ติดตั้งระบบเครื่องเสียงและจอภาพ
5. ป้ายบูธแสดงผลงานและป้ายสาธิต
- ค่าใช้จ่ายในการจัดสาธิตผลงาน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสาหรับ
การจัดแสดงและสาธิตผลงาน
- การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและ
ความรู้เกี่ยวกับหัตถกรรมล้านนาและ
ภูมิปัญญาช่างท้องถิ่น และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสานักงานพัฒนา
พิงคนครฯ
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและ
ติดตามโครงการ วงเงิน 5,000 บาท
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ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

กลยุทธ์ที่ 5 : เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
7
ท่องเที่ยวโดยชุมชน พืน้ ทีอ่ าเภอหางดง
(หัวข้อ)
และอาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 1,581,400 บาท
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2561
(๑) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 3 วัน วงเงิน 65,000 บาท
(๒) การให้บริการโฮมสเตย์ 2 วัน วงเงิน
45,200 บาท
(๓) การนวดแผนไทย 60 ชั่วโมง วงเงิน
495,000 บาท
(๔) การทาอาหารล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว
5 วัน วงเงิน 128,000 บาท
(๕) การตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อการ
ท่องเที่ยว 2 วัน วงเงิน 45,200 บาท
(๖) หัตถกรรมพื้นถิ่น/ช่างพื้นถิ่น 10 วัน
วงเงิน 495,000 บาท
(๗) การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 วัน วงเงิน
128,000 บาท
(๘) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและ
ติดตามประเมินผลโครงการ วงเงิน
180,000 บาท
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
1 โครงการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(IMC)
วงเงิน 5,000,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(1) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์
82
38
วงเงิน 4,240,000 บาท
(รายการ) (รายการ)
- ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง
22
10
(เชียงใหม่ และพื้นที่อื่นๆ) วงเงิน
(รายการ) (รายการ)
800,000 บาท
- สื่อออนไลน์ (โฆษณา Face book,
4
1
Line@, ผลิตสื่อ, blogger, กิจกรรม (รายการ) (รายการ)
ประชาสัมพันธ์ , etc) วงเงิน
1,000,000 บาท
- สื่อโฆษณาในนิตยสารทั้งในและ
22
8
ต่างประเทศ, วารสาร, หนังสือพิมพ์
(รายการ) (รายการ)
และอื่นๆ วงเงิน 600,000 บาท
- การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น
10
8
ป้ายไวนิล, ป้ายสื่อความหมาย, ป้าย (รายการ) (รายการ)
รณรงค์, ป้ายแนะนาต่างๆ เป็นต้น
วงเงิน 500,000 บาท

-

ความก้าวหน้าของโครงการ

หน่วยงานได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมในการดาเนินโครงการ
ประกอบด้วย
- การเตรียมการประชุมคณะทางานบูรณาการเพื่อยกระดับและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทางหางดง - สะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่
- ประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดอบรมในแต่ละหัวข้อ
- เตรียมการสาหรับการเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม

- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
1,008,463.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.17
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 15 รายการ วงเงิน
1,328,800 บาท
46.34 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 873,386.60 บาท
- ขออนุมัติดาเนินการแล้ว จานวน 14 รายการ วงเงิน
45.45 1,212,320 บาท ดังนี้
1. รายการจัดจ้างทาป้ายไวนิล จานวน 2 รายการ วงเงิน
1,000 บาท
2.
รายการจ้างทาป้ายไวนิล พร้อมงานติดตั้ง เพื่อเปลี่ยนป้าย
25
ประชาสัมพันธ์เดิมที่เกิดการชารุดและสีซีดจาง ณ สถานี
รถไฟเชียงใหม่ จานวน 1 รายการ วงเงิน 6,000 บาท
3. รายการจ้างประชาสัมพันธ์ในสื่อโทรทัศน์ทั่วประเทศ จานวน
1 รายการ วงเงิน 400,000 บาท
36.36
4. รายการจ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายปี แนะนาศูนย์ประชุมฯ
จานวน 1 รายการ วงเงิน 85,600 บาท
5.
รายการจ้างเผยแพร่วิทยุประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เครือข่ายทั่ว
80
ประเทศ จานวน 1 รายการ วงเงิน 270,000 บาท
6. รายการจ้างเผยแพร่การลงโฆษณาในนิตยสารบนสายการบิน
จานวน 1 รายการ วงเงิน 129,000 บาท

16

ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

- สื่อโทรทัศน์ประเภทต่างๆ (การ
โฆษณาในสื่อโทรทัศน์) วงเงิน
500,000 บาท
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
(นิทรรศการ, อุปกรณ์จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ) วงเงิน
300,000 บาท
- สื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ, โปสเตอร์,
จดหมายข่าวและอื่นๆ) วงเงิน
540,000 บาท

10
(รายการ)

(2) กิจกรรมวันสาคัญตามประเพณี วงเงิน
760,000 บาท
- วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
วงเงิน 200,000 บาท
- วันพ่อแห่งชาติ วงเงิน 100,000 บาท
- วันเด็กแห่งชาติ วงเงิน 160,000 บาท
- วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
รัชกาลที่ 10 วงเงิน 100,000 บาท
- วันแม่แห่งชาติ วงเงิน 100,000 บาท
- วันสงกรานต์ วงเงิน 100,000 บาท

6
(งาน)
1
(งาน)
1 (งาน)
1 (งาน)
1
(งาน)
1 (งาน)
1 (งาน)

10
(รายการ)
4
(รายการ)

ความก้าวหน้าของโครงการ

5
100
(รายการ)

7. รายการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.60 - 30 ก.ย.61 บจก.เชียงใหม่
รายวัน อัตราเดือนละ 5,000 บาท จานวน 1 รายการ
วงเงิน 50,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 20,000 บาท คงเหลือ
3
30
เบิกจ่าย 30,000 บาท
(รายการ)
8. รายการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์พื้นที่ 8
จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.60 - 30 ก.ย.61
บจก.ชายนด์ ไทยนิวส์ อัตราเดือนละ 5,000 บาท จานวน
3
75
1 รายการ วงเงิน 50,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 20,000
(รายการ)
บาท คงเหลือเบิกจ่าย 30,000 บาท
9. รายการจ้างออกอากาศสปอตความยาว 30 วินาที ทางช่อง
7 WETV CHANEL ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.60 - 30 เม.ย.61
อัตราเดือนละ 6,420 บาท 6 เดือน บริษัท เวิล์ด เอนเตอร์
เทนเมนต์ เทเลวิชั่น จานวน 1 รายการ วงเงิน 38,520 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 25,680 บาท คงเหลือเบิกจ่าย 12,840 บาท
10. รายการจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ฟังวัยรุ่นและวัยทางานตอนต้น
ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.60 - 30 ก.ย.61 อัตราเดือนละ
12,840 บาท จานวน 11 เดือน บริษัทมหาเสียง จากัด
จานวน 1 รายการ วงเงิน 141,240 บาท เบิกจ่ายแล้ว
51,360 บาท คงเหลือเบิกจ่าย 89,880 บาท
11. รายการจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ฟังวัยทางาน-60ปี ระหว่าง
วันที่ 1 พ.ย.60 - 30 ก.ย.61 จานวน 11 เดือน อัตรา
เดือนละ 9,000 บาท บริษัท เจ.เอส.ไนน์ตี้วัน จากัด
จานวน 1 รายการ วงเงิน 99,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว
36,000 บาท คงเหลือเบิกจ่าย 63,000 บาท
12. รายการจ้างการประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นราย
สัปดาห์ จานวน 6 เดือน เดือนเมษายน 2561 - กันยายน
2561 จานวน 1 รายการ วงเงิน 66,000 บาท
13. รายการจ้างลงโฆษณาในนิตยสารส่งเสริมการท่องเที่ยว
จานวน 1 รายการ วงเงิน 25,000 บาท
14. รายการจ้างทาป้าย Standee bord เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรม CSR ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดแพร่ จานวน 1 รายการ วงเงิน 4,000 บาท
1 16.67 - ดาเนินกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561 ของ
(งาน)
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) แล้วเสร็จ และ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 135,077 บาท
- ขออนุมัติดาเนินกิจกรรมวันสงกรานต์แล้ว วงเงิน 116,480
บาท
1 (งาน) 100
-

-
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เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

๒ โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทง
1
1
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
วิถีล้านนาที่สะพานขาวทาชมภู
(งาน)
(งาน)
327,600 บาท
วงเงิน 500,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 172,400 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(1) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
2
2
100
เทศกาลลอยกระทง วงเงิน 60,000 บาท (รายการ) (รายการ)
- ป้ายประชาสัมพันธ์
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
(2) จัดกิจกรรมงานเทศกาลลอยกระทง
1
1
100
วงเงิน 440,000 บาท
(กิจกรรม) (กิจกรรม)
- การประดับตกแต่งและจัดสถานที่
- กิจกรรมการแสดง
- จัดพิธีการตามประเพณีลอยกระทง
(การทาพิธีกรรม ลอยกระทง และ
ปล่อยโคมลอย)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุนการท่องเที่ยว
ในระดับสากล
ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

กลยุทธ์ที่ 1 : ขยายฐานการตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
วงเงิน 1,500,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ 10,400
ไนท์ซาฟารีให้เป็นทีร่ ู้จัก วงเงิน
(ครั้ง)
90,000 บาท
- การส่งเสริมการขายภาคการศึกษา
2,560
วงเงิน 20,000 บาท
(ครั้ง)
- การส่งเสริมการขายภาคราชการ
2,560
วงเงิน 30,000 บาท
(ครั้ง)
- การส่งเสริมการขายภาคเอกชน วงเงิน 2,630
20,000 บาท
(ครั้ง)
- การส่งเสริมการขายบริษัทนาเที่ยว
2,650
วงเงิน 20,000 บาท
(ครั้ง)
(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก
ในประเทศ วงเงิน 1,140,000 บาท
- การส่งเสริมการขายออกบูทงานเที่ยว
ทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ 22 - 23
วงเงิน 120,000 บาท
- การส่งเสริมการขายออกบูทงานไทย
เที่ยวไทยครั้งที่ 45, 46, 47, 48, 49
วงเงิน 300,000 บาท

ความก้าวหน้าของโครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
820,201 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.68
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 3 รายการ วงเงิน
147,000 บาท

5,023 48.30
(ครั้ง)
1,278 49.92 ดาเนินการเข้าพบ จัดส่งอีเมล์ ออกบูทแนะนากิจกรรมต่างๆ พร้อม
(ครั้ง)
โปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท มอบคูปองส่วนลด 50%
1,052 41.09 ดาเนินการเข้าพบ จัดส่งอีเมล์ ออกบูทแนะนากิจกรรมต่างๆ พร้อม
(ครั้ง)
โปรโมชัน่ ที่พักรีสอร์ท และห้องจัดประชุมสัมมนา
1,315 50 ดาเนินการเข้าพบ จัดส่งอีเมล์ ออกบูทแนะนากิจกรรมต่างๆ พร้อม
(ครั้ง)
โปรโมชัน่ ที่พักรีสอร์ท และห้องจัดประชุมสัมมนา
1,378 52 ดาเนินการเข้าพบ จัดส่งอีเมล์ ออกบูทส่งเสริมการขายสร้างพันธมิตร
(ครั้ง)
ทางธุรกิจแนะนากิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งต่ออายุ Contractrat
และโปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท

2
(ครั้ง)

1
(ครั้ง)

50

5
(ครั้ง)

2
(ครั้ง)

40

ดาเนินการส่งเสริมการขายออกบูทงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก
ครั้งที่ 22 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 แล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว วงเงิน 83,050 บาท
ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 208,655 บาท ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 45
เมื่อวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2560 วงเงิน 31,585 บาท
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- การส่งเสริมการขายออกบูทวันธรรมดา
น่าเที่ยว วงเงิน 50,000 บาท
- การส่งเสริมการขายออกบูท งาน
TTM+2018 วงเงิน 60,000 บาท
- การส่งเสริมการขายออกบูทเที่ยวไทย
4 ภาค วงเงิน 80,000 บาท
- การส่งเสริมการขายการออกบูทอื่นๆ
วงเงิน 100,000 บาท

- จัดทาวัสดุสาหรับส่งเสริมการขาย เช่น
โรโล่อัพ แบล็คดร็อป เค้าท์เตอร์
โฟลเดอร์ sale kit DVD นามบัตร
ฯลฯ วงเงิน 370,000 บาท

- ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่งาน
ขายในการออกบูธส่งเสริมการขาย
วงเงิน 30,000 บาท
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกพัฒนา
ศักยภาพและความรู้บุคลากรงานขาย
วงเงิน 30,000 บาท
(๓) กิจกรรมสานสายใย วงเงิน 250,000
บาท
(๔) กิจกรรมการรับรองและพิธีการ วงเงิน
200,000 บาท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

1
(ครั้ง)
1
(ครั้ง)
4
(ครั้ง)
5
(ครั้ง)

ความก้าวหน้าของโครงการ

-

-

- ค่าใช้จ่ายในการออกบูธ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมงาน
ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2561
วงเงิน 100,030 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการออกบูธงานประชาสัมพันธ์ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 47
ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561
วงเงิน 38,520 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการออกบูธงานประชาสัมพันธ์ไทยเที่ยวไทย
ครั้งที่ 48 ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน
2561 วงเงิน 38,520 บาท
มีกาหนดการจัดงานในเดือนพฤษภาคม 2561

-

-

มีกาหนดการจัดงานในเดือนมิถุนายน 2561

-

-

ยังไม่มีกาหนดการจัดงาน

3
(ครั้ง)

60

ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 92,096 บาท ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงาน Thailand Friendly Design
Expo 2017 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม
2560 วงเงิน 33,280 บาท
- ค่าใช้จ่ายบูทงานมหกรรมสวรรค์แห่งการท่องเที่ยว 2561 ครั้งที่ 3
Travel Paradise Expo 2018 เมื่อวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
วงเงิน 30,816 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงาน Road Show for Trade
Meeting and Consumer Fair" งานเที่ยวเชียงใหม่...ไม่ธรรมดา"
เมื่อวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 วงเงิน 28,000 บาท
7
4 57.14 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 184,400 บาท
(รายการ) (รายการ)
- ขออนุมัติดาเนินการแล้ว จานวน 3 รายการ วงเงิน 147,000
บาท ดังนี้
1. รายการซื้อของที่ระลึกเสื้อยืดลายสัตว์ เพื่อใช้ในการออก
เยี่ยมเยียนพันธมิตรรายเก่า จานวน 1 รายการ วงเงิน
69,000 บาท
2. รายการจ้างทากล่องกระดาษเพื่อใส่ของที่ระลึก ใช้ในการออก
เยี่ยมเยียนพันธมิตรรายเก่า จานวน 1 รายการ วงเงิน 6,000 บาท
3. รายการจ้างออกแบบพร้อมพิมพ์แฟ้มใส่เอกสารส่งเสริม
การขาย จานวน 1 รายการ วงเงิน 72,000 บาท
1
เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับ หน่วยงานจึงจะดาเนินการทาเรื่อง
(รายการ)
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย
สร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จัก
1
หน่วยงานดาเนินการเชิญบุคคลภายนอกมาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
(รายการ)
และความรู้บุคลากรงานขาย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 และ
เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 8,000 บาท
๑
๑
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(ครั้ง)
(ครั้ง)
244,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 6,000 บาท
๒
ยังไม่มีการดาเนินงาน
(ครั้ง)
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2 โครงการการส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ศนู ย์ประชุมเพื่อขยายตลาด
ไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วงเงิน 1,293,300 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) งาน IT&CM Asia ณ กรุงเทพมหานคร
วงเงิน 103,500 บาท
(๒) งาน IMEX Frankfurt วงเงิน 502,400
บาท
(๓) งาน TCEB India roadshow วงเงิน
182,600 บาท
(๔) งาน UFI Asia-Pacific Conference
วงเงิน 189,900 บาท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

5
(ครั้ง)

2
(ครั้ง)

40

- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
484,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.49
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 20,000 บาท

1
(ครั้ง)
1
(ครั้ง)
1
(ครั้ง)
1
(ครั้ง)

-

-

มีกาหนดการจัดงาน ในวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2561

-

-

มีกาหนดการจัดงาน ในวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2561

-

-

มีกาหนดการจัดงานในเดือนกรกฎาคม 2561

1
(ครั้ง)

100 - เดินทางเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561
ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย แล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว วงเงิน 169,900 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 20,000 บาท
(๕) งาน Association world congress
1
1
100 - เดินทางเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2561 และ
and B2B Night in Brussels วงเงิน
(ครั้ง)
(ครั้ง)
วันที่ 15 มีนาคม 2561 แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
314,900 บาท
วงเงิน 314,900 บาท
กลยุทธ์ที่ 2 : ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล
1 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ
๑
- - คณะกรรมการกาหนด TOR ราคากลางแล้วเสร็จ
รับรองมาตรฐาน (กิจกรรม ISO 50001) (มาตรฐาน)
- อยู่ระหว่างการประกาศจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
วงเงิน 350,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมจ้างบริษัท/ผู้เชี่ยวชาญ/
คณะกรรมการที่ปรึกษา เข้ามาศึกษา
สารวจ ประเมินและให้คาแนะนา เรื่อง
การจัดทามาตรฐาน ISO 50001 วงเงิน
350,000 บาท
2 โครงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และ
๑
หน่วยงานจะดาเนินการจัดจ้างตามแผนงานในเดือนกรกฎาคม
บริการของพิงคนคร (มอก. 22300)
(ครั้ง)
2561 เพื่อรับการตรวจประเมินในเดือนสิงหาคม 2561
วงเงิน 50,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) ตรวจประเมินติดตามเพื่อรักษาระบบ
มาตรฐาน มอก. ๒๒๓๐๐ จากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ ครั้งที่ 3
วงเงิน 50,000 บาท
3 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมิน
- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
มาตรฐานสถานที่จดั งานประเทศไทย
78,752 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.46
(ประเภทห้องประชุม)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 23,248 บาท
วงเงิน 3,197,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมจ้างตรวจประเมินเบื้องต้น
1
1
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
วงเงิน 90,000 บาท
(ครั้ง)
(ครั้ง)
78,752 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 11,248 บาท
(๒) ประชุมซักซ้อมทาความเข้าใจเพื่อเตรียม
1
1
- ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
100
รับการประเมิน วงเงิน 12,000 บาท
(ครั้ง)
(ครั้ง)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 12,000 บาท
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เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

(๓) กิจกรรมการพัฒนาด้านบริการและการ
3
มีกาหนดการจัดอบรม ในวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2561
จัดการ วงเงิน 230,000 บาท
(หลักสูตร)
(๔) จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ วงเงิน
2
- หน่วยงานรวบรวมข้อมูลและสืบราคาเพื่อจัดซื้อให้แล้วเสร็จ
7,000 บาท ประกอบด้วย
(รายการ)
ภายในเดือนเมษายน 2561
- ปลั้กไฟ วงเงิน 3,000 บาท
- ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น วงเงิน
4,000 บาท
(๕) การปรับปรุงด้านลักษณะทางกายภาพ
1
ฝ่ายเทคนิคดาเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อทาแผนการปรับปรุง
วงเงิน 2,783,000 บาท
(รายการ)
รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินการจัดจ้าง
(๖) พัดลมไฟฟ้าแบบตั้งพื้น วงเงิน 15,000
10
หน่วยงานรวบรวมข้อมูลและสืบราคาเพื่อจัดซื้อให้แล้วเสร็จ
บาท
(ตัว)
ภายในเดือนเมษายน 2561
(๗) ไฟฟอลโล่ สาหรับส่องสว่างเฉพาะจุดบน
2
หน่วยงานรวบรวมข้อมูลและสืบราคาเพื่อจัดซื้อให้แล้วเสร็จ
เวที วงเงิน 60,000 บาท
(ชุด)
ภายในเดือนเมษายน 2561
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและ
4
- - ลงนามในสัญญาแล้ว จานวน 2 รายการ วงเงิน 561,000
สิ่งอานวยความสะดวก
(รายการ)
บาท
วงเงิน 9,515,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 27,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเตาเผาขยะที่ ๒
1
- - ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน 288,000 บาท (สัญญาเลขที่
วงเงิน 294,000 บาท
(รายการ)
CNS 141/2561) กาหนดส่งมอบงานวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 6,000 บาท
(๒) ปรับปรุงรางระบายน้า กันดินสไลด์
1
- คณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลาง
บริเวณถนนโซนนั่งรถชมสัตว์ และถนน
(รายการ)
ภายในสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
วงเงิน 6,127,000 บาท
(๓) ปรับปรุงถนนเส้นทางเดินรถ และจุดพัก
1
- - ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน 273,000 บาท (สัญญาเลขที่
รถลากพ่วง วงเงิน 294,000 บาท
(รายการ)
CNS 138/2561) กาหนดส่งมอบงานวันที่ 3 เมษายน 2561
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 21,000 บาท
(๔) ปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่อง
1
- หน่วยงานต้นเรื่องดาเนินการจัดทารายละเอียดเพื่อเสนอ
สว่างของรถลากพ่วงรุ่นที่ ๒ จานวน ๙ คัน (รายการ)
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน 2,800,000 บาท
2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ สร้าง
11
สวัสดิภาพสัตว์ทดี่ ี (Animal Welfare)
(รายการ)
วงเงิน 34,250,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) ปรับปรุงส่วนแสดงชิมแปนซี (Waza)
1
- หน่วยงานต้นเรื่องรอแบบรูปรายการ เพื่อเตรียมตั้งเรื่องสาหรับขอ
วงเงิน 1,000,000 บาท
(รายการ)
อนุมัตจิ ัดจ้าง
(๒) ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงหมีควาย
1
- คณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลางแล้วเสร็จ วันที่ 31
(Waza) วงเงิน 2,800,000 บาท
(รายการ)
มีนาคม 2561
(๓) ก่อสร้างคอกขยายพันธ์เสือปลา (WAZA)
1
- หน่วยงานต้นเรื่องดาเนินการจัดทารายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติ
วงเงิน 3,000,000 บาท
(รายการ)
จัดซื้อจัดจ้าง
(๔) ปรับปรุงส่วนแสดง Night Predator
1
- อยู่ระหว่างดาเนินการเตรียมข้อมูลประกาศขึ้นเว็บไซต์
(Waza) วงเงิน 6,500,000 บาท
(รายการ)
(๕) ก่อสร้างคอกกักพูม่า (Waza)
1
- คณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลางแล้วเสร็จ วันที่ 31
วงเงิน 2,200,000 บาท
(รายการ)
มีนาคม 2561
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(๖) ก่อสร้างคอกกักแมวป่าเซอวัล และ
คอกกักคาราเคิล (Waza) วงเงิน
1,500,000 บาท
(๗) ปรับปรุงส่วนแสดงเสือดาว (Waza)
วงเงิน 1,050,000 บาท
(๘) ปรับปรุงส่วนแสดงเสือดา (Waza)
วงเงิน 1,200,000 บาท
(๙) สร้างรั้วรอบโซนจาร์กัวร์ (Waza)
วงเงิน 1,000,000 บาท
(๑๐) ปรับปรุงระบบน้าเสียบ่อ
Hippopotamus วงเงิน 9,000,000
บาท
(๑๑) ขยายห้องผ่าซากสัตว์ใหญ่ วงเงิน
5,000,000 บาท
3 โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ (Education) กิจกรรมยุวอาสา
นาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุน่ ที่ 3)
วงเงิน 426,100 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการอบรมยุวอาสา
นาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ 3)
วงเงิน 78,500 บาท
(๒) ค่าตอบแทนวิทยากร (มัคคุเทศก์อาสา)
วงเงิน 310,000 บาท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

1
(รายการ)

-

-

อยู่ระหว่างคณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลาง

1
(รายการ)
1
(รายการ)
1
(รายการ)
1
(รายการ)

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลางแล้วเสร็จ วันที่ 31
มีนาคม 2561
คณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลางแล้วเสร็จ วันที่ 31
มีนาคม 2561
หน่วยงานต้นเรื่องดาเนินการจัดทารายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง
อยู่ระหว่างดาเนินการเตรียมข้อมูลประกาศขึ้นเว็บไซต์

1
(รายการ)
1 (รุ่น)
40 (คน)

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินการประกาศขึ้นเว็บไซต์

-

-

- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
179,970 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.24
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 1 รายการ วงเงิน 40,000
บาท

1 (รุ่น)

-

-

5 (คน)

-

-

(๓) ค่าใบประกาศนียบัตร
40 (คน)
วงเงิน 1,200 บาท
(๔) ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ
40 (คน)
สาหรับผู้เข้าอบรม วงเงิน 36,400 บาท
4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐาน
สากล (World Class Destination)
วงเงิน 20,617,550 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมเตรียมความพร้อมต้อนรับ
กินรีทอง ครั้งที่ ๑๒ วงเงิน 280,000
บาท
- ค่ารับรอง ค่าเดินทาง ผู้เชี่ยวชาญ วงเงิน
5
100,000 บาท
(ครั้ง)

-

-

ดาเนินกิจกรรมการอบรมยุวอาสานาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(รุ่นที่ 3) และเปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม
2561 และเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 28,570 บาท
- ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 115,000 บาท
- ขออนุมัติดาเนินการแล้ว จานวน 1 รายการ วงเงิน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมยุวอาสานาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ประจาเดือนเมษายน 2561
ดาเนินการในเดือนสุดท้ายของโครงการ

- ค่าบุคลากรช่วยดาเนินกิจกรรม
วงเงิน 100,000 บาท
- ค่าวัสดุ ค่าออกแบบการนาเสนอผลงาน
วงเงิน 40,000 บาท

9
(งวด)

40 (คน) 100 ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 36,400
บาท
- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
145,595 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.71
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 1 รายการ วงเงิน 30,000
บาท

2
(ครั้ง)
3
(งวด)

21
21
(รายการ) (รายการ)

- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
145,595 บาท
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 1 รายการ วงเงิน 30,000 บาท
40 ดาเนินการจัดประชุมหารือครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 และเบิกจ่ายแล้ว
วงเงิน 78,500 บาท
33.33 ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 31,500 บาท และได้ดาเนินกิจกรรม
งวดที่ 1 ประจ าเดือ นมกราคม 2561, งวดที่ 2 ประจาเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2561 และงวดที่ 3 ประจาเดือนมีนาคม 2561 แล้ว
100 ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 35,595 บาท
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- ค่าดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้
ความรู้ อาทิ ของรางวัล ฯลฯ วงเงิน
30,000 บาท
- ค่าป้ายและสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการดาเนิน
กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ วงเงิน
10,000 บาท
(๒) ก่อสร้างอาคารจาหน่ายบัตรเข้าชม
วงเงิน 10,000,000 บาท
(๓) ปรับปรุงห้องจาหน่ายของทีร่ ะลึก
วงเงิน 10,000,000 บาท
(๔) ก่อสร้างศูนย์บริการอาหารในส่วน
บริการ Camp ground วงเงิน
2,500,000 บาท
(๕) ก่อสร้างอาคารรองรับผู้เข้าพักบ้านพัก
วงเงิน 4,000,000 บาท
(๖) ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อสร้าง
ความปลอดภัยในบริเวณพืน้ ทีบ่ ้านพัก
ของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
วงเงิน 497,550 บาท
(๗) ปรับปรุงรั้วบังตาอาคารบ้านพักแคมป์
กราวด์ วงเงิน 640,000 บาท
5 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง
ภูมิทศั น์ภายในพืน้ ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
วงเงิน 1,580,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน
1,180,000 บาท
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตามฤดูกาล
และตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ วงเงิน 580,000 บาท
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคาร
ลานนา วงเงิน 600,000 บาท
(๒) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี วงเงิน 350,000 บาท
- ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ วงเงิน 150,000 บาท
- ผลิตปุ๋ยน้าชีวภาพ วงเงิน 200,000
บาท
(๓) ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมเตาเผา (การ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง
ระบาย) วงเงิน 50,000 บาท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

1
(รายการ)

-

-

ขออนุมัติจ้างทาคู่มือองค์ความรู้ สาหรับใช้ในการดาเนินกิจกรรม
วงเงิน 30,000 บาท

1
(รายการ)

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินการออกแบบป้ายสื่อต่างๆ

1
(รายการ)
1
(รายการ)
1
(รายการ)

-

-

อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง

-

-

อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง

-

-

แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลาง

1
(รายการ)
1
(รายการ)

-

-

แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลาง

-

-

แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลาง

1
- รออุทธรณ์ 7 วันทาการ ครบอุทธรณ์ 17 เมษายน 2561
(รายการ)
27
15 55.56 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รายการ) (รายการ)
801,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.71
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 2 รายการ วงเงิน
348,925 บาท
24
15 62.50 ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 801,250 บาท
(รายการ) (รายการ)
10
8
(รายการ) (รายการ)

80

ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 400,500 บาท

14
7
(รายการ) (รายการ)
2
(รายการ)
1
(รายการ)
1
(รายการ)
1
(รายการ)

50

ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 400,750 บาท

-

ขออนุมัติซื้อกระสอบ (พร้อมพิมพ์โลโก้) เพื่อนามาบรรจุปุ๋ยหมัก
มูลสัตว์ วงเงิน 149,700 บาท
ขออนุมัติซื้อวัสดุและจุลินทรีย์ก้อน เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยน้าชีวภาพ (EM)
วงเงิน 199,225 บาท
ยังไม่ได้ดาเนินการ

23

ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

๔
6 โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก 6 ล้อ
ขับเคลื่อน 2 ล้อ (รถบัส)
(คัน)
วงเงิน 2,100,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรถบรรทุก 6 ล้อ
1
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 25 ที่นั่ง วงเงิน
(คัน)
472,000 บาท
(๒) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก
3
6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 20 ที่นั่ง
(คัน)
วงเงิน 1,628,000 บาท
7 โครงการศึกษาผลทางสังคมและเศรษฐกิจ
1
(Social and Economic impacts) ของ
(ผลการ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
ศึกษา)
ต่อจังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 2,000,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมจ้างศึกษาผลทางสังคมและ
เศรษฐกิจ (Social and Economic
Impact) ของศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 2,000,000 บาท
8 โครงการจ้างออกแบบพิพิธภัณฑ์และ
1
อนุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระปรมินทร(กิจกรรม)
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
วงเงิน 5,000,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมจ้างออกแบบพิพิธภัณฑ์และ
อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) วงเงิน
5,000,000 บาท
9 โครงการจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและ
1
แสดงสินค้านานาชาติฯ
(กิจกรรม)
วงเงิน 5,000,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
๗ รอบพระชนมพรรษา วงเงิน
5,000,000 บาท
10 โครงการจัดทาแผนหาสัตว์ 10 ปี
1 (ครัง้ )
วงเงิน 292,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทาแผนจัดหาสัตว์ 10 ปี วงเงิน
292,000 บาท

ความก้าวหน้าของโครงการ

-

-

คณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลาง

-

-

-

-

-

-

ยกเลิกประกาศจัดจ้างโดยวิธีเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ ๒ เนื่องจาก
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และจะดาเนินการเปลี่ยนวิธีการจัดจ้างต่อไป

-

-

- คณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลางแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างการประกาศจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

-

-

หน่วยงานจะดาเนินการจัดจ้างโดยไม่ใช้งบประมาณ

-

-

หน่วยงานดาเนินการประสาน และเชิญผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมเป็น
คณะทางานฯ

24

ที่

โครงการ

11 โครงการให้ความร่วมมือ Farewell Party
งาน ASEAN Tourism (ATF) 2018
วงเงิน 300,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมให้ความร่วมมือ ในการจัดงาน
Farewell Party งาน ASEAN Tourism
(ATF) 2018 แก่บรรดาตัวแทนสมาชิก
อาเซียน ที่ร่วมประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน
ครั้งที่ ๓๗ ASEAN Tourism Forum
(ATF) ๒๐๑๘ ณ สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี วงเงิน 300,000 บาท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

1 (ครั้ง)

1 (ครั้ง)

ความก้าวหน้าของโครงการ

100 ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร
1 โครงการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับ
ไม่น้อยกว่า
บริการสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ ร้อยละ ๘๕
มหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วงเงิน 1,500,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาดาเนินการสารวจ
๑
ความพึงพอใจผู้รับบริการของสานักงาน
(แผน)
พัฒนาพิงคนครฯ วงเงิน 1,000,000
บาท
2 โครงการจัดทาแผนการปรับธุรกิจของ
๑
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
(แผน)
ระยะที่ 1 (Pinkanakorn Corporate
Restructure Plan)
วงเงิน 500,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาจัดทาแผนการปรับ
โครงสร้างทางธุรกิจของสานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะที่ 1
วงเงิน 500,000 บาท
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
22
9 40.91
1 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖1
วงเงิน 7,270,515 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
23 (รุ่น) 5 (รุ่น) 21.74
(๑) การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 วงเงิน 336,000 บาท
(๒) กีฬาสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาและสร้าง
ความสามัคคี วงเงิน 270,000 บาท

1
(รุ่น)
1
(รุ่น)

1
(รุ่น)

ความก้าวหน้าของโครงการ
คณะกรรมการพิจารณาและแก้ไข TOR และราคากลาง

- แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลางเรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการฯ

- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
1,198,717.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.49
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 3 รายการ วงเงิน 52,100 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 70,425.74 บาท
- หน่วยงานดาเนินการจัดทารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
ดาเนินงาน
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 215,850 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 54,150 บาท

25

ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

(๓) ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
(Leader Ship and Team ship in me)
วงเงิน 406,800 บาท

2
(รุ่น)

1
(รุ่น)

(๔) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน วงเงิน 150,000 บาท

1
(รุ่น)

1
(รุ่น)

(๕) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total
1
Quality Management: TQM) วงเงิน (หลักสูตร)
208,160 บาท
(๖) การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
1
(Creative Conflict Management)
(รุ่น)
วงเงิน 104,080 บาท
(๗) การพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์
1
วงเงิน 291,480 บาท
(รุ่น)
(๘) นักปกครองระดับสูง (นปส.) จัดโดย
1
มหาดไทย วงเงิน 300,000 บาท
(รุ่น)
(๙) การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.)
1
จัดโดย กพ. วงเงิน 300,000 บาท
(รุ่น)
(๑๐) นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
1
ระดับสูง (บงส.) วงเงิน 300,000 บาท
(รุ่น)
(๑๑) การพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
1
วงเงิน 450,000 บาท
(หลักสูตร)

-

(๑๒) การซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
วงเงิน 359,360 บาท ประกอบด้วย
1) การดับเพลิงเบื้องต้น
2) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR
3) อบรมอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์ เนื่องจาก
อัคคีภัย ไฟป่า หรือแผ่นดินไหว
(๑๓) การบริหารสวัสดิภาพสัตว์ วงเงิน
233,360 บาท
1) Animal welfare
2) การจัดการโภชนาการสาหรับสัตว์
ในสวนสัตว์
3) การเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์และ
การจูงใจ
(๑๔) แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง วงเงิน
66,000 บาท
(๑๕) การพัฒนาบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์ วงเงิน 119,000 บาท
(๑๖) English skill in MICE Industry
วงเงิน 120,000 บาท

ความก้าวหน้าของโครงการ

50

- ดาเนินการรุ่นที่ 1 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์
2561 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 378,922.10 บาท
- หน่วยงานดาเนินการจัดทารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
จัดอบรมรุ่นที่ 2
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 และเบิกจ่าย
แล้ว วงเงิน 59,000 บาท
- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย วงเงิน
17,600 บาท
- หน่วยงานดาเนินการจัดทารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
ดาเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2561

-

-

หน่วยงานจะขอปรับลดงบประมาณ เพื่อดาเนินการหลักสูตรอื่น

-

-

-

-

-

-

หน่วยงานดาเนินการจัดทารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
ดาเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2561
ไม่สามารถเข้าร่วมอบรม เนื่องจากระยะเวลาตรงกับหลักสูตรการ
อบรมของ ก.พ.ร.
ดาเนินการอบรมระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

-

-

-

-

2
(รุ่น)

-

-

2
(รุ่น)

1
(รุ่น)
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1
(รุ่น)

-

-

หน่วยงานดาเนินการจัดทารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
ดาเนินงานในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561

1
(รุ่น)
1
(รุ่น)

-

-

-

-

หน่วยงานดาเนินการจัดทารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
ดาเนินงานในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561
หน่วยงานดาเนินการจัดทารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
ดาเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2561

มีกาหนดการจัดอบรมในเดือนมกราคม 2561 แต่เนื่องจาก
มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเต็มแล้ว จึงไม่สามารถเข้าอบรมได้
หน่วยงานจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็น
หลักสูตรที่เปิดอบรมเฉพาะหน่วยงาน และในปี พ.ศ. 2561 ไม่มี
การจัดอบรมแบบรับสมัครทั่วไป
หน่วยงานดาเนินการจัดทารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
ดาเนินงานในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561

- ดาเนินการรุ่นที่ 1 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561
และเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 86,410 บาท
- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย วงเงิน
16,500 บาท
- หน่วยงานดาเนินการจัดทารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
จัดอบรมรุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561
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ที่

โครงการ
(๑๗) การจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ วงเงิน
126,000 บาท
(๑๘) การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทางาน วงเงิน 45,000 บาท
(๑๙) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค
ขั้นสูง วงเงิน 214,570 บาท
(๒๐) การจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CFS) วงเงิน
12,000 บาท
(๒๑) งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงิน
สดเบื้องต้น วงเงิน 33,000 บาท
(๒๒) E-Payment เจาะลึกกระบวนการรับจ่ายเงิน วงเงิน 33,000 บาท
(๒๓) ความปลอดภัยในการทางานในที่อับ
อากาศ วงเงิน 76,500 บาท
(๒๔) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วงเงิน 52,000 บาท
(๒๕) Coach the coaches for MICE
วงเงิน 87,500 บาท
(๒๖) English for Executives วงเงิน
80,000 บาท
(๒๗) อบรมด้านการตรวจสอบภายใน วงเงิน
150,000 บาท

(๒๘) หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของ สพค. วงเงิน 114,000 บาท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

2
(รุ่น)

1
(รุ่น)

ความก้าวหน้าของโครงการ
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- ดาเนินการรุ่นที่ 1 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 52,680 บาท
- หน่วยงานดาเนินการจัดทารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
จัดอบรมรุ่นที่ 2
1
- หน่วยงานจะขอเปลี่ยนแปลงการอบรมจากการอบรมภายนอก เป็น
(หลักสูตร)
การอบรมภายใน
1
- หน่วยงานดาเนินการจัดทารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
(หลักสูตร)
ดาเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2561
1
1
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 และ
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 7,022.86 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย จานวน 4,977.14 บาท
1
1
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 และ
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 21,701.40 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย จานวน 11,298.60 บาท
1
1
100 ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 และ
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 33,000 บาท
1
- หน่วยงานดาเนินการจัดทารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
(หลักสูตร)
ดาเนินงานในเดือนเมษายน 2561
1
- หน่วยงานดาเนินการจัดทารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
(หลักสูตร)
ดาเนินงานในเดือนเมษายน 2561
1
- หน่วยงานจะขอปรับลดงบประมาณ เพื่อดาเนินการหลักสูตรอื่น
(หลักสูตร)
1
- หน่วยงานจะขอปรับลดงบประมาณ เพื่อดาเนินการหลักสูตรอื่น
(หลักสูตร)
4
3
75 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 52,195 บาท ดังนี้
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
1. หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการ
คลังหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์
2561 วงเงิน 14,536 บาท
2. หลักสูตร "การวางแผนงานตรวจสอบตามมาตรฐานความ
เสี่ยง (Risk Based Audit) เมื่อวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์
2561 วงเงิน 3,800 บาท
3. หลักสูตร "การปฏิบัติงานตรวจสอบสาหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่"
เมื่อวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 และวันที่ 13 - 16 มีนาคม
2561 วงเงิน 33,859 บาท
- มีกาหนดการในการเข้าร่วมอบรม จานวน 1 หลักสูตร ในวันที่
10 - 11 เมษายน 2561
5
3
60 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 291,936 บาท ดังนี้
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
1. หลักสูตร “การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่
24 - 25 พฤศจิกายน 2560 วงเงิน 10,500 บาท
2. หลักสูตร ISO 9001 : 2015 Introduction and Internal
Auditor เมื่อวันที่ 13 - 16 มีนาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร
วงเงิน 91,436 บาท
3. ค่าธรรมเนียมหลักสูตร ก.พ.ร. 1 รุ่น 5 (สถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี) วงเงิน 190,000 บาท
- ขออนุมัติดาเนินการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "งบการเงินและการ
วิเคราะห์งบการเงิน" รุ่นที่ 42 ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561
วงเงิน 18,000 บาท
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โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

(๒๙) การศึกษาดูงานองค์กรที่มีสมรรถนะ
1
ด้านอุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทย
(รุ่น)
วงเงิน 297,500 บาท
(๓๐) การจัดการสัตว์ป่าเมืองไทย วงเงิน
1
88,580 บาท
(รุ่น)
(๓๑) การเข้าร่วมการประชุม SEAZA วงเงิน
1
500,000 บาท
(รุ่น)
(๓๒) การเข้าร่วมการประชุม WAZA วงเงิน
1
100,000 บาท
(รุ่น)
(๓๓) ฝึกงานเจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์
1
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ประเทศ (หลักสูตร)
สิงคโปร์ วงเงิน 1,046,625 บาท
(๓๔) การประชุม อูพี่ (โลก)/อิกก้า (อาเชียน)
1
วงเงิน 200,000 บาท
(หลักสูตร)
กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างภาพลักษณ์สานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
1 โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
วงเงิน 2,000,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2561
(1) กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ของคน
1
ภายในองค์กร วงเงิน 407,500 บาท (กิจกรรม)
(2) กิจกรรมการจัดทาสื่อโฆษณาเพื่อ
3
เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร วงเงิน (รายการ)
1,200,000 บาท
(3) กิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่าง
2
หน่วยงาน วงเงิน ๓92,500 บาท
(หน่วยงาน)

ความก้าวหน้าของโครงการ

-

-

-

-

หน่วยงานดาเนินการจัดทารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียม
การศึกษาดูงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี, ไบเทค, บางกอกคอน
เวนชั่น เซ็นเตอร์ และรอยัล พารากอน ฮอลล์
ไม่ดาเนินการ เนื่องจากมีงบประมาณซ้าซ้อน

-

-

ไม่ดาเนินการ เนื่องจากมีงบประมาณซ้าซ้อน

-

-

ไม่ดาเนินการ เนื่องจากมีงบประมาณซ้าซ้อน

-

-

-

-

มีกาหนดการเข้าร่วมอบรม ดังนี้
1. วันที่ 13 - 21 พฤษภาคม 2561
2. วันที่ 3 - 11 มิถุนายน 2561
หน่วยงานจะขอปรับลดงบประมาณ เพื่อดาเนินการหลักสูตรอื่น

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

-

หน่วยงานดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเว็บไซต์หน่วยงานให้
สอดคล้องกับ ITA วงเงิน 490,000 บาท

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ
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