เอกสารแนบการประชุม
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ครั้งที่ ๘/2561 วันที่ ๖ กรกฎาคม 2561

รายงานด้านภารกิจหลัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561)

******************************************************
งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล

สานักบริหารงานกลาง
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
๖ กรกฎาคม ๒๕61

สารบัญ
หน้า




ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1

2. แผนการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8

3. กรอบการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9

รายงานด้านภารกิจหลัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561)

12

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

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ก.ค. 61

ส.ค. 61

ก.ย. 61

17.5599

-

4.1857
-

-

6.3070

5.8700 15.4133 27.8543
-

-

11

7.3140 11.9256 42.2283
-

-

-

-

-

9.1461 11.7599 39.4466 12.4809 38.7371

(4) สานักบริหารงานกลาง

(3) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา

(2) สานักพัฒนาธุรกิจและ
โครงการพิเศษ

37.2412

1.9365

-

งบประมาณจากเงินรายได้ 11.2529

งบประมาณรวม

-

-

1.9365

0.7784

งบประมาณจากเงินสะสม

9.3426

งบประมาณรวม

-

25.9883

-

งบประมาณจากเงินรายได้

-

0.7784

0.2520

-

-

0.2520

5.2078

-

-

5.2078

งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61

-

งบประมาณจากเงินสะสม

3.0243

งบประมาณรวม
9.3426

-

งบประมาณจากเงินรายได้

งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61

-

62.4946

งบประมาณรวม

งบประมาณจากเงินสะสม

-

งบประมาณจากเงินรายได้
3.0243

-

งบประมาณจากเงินสะสม

งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61

62.4946

งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61

2.1865

-

-

2.1865

0.7785

-

-

0.7785

0.2520

-

-

0.2520

5.2078

-

-

5.2078

8.4248

2.1865

-

-

2.1865

0.7788

-

-

0.7788

0.2520

-

-

0.2520

5.2082

-

-

5.2082

8.4255

2.1865

-

-

2.1865

0.7784

-

-

0.7784

0.2520

-

-

0.2520

5.2078

-

-

5.2078

8.4247

2.1865

-

-

2.1865

0.7785

-

-

0.7785

0.2520

-

-

0.2520

5.2078

-

-

5.2078

8.4248

-

2.1865

0.7784

-

-

0.7784

0.2520

-

-

0.2520

5.2078

-

-

5.2078

2.1865 13.4394

- 11.2529

-

2.1865

0.7788

-

-

0.7788

0.2520

-

-

0.2520

5.2082

-

-

5.2082

8.4255 19.6776

2.1865

-

-

2.1865

0.7785

-

-

0.7785

0.2520

-

-

0.2520

5.2078

-

-

5.2078

8.4248

2.1865

-

-

2.1865

0.7788

-

-

0.7788

0.2520

-

-

0.2520

5.2082

-

-

5.2082

8.4255

2.1865

-

-

2.1865

0.7784

-

-

0.7784

0.2520

-

-

0.2520

5.2078

-

-

5.2078

8.4247

2.1865

-

-

2.1865

0.7785

-

-

0.7785

0.2520

-

-

0.2520

5.2078

-

-

5.2078

8.4248

2.1865

-

-

2.1865

0.7788

-

-

0.7788

0.2520

-

-

0.2520

5.2082

-

-

5.2082

8.4255

112.1027

1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(1) สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
8.1747

389.4944 24.0617 23.7454 63.4252 31.0569 24.3061 35.4097 39.3629 25.0677 34.1529 23.9959 26.8062 38.1039

1. รายจ่ายประจา

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 531.0954 26.3431 27.3585 66.0264 54.3127 26.9428 40.0816 72.5082 28.5703 38.2282 58.1585 29.7869 62.7781

งบประมาณจากเงินรายได้

งบประมาณจากเงินสะสม 226.3617

สบง.

สพค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณที่ได้รบั ตาม พ.ร.บ. 61 287.1738 22.1575 21.4885 50.6132 20.1514 19.6288 28.1560 19.0270 19.4242 26.4683 18.7119 17.3060 24.0411

สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประเภทค่าใช้จ่าย

ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1

2

(2) สานักพัฒนาธุรกิจและ
โครงการพิเศษ

1.3 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
(1) สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

(4) สานักบริหารงานกลาง

(3) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา

(2) สานักพัฒนาธุรกิจและ
โครงการพิเศษ

1.2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
(1) สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณรวม
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณรวม

งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณรวม
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณรวม
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณรวม
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณรวม

ประเภทค่าใช้จ่าย
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

260.3027 15.8870 15.3206 47.1378 21.0252 14.9033 24.3842 16.4823 15.8039 25.7275 15.5712 18.3814 29.6785
87.8311 5.8002 5.1502 21.9626 5.1752 5.1752 10.7947 5.1502 5.1502 8.9406 5.0302 3.9102 5.5913
46.4271 1.5264 1.5514 2.8556 1.9369 2.5221 2.8914 4.2154 3.5554 5.3600 3.2194 6.1351 10.6581
134.2582 7.3266 6.7016 24.8182 7.1121 7.6973 13.6861 9.3656 8.7056 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
7.8706 0.2055 0.2055 0.5515 0.7514 0.3515 0.4515 0.3515 0.3988 0.6444 0.6365 1.8918 1.4311
6.3070
- 6.3070
45.2023 3.0096 2.5860 6.0926 9.3251 2.6180 3.0450 2.5235 2.5041 3.0507 2.7418 3.7614 3.9441
17.0890
- 7.8620 1.6070 0.9780 2.6000 3.2030 0.8390
11.0095
- 6.9675
3.2030 0.8390
11.0095
- 6.9675
3.2030 0.8390
-

รวม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย : ล้านบาท

3

0.4000
0.4000
-

-

1.5814
36.1451
37.7265
-

-

2. งบประมาณตามยุทธศาสตร์
2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลือ่ น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

(4) สานักบริหารงานกลาง

งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทาฐานข้อมูลการท่องเที่ยว
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทาแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือบน
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

2.2814
2.2814

ต.ค. 60

5.8165
5.8165
0.2630
0.2630
141.6010
141.6010

รวม

งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณรวม
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณรวม

(3) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา

ประเภทค่าใช้จ่าย

-

-

0.6000
0.6000

3.6131
3.6131

พ.ย. 60

ม.ค. 61

-

-

1.0850
1.0850

-

-

6.9600
6.9600

0.6315 1.6070
0.6315 1.6070
0.2630
0.2630
2.6012 23.2558
2.6012 23.2558

ธ.ค. 60

-

-

0.2000
0.2000

0.9780
0.9780
2.6366
2.6366

ก.พ. 61

เม.ย. 61

-

-

-

-

0.1402
0.2000 9.9400
0.2000 10.0802

2.6000
2.6000
4.6720 33.1453
4.6720 33.1453

มี.ค. 61

-

-

0.6530
0.2645
0.9175

3.5027
3.5027

พ.ค. 61

ก.ค. 61

-

-

0.6530
0.7996
1.4526

-

-

0.0752
9.4960
9.5712

4.0753 34.1627
4.0753 34.1627

มิ.ย. 61

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ก.ย. 61

-

-

0.0300
0.2000
0.2300

-

-

0.0300
6.0000
6.0300

2.9808 24.6742
2.9808 24.6742

ส.ค. 61

สพพ., สบง.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย : ล้านบาท

4

-

0.4000
0.4000

-

30.3995
30.3995

1.5814
1.5814
5.7456
5.7456

-

-

งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 6
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้าน
อุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ต.ค. 60
-

รวม

งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว

ประเภทค่าใช้จ่าย

-

0.6000
0.6000

-

-

-

พ.ย. 60
-

-

1.0000
1.0000

-

0.0850
0.0850

ธ.ค. 60

-

0.9600
0.9600

-

6.0000
6.0000

-

ม.ค. 61

-

0.2000
0.2000

-

-

-

ก.พ. 61

-

0.2000
0.2000

-

-

-

มี.ค. 61
-

-

พ.ค. 61

-

0.9400
0.9400

0.1402
0.1402

-

0.2000
0.2000

0.6530
0.6530

9.0000 0.0645
9.0000 0.0645

เม.ย. 61
-

-

0.5496
0.5496

0.6530
0.6530

0.2500
0.2500

มิ.ย. 61

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-

-

0.4960
0.4960

0.0752
0.0752

9.0000
9.0000

ก.ค. 61

-

-

-

0.2000
0.2000

0.0300
0.0300

ส.ค. 61

-

-

-

0.0300
0.0300

6.0000
6.0000

ก.ย. 61

สพพ., สบง.

สพพ.

สพพ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย : ล้านบาท

5

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมาย
ปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์
ของภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 1 ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1

ประเภทค่าใช้จ่าย

-

-

-

0.3520
0.3520
0.1250
0.1250

-

-

91.7540
91.7540
2.7933
2.7933

ต.ค. 60

-

รวม

0.1250
0.1250

0.3520
0.3520

-

-

-

พ.ย. 60

-

-

-

-

-

-

ม.ค. 61

0.1250
0.1250

0.1250
0.1250

0.3520 13.7474
0.3520 13.7474

ธ.ค. 60

0.6298
0.6298

0.9418
0.9418

-

-

-

ก.พ. 61

เม.ย. 61

-

-

-

0.1250
0.1250

0.1850
0.1850

3.7995 23.0651
3.7995 23.0651

-

-

-

มี.ค. 61

0.5674
0.5674

2.5852
2.5852

-

-

-

พ.ค. 61

-

-

-

ก.ค. 61

-

-

-

0.1450
0.1450

0.2876
0.2876

2.3227 24.5915
2.3227 24.5915

มิ.ย. 61

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-

-

-

ก.ย. 61

-

-

-

0.1700
0.1700

0.1835
0.1835

2.2508 17.3942
2.2508 17.3942

ส.ค. 61

สชน., ศปช.

สชน., ศปช.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย : ล้านบาท
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0.5000
1.0000
1.5000

-

1.5294
1.5294

0.5000
11.6205
12.1205

งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1

-

-

งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร

0.1970
0.1970

0.0300
0.0300

ต.ค. 60

83.0307
83.0307

5.9300
5.9300

รวม

งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์

กลยุทธ์ที่ 2 ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับ
สากล
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

ประเภทค่าใช้จ่าย

-

2.6611
2.6611

-

0.1970
0.1970

0.0300
0.0300

พ.ย. 60

0.0300
0.0300

ม.ค. 61

0.1500
0.1500

1.1642
1.1642

-

-

2.5484
2.5484

-

0.1970 13.5924
0.1970 13.5924

0.0300
0.0300

ธ.ค. 60

-

1.4948
1.4948

-

0.1920
0.1920

0.1200
0.1200

ก.พ. 61

0.0300
0.0300

เม.ย. 61

0.5000
0.1500
0.6500

0.5000
0.1725
0.6725

-

-

-

-

2.8096 22.8501
2.8096 22.8501

0.8649
0.8649

มี.ค. 61

-

-

-

1.4670
1.4670

0.5508
0.5508

พ.ค. 61

0.7088
0.7088

ก.ค. 61

0.3000
0.3000

0.3000
0.3000

-

-

-

-

0.7920 23.5951
0.7920 23.5951

1.3857
1.3857

มิ.ย. 61

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.4542
1.4542

ก.ย. 61

-

1
1

-

0.4000
0.4000

1.2500
1.2500

-

1.3850 15.7565
1.3850 15.7565

0.6958
0.6958

ส.ค. 61

สบง., สพพ.

สบง., สพพ.

สชน., ศปช.

ศปช.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย : ล้านบาท
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0
0

งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61

งบประมาณจากเงินสะสม

งบประมาณจากเงินรายได้

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 5
-

-

-

-

-

-

1.5294
1.5294

ต.ค. 60

-

-

-

-

-

-

2.6611
2.6611

พ.ย. 60

-

-

-

-

-

0.2000
0.2000

0.8142
0.8142

ธ.ค. 60

-

-

-

-

-

1.1000
1.1000

1.4484
1.4484

ม.ค. 61

-

-

-

-

-

0.7000
0.7000

0.7948
0.7948

ก.พ. 61

-

-

-

-

-

-

0.0225
0.0225

มี.ค. 61

เม.ย. 61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-

-

-

-

-

-

-

ก.ค. 61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.5000
0.5000

ส.ค. 61

0.3500

-

0.3500

-

-

-

0.5000
0.5000

ก.ย. 61

หมายเหตุ : ชือ่ หน่วยงาน สชน. = สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สพพ. = สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, ศปช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สานักบริหารงานกลาง

-

2.0000
2.0000

8.2705
8.2705

รวม

งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5 ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวด
รางวัลด้านมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารที่
สนับสนุนการบริหารจัดการ

งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตาม พ.ร.บ. 61
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3

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

ประเภทค่าใช้จ่าย

สบง.

สบง.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วย : ล้านบาท
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ร้อยละ

- ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการสานักงานตามแผนดาเนินงาน
ขององค์กร

งาน
ล้านบาท
ล้านบาท
ร้อยละ

- ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : การใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา สาหรับการจัดงาน/จัดประชุม เป็นไปตามเป้าหมาย

- ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบ พระชนมพรรษา สาหรับการจัดงาน/จัดประชุมเป็นไปตามเป้าหมาย

- ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย
- ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (สาหรับการจัดงานจัดประชุม

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดงานใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

คน
ล้านบาท
ล้านบาท
ร้อยละ
ร้อยละ

หน่วยนับ

- ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย
- ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย
- ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย
- ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและเชือ่ มโยงงานการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชือ่ มโยง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วดั

2. แผนการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1,557.23
85

48.40

110

80

425,930
178.40
2,310.62
85
80

รวมทั้งสิน้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

1,557.23
85

48.40

110

80

425,930
178.40
2,310.62
85
80

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. - ก.ย.)
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เป้าประสงค์

๑. พัฒนา ยกระดับ และเพิม่ ศักยภาพ
สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์
ด้านการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
ตอนบนให้เป็นการท่องเทีย่ วทีม่ ีคุณค่าสูง
(High Value Tourism)
๒. มีการเชือ่ มโยงเป้าหมายร่วม
(Common Goal) ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
ตอนบนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพใน
การแข่งขัน

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

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การบูรณาการและเชือ่ มโยง
เพือ่ ขับเคลือ่ นอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ส่งเสริมการเป็นจุดหมาย
ปลายทางด้านอุตสาหกรรม
ไมซ์ของภาคเหนือตอนบน

1
2
3

1

2
3

1

โครงการ

รวมทัง้ สิน้
โครงการการศึกษาความเป็นไปได้เบือ้ งต้น โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาวเพือ่ ส่งเสริม
การท่องเทีย่ วและศึกษาธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมด้านหัตถกรรมล้านนา
โครงการจัดกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางเดินเทีย่ วด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่
รวมทัง้ สิน้
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วโดยชุมชน พืน้ ทีอ่ าเภอหางดง และอาเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่
รวมทัง้ สิน้
โครงการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนาทีส่ ะพานขาวทาชมภู
โครงการจัดกิจกรรมตัดสินและมอบรางวัลการประกวดคลิบวีดีโอ "แชร์สุดยอดประสบการณ์แอ่ว
เมืองเหนือ"

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
เอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง
ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ภาคเหนือตอนบน

6. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก

5. เสริมสร้างสมรรถนะของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ ว

4. สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน
และการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กับสินค้า
บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์
ด้านการท่องเทีย่ ว

3. สร้างเครือข่ายและบูรณาการ
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ ว

1. จัดทาฐานข้อมูลการท่องเทีย่ ว
2. จัดทาแผนบูรณาการด้านการ
ท่องเทีย่ วกับพืน้ ที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน

กลยุทธ์
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

3. กรอบการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-

5,745,600
5,000,000
500,000
245,600

85,000
314,500
1,581,400
1,581,400

30,399,500
30,000,000

37,726,500

งบประมาณ

หน่วย : บาท
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1. สร้างภาพลักษณ์ของภาคเหนือ
ตอนบนให้เป็น The World Class
Destination of Lanna Eco MICE
2. สร้างขีดความสามารถในการแข่
งขัน
เป้าประสงค์
ของอุตสาหกรรมไมซ์

3. บูรณาการความร่วมมือกับ
เครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ทงั้ ภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร

กลยุทธ์
2. สร้างเครือข่ายและประสานงาน
เครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ภาคเหนือตอนบนให้มีมาตรฐาน

โครงการ

3. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
และบริการเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ของผูม้ าใช้บริการ

5
6

4

1
2
3

รวมทัง้ สิน้
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างและสิง่ อานวยความสะดวก (สชน.)
โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ สร้างสวัสดิภาพสัตว์ทดี่ ี (Animal Welfare)
โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ (Education) กิจกรรมยุวอาสานาเทีย่ วเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี (รุน่ ที่ 3)
โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการให้บริการสูม่ าตรฐานสากล (World
Class Destination)
โครงการจัดการสิง่ แวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพืน้ ทีเ่ ชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก 6 ล้อ ขับเคลือ่ น 2 ล้อ (รถบัส)

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 1. ขยายฐานการตลาดและการ
รวมทัง้ สิน้
การพัฒนาศักยภาพศูนย์
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ประชุมและแสดงสินค้า
ชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
2 โครงการการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ศูนย์ประชุมเพือ่ ขยายตลาดไมซ์ทงั้ ในประเทศ
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)
สนับสนุนการท่องเทีย่ วใน
สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
2 โครงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของพิงคนคร (มอก.22300)
ระดับสากล
๓. สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
3 โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ ประเมินมาตรฐานสถานทีจ่ ัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
4 โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสร้างมาตรฐานสูร่ ะดับสากล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้านการสร้าง
มาตรฐานชีวอนามัยและความปลอดภัย : "การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน"

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ส่งเสริมการเป็นจุดหมาย
ปลายทางด้านอุตสาหกรรม
ไมซ์ของภาคเหนื
อตอนบน
ยุทธศาสตร์

1,580,000
2,100,000

20,617,550

83,030,650
9,515,000
36,200,000
426,100

5,930,000
350,000
50,000
3,197,000
2,333,000

91,753,950
2,793,300
1,500,000
1,293,300

งบประมาณ

หน่วย : บาท
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เป้าประสงค์

๑. สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) เป็นองค์กรทีม่ ีขีดสมรรถนะสูง
(Smart Organization และมี
ธรรมาภิบาล
๒. มีระบบบริหารจัดการทีท่ ันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล

9
10
11

8

7

โครงการ
โครงการศึกษาผลทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic impacts) ของศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่
โครงการจ้างออกแบบการสร้างพิพิธภัณฑ์และอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
โครงการจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
โครงการจัดทาแผนหาสัตว์ 10 ปี
โครงการให้ความร่วมมือ Farewell Party งาน ASEAN Tourism Forum (ATF) 2018

รวมทัง้ สิน้

รวมทัง้ สิน้
1 โครงการเตรียมการจัดทาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

1 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561
2 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. 2561
รวมทัง้ สิน้
1 โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

รวมวงเงินทัง้ สิน้

5. ขอรับรองมาตรฐานระบบ
บริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวด
รางวัลด้านมาตรฐาน

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารที่
สนับสนุนการบริหารจัดการ

3. เสริมสร้างภาพลักษณ์
สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน)

2. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากร

งบประมาณ พ.ศ. 2561
2 โครงการจัดทาแผนการปรับธุรกิจของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะที่ 1
(Pinkanakorn Corporate Restructure Plan)

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
รวมทัง้ สิน้
บริหารจัดการองค์กร
1 โครงการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริการสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปี

4. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้
ด้านการท่องเทีย่ วและไมซ์

กลยุทธ์

141,600,965

350,000
350,000

8,270,515
7,270,515
1,000,000
2,000,000
2,000,000

500,000

1,500,000
1,000,000

12,120,515

5,000,000
292,000
300,000

5,000,000

งบประมาณ
2,000,000

หน่วย : บาท

รายงานด้านภารกิจหลัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561)
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิ บัติงำนประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 โดยมีผลกำรดำเนินงำนในไตรมำสที่ ๓ (ตุลำคม 2560 - มิถุนำยน 2561) สรุปดังนี้
๑. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1 มีวงเงินตำมแผนรำยจ่ำยรวมจำนวน
๕๓๑,๐๙๕,๓๕๕ บำท ดังนี้
วงเงิน (บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1. ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
แผนงานพื้นฐาน
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน
3. งบประมำณตำมยุทธศำสตร์
รวมทั้งสิ้น

๑๑๒,๑๐๒,๗๐๐
๑๑๒,๑๐๒,๗๐๐
๔๑๒,๘๙๑,๐๕๕
๒๖๐,๓๐๒,๖๙๐
๑๗,๐๘๙,๐๐๐
๑๔๑,๖๐๐,๙๖๕
๕๓๑,๐๙๕,๓๕๕

๒. แผน/ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (งบประมำณตำมยุทธศำสตร์) ตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑ มีกรอบกำรดำเนิ นงำนตำมยุ ทธศำสตร์ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ จำนวน ๓๐ รำยกำร วงเงินจำนวน
๑๔๑,๖๐๐,๙๖๕ บำท ดำเนินกำรแล้ว ๘,๓๘๙,๕๘๕.๗๓ บำท อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร ๔๖,๕๕๔,๕๕๘ บำท ค้ำงดำเนินกำร
๘๕,๙๒๗,๓๘๓.๙๐ บำท และเงินเหลือจ่ำย ๗๒๙,๔๓๗.๓๗ บำท ประกอบด้วย
ที่

รายการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
๑ โครงกำรกำรศึกษำควำมเป็นไปได้เบื้องต้น โครงกำรกระเช้ำ
ลอยฟ้ำดอยหลวงเชียงดำวเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและ
ศึกษำธรรมชำติ จังหวัดเชียงใหม่
๒ โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้ำนหัตถกรรม
ล้ำนนำ
๓ โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
พื้นที่อำเภอหำงดง และอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
๔ โครงกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร (IMC)
๕ โครงกำรจัดงำนเทศกำลลอยกระทงวิถีล้ำนนำที่สะพำนขำว
ทำชมภู
โครงการจัดกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองใน
๖
เมืองเชียงใหม่
๗ โครงการจัดกิจกรรมตัดสินและมอบรางวัลการประกวดคลิบ
วีดีโอ "แชร์สุดยอดประสบการณ์แอ่วเมืองเหนือ"
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล
๑ โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

แผน
๓๗.๗๒๖๕

หน่วย : ล้ำนบำท
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง วงเงินคงค้าง เงินเหลือ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
จ่าย
๒.๓๒๙๗ ๒.๑๗๑๔ ๓๒.๘๖๔๒ ๐.๓๖๑๒

๓๐.๐๐๐๐

-

-

๓๐.๐๐๐๐

-

๐.๐๘๕๐

๐.๐๗๗๔

-

-

๐.๐๐๗๖

๑.๕๘๑๔

๐.๐๕๙๙

-

๑.๕๒๑๕

-

๕.๐๐๐๐
๐.๕๐๐๐

๑.๘๖๔๘
๐.๓๒๗๖

๒.๑๗๑๔
-

๐.๗๘๒๖
-

๐.๑๘๑๒
๐.๑๗๒๔

๐.๓๑๔๕

-

-

๐.๓๑๔๕

-

๐.๒๔๕๖

-

-

๐.๒๔๕๖

-

๙๑.๗๕๔๐

๔.๖๔๖๗

๔๒.๔๑๑๘

๔๔.๕๘๖๖

๐.๑๐๘๙

๑.๕๐๐๐

๑.๒๑๑๑

๐.๐๙๔๐

๐.๑๓๐๙

๐.๐๖๔๐
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ที่
๒

รายการ

โครงกำรกำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์
ประชุมเพื่อขยำยตลำดไมซ์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
๓ โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรขอรับรองมำตรฐำน
(กิจกรรม ISO ๕๐๐๐๑)
๔ โครงกำรรักษำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์และบริกำรของพิงคนคร
(มอก.๒๒๓๐๐)
๕ โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อประเมินมำตรฐำนสถำนที่
จัดงำนประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
๖ โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงและสิ่งอำนวยควำม
สะดวก (สชน.)
๗ โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ที่ดี
(Animal Welfare)
๘ โครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ (Education)
กิจกรรมยุวอำสำนำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี (รุ่นที่ ๓)
๙ โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล (World Class Destination)
๑๐ โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในพื้นที่
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
๑๑ โครงกำรปรับปรุงสภำพรถบรรทุก ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
(รถบัส)
๑๒ โครงกำรศึกษำผลทำงสังคมและเศรษฐกิจ (Social and
Economic impacts) ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
นำนำชำติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่
๑๓ โครงกำรจ้ำงออกแบบกำรสร้ำงพิพิธภัณฑ์และอนุสำวรีย์
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช (รัชกำลที่ ๙)
๑๔ โครงกำรจ้ำงทีมกำรตลำดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ
๑๕ โครงกำรจัดทำแผนหำสัตว์ ๑๐ ปี
๑๖ โครงกำรให้ควำมร่วมมือ Farewell Party งำน ASEAN
Tourism Forum (ATF) ๒๐๑๘
๑๗ โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสร้างมาตรฐานสู่ระดับสากล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้านการสร้างมาตรฐานชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย : "การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจ
ประเมินด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน"
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
๑ โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑
๒ โครงการจัดทาแผนการปรับธุรกิจของสานักงานพัฒนาพิง
คนคร (องค์การมหาชน) ระยะที่ ๑ (Pinkanakorn
Corporate Restructure Plan)
๓ โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑

แผน
๑.๒๙๓๓

หน่วย : ล้ำนบำท
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง วงเงินคงค้าง เงินเหลือ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
จ่าย
๐.๔๘๔๘
๐.๘๐๘๕
-

๐.๓๕๐๐

-

๐.๓๕๐๐

-

-

๐.๐๕๐๐

-

-

๐.๐๕๐๐

-

๓.๑๙๗๐

๐.๑๒๔๓

๐.๐๓๕๐

๓.๐๑๔๖

๐.๐๒๓๑

๙.๕๑๕๐

๐.๕๖๑๐

๖.๑๒๗๐

๒.๘๒๗๐

-

๓๖.๒๐๐๐

-

๒๕.๑๐๐๐

๑๑.๑๐๐๐

-

๐.๔๒๖๑

๐.๓๐๐๐

๐.๐๑๑๒

๐.๑๑๒๓

๐.๐๐๒๗

๒๐.๖๑๗๖

๐.๑๗๒๔

๗.๒๔๖๙

๑๓.๑๘๘๐

๐.๐๑๐๓

๑.๕๘๐๐

๑.๔๙๓๒

๐.๐๕๐๐

๐.๐๒๘๐

๐.๐๐๘๘

๒.๑๐๐๐

-

-

๒.๑๐๐๐

-

๒.๐๐๐๐

-

๒.๐๐๐๐

-

-

๕.๐๐๐๐

-

-

๕.๐๐๐๐

-

๕.๐๐๐๐
๐.๒๙๒๐
๐.๓๐๐๐

๐.๓๐๐๐

-

๕.๐๐๐๐
๐.๒๙๒๐
-

-

๒.๓๓๓๐

-

๑.๓๙๗๗

๐.๙๓๕๓

-

๑๐.๗๗๐๕

๑.๑๙๘๗

๐.๐๕๒๑

๙.๔๔๙๓

๐.๐๗๐๔

๑.๐๐๐๐

-

๑.๐๐๐๐

-

-

๐.๕๐๐๐

-

-

๐.๕๐๐๐

-

๗.๒๗๐๕

๑.๔๑๓๒

๐.๐๙๓๕

๕.๕๐๔๕

๐.๒๕๙๔
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ที่

รายการ

แผน

๔
๕

โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการเตรียมการจัดทาระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:
๒๐๑๕
รวมทั้งสิ้น

๒.๐๐๐๐
๑.๐๐๐๐

๖

หน่วย : ล้ำนบำท
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง วงเงินคงค้าง เงินเหลือ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
จ่าย
๐.๘๗๗๙
๑.๑๒๒๑
๑.๐๐๐๐
-

๐.๓๕๐๐

-

-

๐.๓๕๐๐

-

๑๔๑.๖๐๑๐

๘.๓๘๙๖

๔๖.๕๕๔๖

๘๕.๙๒๗๔

๐.๗๒๙๔

๓. แผน/ผลกำรปฏิบัติงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง
รายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นไป
425,930 (คน)
ตำมเป้ำหมำย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : รำยได้ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นไปตำมเป้ำหมำย
178.40 (ล้ำนบำท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : Economic Impact เป็นไปตำมเป้ำหมำย
2,310.62 (ล้ำนบำท)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
85 (ร้อยละ)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำและเชื่อมโยงงำนกำร
80 (ร้อยละ)
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ระดับควำมสำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนตำม
80 (ร้อยละ)
แผนดำเนินงำนขององค์กร
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและ
การจัดงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : กำรใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ
110 (งำน)
7 รอบ พระชนมพรรษำ สำหรับกำรจัดงำน/จัดประชุม เป็นไปตำมเป้ำหมำย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : รำยได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ
48.40 (ล้ำนบำท)
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ สำหรับกำรจัดงำน/จัดประชุม
เป็นไปตำมเป้ำหมำย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : Economic Impact เป็นไปตำมเป้ำหมำย
1,557.23 (ล้ำนบำท)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรศูนย์ประชุมและ
85 (ร้อยละ)
แสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ (สำหรับกำร
จัดงำนจัดประชุม)

ผลการปฏิบัติงาน
(หน่วยนับ)
๓๙๑,๖๘๙ (คน)
๑๔๕.๓๗ (ล้ำนบำท)
๑,๗๒๓.๐๐ (ล้ำนบำท)
N/A
N/A
N/A

๖๖ (งำน)
๒๕.๐๙ (ล้ำนบำท)
๒,๓๙๕.๘๕ (ล้ำนบำท)
N/A
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รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน
ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๒๕ มิ.ย. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

กลยุทธ์ที่ 4 : สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
1 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น
1
ยังไม่ดำเนินกำร
โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาว
(งำน)
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและศึกษา
ธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 30,000,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(1) ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำดำเนินกำรศึกษำควำม
เป็นไปได้เบื้องต้น โครงกำรกระเช้ำลอยฟ้ำ
ดอยหลวงเชียงดำวเพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวและศึกษำธรรมชำติ จังหวัด
เชียงใหม่ วงเงิน 30,000,000 บำท
2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1
1
100 - ดำเนินกำรกิจกรรมกำรแสดงและสำธิตผลงำนช่ำงท้องถิ่นและ
ด้านหัตถกรรมล้านนา
(งำนแสดง) (งำนแสดง)
ภูมิปัญญำลงรั กปิดทอง และเครื่องเขิน โดยร่วมจัดกิจกรรมใน
วงเงิน 85,000 บาท
งำน “บ้ำนถวำยหมู่บ้ำนหัตถกรรมสร้ำงสรรค์ ครั้งที่ ๘” และ
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
“งำนหั ตถกรรมล้ ำ นนำสร้ ำงสรรค์ ครั้ งที่ ๑” เมื่ อ วัน ที่ ๒๘
(1) จัดแสดงและสำธิตผลงำน วงเงิน
ธันวำคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกรำคม ๒๕๖๑ ณ ย่ำนกำรค้ำ
80,000 บำท
พำณิชย์บ้ำนถวำย ตำบลขุนดง อำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่
- จัดทำบูธสำหรับแสดงผลงำนช่ำง
และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 77,400 บำท
ท้องถิ่นและภูมิปัญญำลงรักปิดทอง
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 7,600 บำท
และเครื่องเขิน
1. ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำหรับจัด
แสดงและสำธิตผลงำน
2. ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในจัดวำงแสดง
และสำธิตผลงำน
3. ติดตั้งระบบไฟฟ้ำ และระบบไฟฟ้ำ
แสงสว่ำง
4. ติดตั้งระบบเครื่องเสียงและจอภำพ
5. ป้ำยบูธแสดงผลงำนและป้ำยสำธิต
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสำธิตผลงำน
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรสำหรับ
กำรจัดแสดงและสำธิตผลงำน
- กำรประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลและ
ควำมรู้เกี่ยวกับหัตถกรรมล้ำนนำและ
ภูมิปัญญำช่ำงท้องถิ่น และ
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำนักงำนพัฒนำ
พิงคนครฯ
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรและ
ติดตำมโครงกำร วงเงิน 5,000 บำท
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๓ โครงการจัดกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางเดินเที่ยว
ด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่
วงเงิน ๓๑๔,๕00 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(1) ค่ำจัดกิจกรรมเปิดตัวเส้นทำงเดินเที่ยว
ด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ วงเงิน
๒๕๐,๐๐๐ บำท
- ค่ำจัดงำนพิธีเปิดและตกแต่งสถำนที่
กิจกรรมนำร่องท่องเที่ยวบนเส้นทำง
เดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่
ภำยใต้โครงกำรเส้นทำงเดินเที่ยวด้วย
ตนเองในเมืองเชียงใหม่ (Selfguided walking tour of Chiang
Mai city)
- ค่ำบันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว
พร้อมตัดต่อ จำนวน ๕ เส้นทำง
- ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ร่วมบรรยำยให้ข้อมูล
เพิ่มเติมในกิจกรรมเดินท่องเที่ยว
จำนวน ๕ ท่ำน (๑,๒๐๐ บำท/วัน x
๕ คน)
- ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก (บรรยำย
ในเส้นทำง ๒ คน/เส้นทำง) จำนวน
๑๐ ท่ำน (๙๐๐ บำท/วัน x ๑๐ คน)
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ผู้ร่วม
โครงกำร (๑๐๐ คน x ๑๐๐ บำท x
๒ มื้อ/วัน)
- ค่ำอำหำรกลำงวันและเครื่องดื่ม ผู้
ร่วมโครงกำร (๑๐๐ คน x ๔๐๐ บำท
x ๑ มื้อ/วัน)
- ค่ำวัสดุสำหรับทำกิจกรรมในเส้นทำง
(๑๐๐ คน x ๕๐ บำท)
- ค่ำบริกำรรถรำง สำหรับพำผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมไปจุดเริ่มต้นเส้นทำง
(จำนวน ๒ คับ x ๒,๕๐๐ / คัน)
- ค่ำของที่ระลึกผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
จำนวน ๑๐๐ คน
(2) ค่ำจัดทำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ วงเงิน
๖๔,๕๐๐ บำท
- ประชำสัมพันธ์เส้นทำงเดินเที่ยวด้วย
ตนเองในเมืองเชียงใหม่ ผ่ำนสื่อ
นิตยสำร จำนวน ๒ ฉบับ
- ทำแผนที่เส้นทำงเดินเที่ยวด้วยตนเอง
ในเมืองเชียงใหม่ ในรูปแบบแผ่นพับ
ประชำสัมพันธ์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๘๐
x ๒๕ ซม. จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๒๕ มิ.ย. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

๒
(รำยกำร)

-

-

ความก้าวหน้าของโครงการ
ยังไม่ดำเนินกำร
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เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๒๕ มิ.ย. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

กลยุทธ์ที่ 5 : เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
7
๑
ท่องเที่ยวโดยชุมชน พืน้ ทีอ่ าเภอหางดง
(หัวข้อ) (หัวข้อ)
และอาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 1,581,400 บาท
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2561
(๑) กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 3 วัน วงเงิน 65,000 บำท
(๒) กำรให้บริกำรโฮมสเตย์ 2 วัน วงเงิน
45,200 บำท
(๓) กำรนวดแผนไทย 60 ชั่วโมง วงเงิน
495,000 บำท
(๔) กำรทำอำหำรล้ำนนำเพื่อกำรท่องเที่ยว
5 วัน วงเงิน 128,000 บำท
(๕) กำรตลำดและประชำสัมพันธ์เพื่อกำร
ท่องเที่ยว 2 วัน วงเงิน 45,200 บำท
(๖) หัตถกรรมพื้นถิ่น/ช่ำงพื้นถิ่น 10 วัน
วงเงิน 495,000 บำท
(๗) กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำและบริกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 วัน วงเงิน
128,000 บำท
(๘) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรและ
ติดตำมประเมินผลโครงกำร วงเงิน
180,000 บำท
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
1 โครงการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(IMC)
วงเงิน 5,000,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(1) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์
82
๔๑
วงเงิน 4,240,000 บาท
(รายการ) (รายการ)
- ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจำยเสียง
22
10
(เชียงใหม่ และพื้นที่อื่นๆ) วงเงิน
(รำยกำร) (รำยกำร)
800,000 บำท
- สื่อออนไลน์ (โฆษณำ Face book,
4
1
Line@, ผลิตสื่อ, blogger, กิจกรรม (รำยกำร) (รำยกำร)
ประชำสัมพันธ์ , etc) วงเงิน
1,000,000 บำท
- สื่อโฆษณำในนิตยสำรทั้งในและ
22
8
ต่ำงประเทศ, วำรสำร, หนังสือพิมพ์
(รำยกำร) (รำยกำร)
และอื่นๆ วงเงิน 600,000 บำท
- กำรจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ เช่น
10
๑๐
ป้ำยไวนิล, ป้ำยสื่อควำมหมำย, ป้ำย (รำยกำร) (รำยกำร)
รณรงค์, ป้ำยแนะนำต่ำงๆ เป็นต้น
วงเงิน 500,000 บำท

ความก้าวหน้าของโครงการ

๑๔.๒๙ - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
๕๙,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๙

หน่ ว ยงำนได้ ด ำเนิ น กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มในกำรด ำเนิ น
โครงกำร ประกอบด้วย
- กำรเตรียมกำรประชุมคณะทำงำนบูรณำกำรเพื่อยกระดับและ
ส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในเส้นทำงหำงดง - สะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่ประสำนหน่วยงำนที่มีหน้ำที่จัดอบรมในแต่ละ
หัวข้อ
- เตรียมกำรสำหรับกำรเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม

46.34
45.45
25

36.36
๑๐0

- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
1,๘๖๔,๗๙๙.60 บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๐
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน ๑๙ รายการ วงเงิน
๒,๑๗๑,๔00 บาท
- ดำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว วงเงิน 1,๘๖๔,๗๙๙.60 บำท
- ขออนุมัติดำเนินกำรแล้ว จำนวน ๑๙ รำยกำร วงเงิน
๒,๑๗๑,๔00 บำท ดังนี้
1. รำยกำรจั ด จ้ ำ งท ำป้ ำ ยไวนิ ล จ ำนวน 2 รำยกำร วงเงิ น
1,000 บำท
2. รำยกำรจ้ำงลงโฆษณำในนิตยสำรรำยปี แนะนำศูนย์ประชุมฯ
จำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 85,600 บำท
3. รำยกำรจ้ำงเผยแพร่กำรลงโฆษณำในนิตยสำรบนสำยกำรบิน
จำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 129,000 บำท
4. รำยกำรจ้ำงเผยแพร่สปอตวิทยุประชำสัมพันธ์ในสื่อวิทยุใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ฟังวัยรุ่นและวัยทำงำนตอนต้น
ระหว่ ำ งวั น ที่ 1 พ.ย.60 - 30 ก.ย.61 อั ต รำเดื อ นละ
12,840 บำท จ ำนวน 11 เดื อ น บริษั ทมหำเสี ย ง จำกั ด
จำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 141,240 บำท เบิกจ่ำยแล้ว
๗๗,๐๔0 บำท คงเหลือเบิกจ่ำย ๖๔,๒๐0 บำท

17

ที่

โครงการ
- สื่อโทรทัศน์ประเภทต่ำงๆ (กำร
โฆษณำในสื่อโทรทัศน์) วงเงิน
500,000 บำท
- กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์
(นิทรรศกำร, อุปกรณ์จัดกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์ และอื่นๆ) วงเงิน
300,000 บำท
- สื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ, โปสเตอร์,
จดหมำยข่ำวและอื่นๆ) วงเงิน
540,000 บำท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๒๕ มิ.ย. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

10
(รำยกำร)

5
100
(รำยกำร)

10
(รำยกำร)

3
(รำยกำร)

4
(รำยกำร)

๔
๑๐๐
(รำยกำร)

30

ความก้าวหน้าของโครงการ
5. รำยกำรจ้ำงเผยแพร่สปอตวิทยุประชำสัมพันธ์ในสื่อวิทยุใน
พื้นที่จังหวัดเชีย งใหม่ กลุ่มผู้ฟังวัย ทำงำน-60ปี ระหว่ำง
วันที่ 1 พ.ย.60 - 30 ก.ย.61 จำนวน 11 เดือน อัตรำ
เดื อ นละ 9,000 บำท บริ ษั ท เจ.เอส.ไนน์ ตี้ วั น จ ำกั ด
จำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 99,000 บำท เบิกจ่ำยแล้ว
6๓,000 บำท คงเหลือเบิกจ่ำย ๓๖,000 บำท
6. รำยกำรจ้ำงกำรประชำสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรำย
สัปดำห์ จำนวน 6 เดือน เดือนเมษำยน 2561 - กันยำยน
2561 จำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 66,000 บำท
7. รำยกำรจ้ำงลงโฆษณำประชำสัมพันธ์ในนิตยสำร Thailand
Travel Mart Plus ๒๐๑๘ จำนวน 1 รำยกำร วงเงิน
2๗,000 บำท
8. รำยกำรจ้ ำ งประชำสั ม พั น ธ์ ส ร้ ำ งกำรรั บ รู้ แ ก่ นั ก ธุ ร กิ จ
หน่วยงำนรำชกำร สถำนกงสุล ในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่และ
ใกล้เคียง จำนวน ๑ รำยกำร วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บำท
9. รำยกำรประกำศรับสมัครผู้อำนวยกำรผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์
จำนวน ๒ รำยกำร วงเงิน ๖๔,๐๐๐ บำท
10. รำยกำรจ้ ำ งโฆษณำในป้ ำ ยบิ ล บอร์ ด จั ง หวั ด เชี ย งรำย
จำนวน ๒ รำยกำร วงเงิน ๖๓,๐๐๐ บำท
11. รำยกำรจ้ำงดำเนินกำรซ่อมแซมซุ้มพระบรมฉำยำลักษณ์
ขนำดใหญ่ เนื่ อ งจำกช ำรุ ด เสี ย หำยจำกพำยุ จ ำนวน ๑
รำยกำร วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บำท
12. รำยกำรจ้ำงทำระบบสื่อออนไลน์นักท่องเที่ยวชำวจีน ของ
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำพิ ง คนคร จ ำนวน ๑ รำยกำร วงเงิ น
๙๔๐,๐๐๐ บำท
13. รำยกำรขอซื้อธงสัญลักษณ์ เนื่องในวันคล้ำยวันเฉลิมพระ
เกียรติ ร.๑๐ จำนวน ๔ รำยกำร วงเงิน ๘,๐๐๐ บำท
14. รำยกำรจ้ ำ งประกำศรั บ สมั ค รผู้ อ ำ นวยกำรผ่ ำ นสื่ อ
หนังสือพิมพ์ จำนวน ๓ รำยกำร วงเงิน ๙๒,๕๐๐ บำท
15. รำยกำรจ้ำงโฆษณำท่องเที่ยวเชีย งใหม่ไนท์ซำฟำรีในเพจ
ท่องเที่ยวเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำร
รับรู้และตัดสินใจเข้ำใช้บริกำรเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี จำนวน
๑ รำยกำร วงเงิน ๑๖,๕๐๐ บำท
16. รำยกำรขอจ้ำงโฆษณำท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีในเพจ
ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป จำนวน
๑ รำยกำร วงเงิน ๗๐,๐๐๐ บำท
17. รำยกำรจ้ำงเผยแพร่สปอตวิทยุประชำสัมพันธ์ในสื่อวิทยุใน
พื้นที่ก รุงเทพมหำนครและปริมณฑ, จำนวน ๑ รำยกำร
วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บำท
18. รำยกำรจ้ ำ งผลิ ต สติ๊ ก เกอร์ ป ระชำสั มพั น ธ์ เ ชี ย งใหม่ ไ นท์
ซำฟำรี จำนวน ๑ รำยกำร วงเงิน ๓๕,๖๐๐ บำท
19. รำยกำรจ้ ำ งโฆษณำเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ ำฟำรี ใ นช่ อ งทำง
YouTube จำนวน ๑ รำยกำร วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บำท
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(2) กิจกรรมวันสาคัญตามประเพณี วงเงิน
760,000 บาท
- วันคล้ำยวันสวรรคต รัชกำลที่ 9
วงเงิน 200,000 บำท
- วันพ่อแห่งชำติ วงเงิน 100,000 บำท
- วันเด็กแห่งชำติ วงเงิน 160,000 บำท
- วันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำฯ
รัชกำลที่ 10 วงเงิน 100,000 บำท
- วันแม่แห่งชำติ วงเงิน 100,000 บำท
- วันสงกรำนต์ วงเงิน 100,000 บำท
๒ โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทง
วิถีล้านนาที่สะพานขาวทาชมภู
วงเงิน 500,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(1) กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน
เทศกำลลอยกระทง วงเงิน 60,000 บำท
- ป้ำยประชำสัมพันธ์
- กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ
(2) จัดกิจกรรมงำนเทศกำลลอยกระทง
วงเงิน 440,000 บำท
- กำรประดับตกแต่งและจัดสถำนที่
- กิจกรรมกำรแสดง
- จัดพิธีกำรตำมประเพณีลอยกระทง
(กำรทำพิธีกรรม ลอยกระทง และ
ปล่อยโคมลอย)
๓ โครงการจัดกิจกรรมตัดสินและมอบรางวัล
การประกวดคลิบวีดีโอ "แชร์สุดยอด
ประสบการณ์แอ่วเมืองเหนือ"
วงเงิน ๒๔๕,๖00 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(1) ค่ำดำเนินกำรคัดเลือกและตัดสินรำงวัล
คลิปวีดิโอ วงเงิน 49,600 บำท
(2) ค่ำเงินรำงวัลผู้ชนะกำรประกวดคลิป
วีดีโอ วงเงิน ๔๖,๐๐๐ บำท
(3) ค่ำกำรจัดงำนพิธีมอบรำงวัลและกำร
ประชำสัมพันธ์ วงเงิน ๑๕0,000 บำท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๒๕ มิ.ย. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

6
(งาน)
1
(งำน)
1 (งำน)
1 (งำน)
1
(งำน)
1 (งำน)
1 (งำน)
1
(งาน)
2
(รำยกำร)

ความก้าวหน้าของโครงการ

1 16.67 - ดำเนินกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของ
(งาน)
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) แล้วเสร็จ และ
เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 135,077 บำท
1 (งำน) 100
1
(งาน)

100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
327,600 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 172,400 บำท

2
100
(รำยกำร)

1
1
100
(กิจกรรม) (กิจกรรม)

๑
(งาน)

-

-

๑
(รำยกำร)
๑
(รำยกำร)
๑
(งำน)

-

-

-

-

-

-

ยังไม่ดำเนินกำร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุนการท่องเที่ยว
ในระดับสากล
ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๒๕ มิ.ย. 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
- กำรส่งเสริมกำรขำยภำคกำรศึกษำ
2,560
วงเงิน 20,000 บำท
(ครั้ง)
- กำรส่งเสริมกำรขำยภำครำชกำร
2,560
วงเงิน 30,000 บำท
(ครั้ง)
- กำรส่งเสริมกำรขำยภำคเอกชน วงเงิน 2,630
20,000 บำท
(ครั้ง)
- กำรส่งเสริมกำรขำยบริษัทนำเที่ยว
2,650
วงเงิน 20,000 บำท
(ครั้ง)
(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก
ในประเทศ วงเงิน 1,140,000 บาท
- กำรส่งเสริมกำรขำยออกบูทงำนเที่ยว
ทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ 22 - 23
วงเงิน 120,000 บำท
- กำรส่งเสริมกำรขำยออกบูทงำนไทย
เที่ยวไทยครั้งที่ 45, 46, 47, 48, 49
วงเงิน 300,000 บำท

- กำรส่งเสริมกำรขำยออกบูทวันธรรมดำ
น่ำเที่ยว วงเงิน 50,000 บำท

- กำรส่งเสริมกำรขำยออกบูท งำน
TTM+2018 วงเงิน 60,000 บำท

ความก้าวหน้าของโครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
๑,๒๑๑,๑๑1 บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๔
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน ๔ รายการ วงเงิน ๙๔,000
บาท

5,๔๓๗ ๕๒.๒๗
(ครั้ง)
1,278
(ครั้ง)
1,0๖๐
(ครั้ง)
1,3๒๐
(ครั้ง)
1,37๙
(ครั้ง)

2
(ครั้ง)

1
(ครั้ง)

5
(ครั้ง)

๓
(ครั้ง)

1
(ครั้ง)

1
(ครั้ง)

1
(ครั้ง)

1
(ครั้ง)

49.92 ดำเนินกำรเข้ำพบ จัดส่งอีเมล์ ออกบูทแนะนำกิจกรรมต่ำงๆ พร้อม
โปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท มอบคูปองส่วนลด 50%
41.๔๐ ดำเนินกำรเข้ำพบ จัดส่งอีเมล์ ออกบูทแนะนำกิจกรรมต่ำงๆ พร้อม
โปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท และห้องจัดประชุมสัมมนำ
๖๕.๓๙ ดำเนินกำรเข้ำพบ จัดส่งอีเมล์ ออกบูทแนะนำกิจกรรมต่ำงๆ พร้อม
โปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท และห้องจัดประชุมสัมมนำ
52.๐๔ ดำเนินกำรเข้ำพบ จัดส่งอีเมล์ ออกบูทส่งเสริมกำรขำยสร้ำงพันธมิตร
ทำงธุรกิจแนะนำกิจกรรมต่ำงๆ พร้อมทั้งต่ออำยุ Contractrat
และโปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท
50

ดำเนินกำรส่งเสริมกำรขำยออกบูทงำนเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก
ครั้งที่ 22 ในเดือนกุมภำพันธ์ 2561 แล้วเสร็จ และเบิกจ่ำย
เรียบร้อยแล้ว วงเงิน 83,050 บำท
๖0 ดำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว วงเงิน 2๓๐,๗๑5 บำท ดังนี้
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเข้ำร่วมงำนไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 45
เมื่อวันที่ 1 - 6 พฤศจิกำยน 2560 วงเงิน ๑๔,๒๔5 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกบูธ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงร่วมงำน
ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 1 - 4 มีนำคม 2561
วงเงิน ๘๘,๔30 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกบูและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงร่วมงำน
ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 2๗ มิถุนำยน – ๒ กรกฎำคม
2561 วงเงิน ๘๙,520 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกบูธงำนประชำสัมพันธ์ไทยเที่ยวไทย
ครั้งที่ 48 ซึ่งจะจัดในระหว่ำงวันที่ 30 สิงหำคม - 2 กันยำยน
2561 วงเงิน 38,520 บำท
๑๐๐ ดำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว วงเงิน ๓๘,๒๕๐ บำท ดังนี้
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเข้ำร่วมงำนวันธรรมดำน่ำเที่ยวปี
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙-๑๔ พฤษภำคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๓๘,๒๕๐
บำท
๑๐๐ ดำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว วงเงิน ๔๕,๓๑๐ บำท ดังนี้
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนและเดินทำงเข้ำร่วมงำน
TTM+2018 เมื่อวันที่ ๑๒-๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑ วงเงิน
๔๕,๓๑๐ บำท
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ที่

โครงการ

- กำรส่งเสริมกำรขำยออกบูทเที่ยวไทย
4 ภำค วงเงิน 80,000 บำท
- กำรส่งเสริมกำรขำยกำรออกบูทอื่นๆ
วงเงิน 100,000 บำท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๒๕ มิ.ย. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

4
(ครั้ง)
5
(ครั้ง)

- จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมกำรขำย เช่น

7
(รำยกำร)

- ค่ำบัตรเติมเงินโทรศัพท์ เจ้ำหน้ำที่งำน

1
(รำยกำร)

โรโล่อัพ แบล็คดร็อป เค้ำท์เตอร์
โฟลเดอร์ sale kit DVD นำมบัตร
ฯลฯ วงเงิน 370,000 บำท

ขำยในกำรออกบูธส่งเสริมกำรขำย
วงเงิน 30,000 บำท
- ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอกพัฒนำ
ศักยภำพและควำมรู้บุคลำกรงำนขำย
วงเงิน 30,000 บำท
(๓) กิจกรรมสานสายใย วงเงิน 250,000
บาท
(๔) กิจกรรมการรับรองและพิธีการ วงเงิน
200,000 บาท
2 โครงการการส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ศนู ย์ประชุมเพื่อขยายตลาด
ไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วงเงิน 1,293,300 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) งำน IT&CM Asia ณ กรุงเทพมหำนคร
วงเงิน 103,500 บำท
(๒) งำน IMEX Frankfurt วงเงิน 502,400
บำท

1
(รำยกำร)
๑
(ครั้ง)
๒
(ครั้ง)
5
(ครั้ง)

1
(ครั้ง)
1
(ครั้ง)

ความก้าวหน้าของโครงการ

-

-

ยังไม่มีกำหนดกำรจัดงำน

๔
(ครั้ง)

๘0

2
(ครั้ง)

40

-

-

มีกำหนดกำรจัดงำน ในวันที่ 16 - 18 ตุลำคม 2561

-

-

มีกำหนดกำรจัดงำน ในวันที่ 15 - 17 พฤษภำคม 2561

ดำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว วงเงิน ๑๒๖,๓๖6 บำท ดังนี้
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเข้ำร่วมงำน Thailand Friendly Design
Expo 2017 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน - 4 ธันวำคม
2560 วงเงิน 33,280 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยบูทงำนมหกรรมสวรรค์แห่งกำรท่องเที่ยว 2561 ครั้งที่ 3
Travel Paradise Expo 2018 เมื่อวันที่ 1 - 4 กุมภำพันธ์ 2561
วงเงิน 30,816 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเข้ำร่วมงำน Road Show for Trade
Meeting and Consumer Fair" งำนเที่ยวเชียงใหม่...ไม่ธรรมดำ"
เมื่อวันที่ 22 - 26 กุมภำพันธ์ 2561 วงเงิน 28,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเข้ำร่วมงำน Road Show for Trade
Meeting and Consumer Fair" แอ่วเหนือครั้งใหม่ ไม่เหมือนเดิม
@ กระบี่" เมื่อ วันที่ 22 – 2๔ มิถุนำยน 2561 วงเงิ น
๓๔,๒๗0 บำท
4
57.14 - ดำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว วงเงิน ๒๙๒,๒๒0 บำท
(รำยกำร)
- ขออนุมัติดำเนินกำรแล้ว จำนวน 3 รำยกำร วงเงิน ๙๑,000
บำท ดังนี้
1. รำยกำรจ้ำงจัดทำคู่มือส่งเสริมกำรขำย (Sale Kit) เพื่อใช้ใน
กำรออกเยี่ยมเยียนพันธมิตรรำยเก่ำ จำนวน ๑ รำยกำร
วงเงิน ๔๓,๐๐๐ บำท
2. รำยกำรจ้ำงออกแบบพร้อมพิมพ์คู่มือกำรขำยบ้ำนพักและ
พื้นที่ จำนวน ๑ รำยกำร วงเงิน ๙,๐๐๐ บำท
3. รำยกำรจ้ำงทำเสื้อยืดคอกลม เพื่อใช้ในกำรกำรออกเยี่ยมเยียน
พันธมิตรรำยเก่ำ จำนวน ๑ รำยกำร วงเงิน ๓๙,๐๐๐ บำท
- เนื่องจำกไม่มีระเบียบรองรับ หน่วยงำนจึงจะดำเนินกำรทำเรื่อง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด เป็นกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
สร้ำงเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้เป็นที่รู้จัก
1
๑๐๐ หน่วยงำนดำเนินกำรเชิญบุคคลภำยนอกมำเพื่อพัฒนำศักยภำพ
(รำยกำร)
และควำมรู้บุคลำกรงำนขำย เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2561 และ
เบิกจ่ำยแล้ว วงเงิน 8,000 บำท
๑
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(ครั้ง)
244,000 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 6,000 บำท
- ยังไม่มีกำรดำเนินงำน
- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
484,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.49
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 20,000 บาท
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ที่

โครงการ
(๓) งำน TCEB India roadshow วงเงิน
182,600 บำท
(๔) งำน UFI Asia-Pacific Conference
วงเงิน 189,900 บำท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๒๕ มิ.ย. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

1
(ครั้ง)
1
(ครั้ง)

-

-

ความก้าวหน้าของโครงการ
มีกำหนดกำรจัดงำนในเดือนกรกฎำคม 2561

1
(ครั้ง)

100 - เดินทำงเข้ำร่วมงำน เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ - 3 มีนำคม 2561
ณ เมืองกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย แล้วเสร็จ และเบิกจ่ำย
เรียบร้อยแล้ว วงเงิน 169,900 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 20,000 บำท
(๕) งำน Association world congress
1
1
100 - เดินทำงเข้ำร่วมงำน เมื่อวันที่ 12 - 14 มีนำคม 2561 และ
and B2B Night in Brussels วงเงิน
(ครั้ง)
(ครั้ง)
วันที่ 15 มีนำคม 2561 แล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว
314,900 บำท
วงเงิน 314,900 บำท
กลยุทธ์ที่ 2 : ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล
1 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอ
๑
- - ขออนุมัติดำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรศึกษำ สำรวจ
ประเมิน และให้คำแนะนำกำรจัดทำระบบมำตรฐำนจัด
รับรองมาตรฐาน (กิจกรรม ISO 50001) (มำตรฐำน)
กำรพลังงำน ISO 50001
วงเงิน 350,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมจ้ำงบริษัท/ผู้เชี่ยวชำญ/
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ เข้ำมำศึกษำ
สำรวจ ประเมินและให้คำแนะนำ เรื่อง
กำรจัดทำมำตรฐำน ISO 50001 วงเงิน
350,000 บำท
2 โครงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และ
๑
- หน่วยงำนจะดำเนินกำรจัดจ้ำงตำมแผนงำนในเดือนกรกฎำคม
บริการของพิงคนคร (มอก. 22300)
(ครั้ง)
2561 เพื่อรับกำรตรวจประเมินในเดือนสิงหำคม 2561
วงเงิน 50,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) ตรวจประเมินติดตำมเพื่อรักษำระบบ
มำตรฐำน มอก. ๒๒๓๐๐ จำกสถำบัน
รับรองมำตรฐำนไอเอสโอ ครั้งที่ 3
วงเงิน 50,000 บำท
3 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมิน
- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
มาตรฐานสถานที่จดั งานประเทศไทย
๑๒๔,๒๖2 บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๙
(ประเภทห้องประชุม)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 23,248 บาท
วงเงิน 3,197,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมจ้ำงตรวจประเมินเบื้องต้น
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 78,752 บำท
วงเงิน 90,000 บำท
(ครั้ง)
(ครั้ง)
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 11,248 บำท
(๒) ประชุมซักซ้อมทำควำมเข้ำใจเพื่อเตรียม
1
1
- ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยไม่ได้ใช้งบประมำณ
100
รับกำรประเมิน วงเงิน 12,000 บำท
(ครั้ง)
(ครั้ง)
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 12,000 บำท
(๓) กิจกรรมกำรพัฒนำด้ำนบริกำรและกำร
- ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว ๑ หลักสูตร
3
๑
วงเงิน ๔๕,๕๑๐ บำท
จัดกำร วงเงิน 230,000 บำท
๓๓.๓๓
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน ๒๓,๐๙๐ บำท
- อยู่ระหว่ำงกำรจัดอบรม ๑ หลักสูตร วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บำท
(๔) จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่ำเกณฑ์ วงเงิน
2
- หน่วยงำนรวบรวมข้อมูลและสืบรำคำ
7,000 บำท ประกอบด้วย
(รำยกำร)
- ปลั้กไฟ วงเงิน 3,000 บำท
- ชุดปฐมพยำบำลเบื้องต้น วงเงิน
4,000 บำท
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เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๒๕ มิ.ย. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

(๕) กำรปรับปรุงด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ
1
ฝ่ำยเทคนิคดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อทำแผนกำรปรับปรุง
วงเงิน 2,783,000 บำท
(รำยกำร)
รวมทั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเพื่อดำเนินกำรจัดจ้ำง
(๖) พัดลมไฟฟ้ำแบบตั้งพื้น วงเงิน 15,000
10
หน่วยงำนรวบรวมข้อมูลและสืบรำคำ
บำท
(ตัว)
(๗) ไฟฟอลโล่ สำหรับส่องสว่ำงเฉพำะจุดบน
2
หน่วยงำนรวบรวมข้อมูลและสืบรำคำ
เวที วงเงิน 60,000 บำท
(ชุด)
๔ โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสร้าง
๑
- ยังไม่ได้ดำเนินกำร
มาตรฐานสู่ระดับสากล ปีงบประมาณ
(ครั้ง)
๒๕๖๑ ด้านการสร้างมาตรฐานชีวอนามัย
และความปลอดภัย : "การเตรียมความ
พร้อมก่อนการตรวจประเมินด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน"
วงเงิน ๒,๓๓๓,๐00 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและ
4
๒
๕๐ - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
สิ่งอานวยความสะดวก
(รายการ) (รายการ)
จานวน 2 รายการ วงเงิน 561,000 บาท
วงเงิน 9,515,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 27,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคำเตำเผำขยะที่ ๒
1
1
๑๐๐ - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
วงเงิน 294,000 บำท
(รำยกำร) (รำยกำร)
288,000 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 6,000 บำท
(๒) ปรับปรุงรำงระบำยน้ำ กันดินสไลด์
1
- อยู่ระหว่ำงประกำศประกวดรำคำ
บริเวณถนนโซนนั่งรถชมสัตว์ และถนน
(รำยกำร)
กำหนดพิจำรณำผลในวันที่ 5 ก.ค. 61
ภำยในสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
วงเงิน 6,127,000 บำท
(๓) ปรับปรุงถนนเส้นทำงเดินรถ และจุดพัก
1
1
๑๐๐ - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
รถลำกพ่วง วงเงิน 294,000 บำท
(รำยกำร) (รำยกำร)
273,000 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 21,000 บำท
(๔) ปรับปรุงโครงสร้ำงและอุปกรณ์ไฟฟ้ำส่อง
1
- หน่วยงำนต้นเรื่องดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดเพื่อเสนอ
สว่ำงของรถลำกพ่วงรุ่นที่ ๒ จำนวน ๙ คัน (รำยกำร)
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง
วงเงิน 2,800,000 บำท
2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ สร้าง
11
- - ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จจำนวน ๑ รำยกำร
สวัสดิภาพสัตว์ทดี่ ี (Animal Welfare)
(รายการ)
วงเงิน ๔,๐๑๗,๐๐๐ บำท
วงเงิน 3๖,2๐0,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่ำย ๙๘๓,๐๐๐ บำท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) ปรับปรุงส่วนแสดงชิมแปนซี (Waza)
1
- อยู่ระหว่ำงเสนออนุมัติ TOR และรำคำกลำง
วงเงิน 1,000,000 บำท
(รำยกำร)
(๒) ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงหมีควำย
1
- อยู่ระหว่ำงเสนอขออนุมัติรำยงำนผลกำรพิจำรณำ
(Waza) วงเงิน 2,800,000 บำท
(รำยกำร)
(๓) ก่อสร้ำงคอกขยำยพันธ์เสือปลำ (WAZA)
1
- อยู่ระหว่ำงเสนออนุมัติ TOR และรำคำกลำง
วงเงิน 3,000,000 บำท
(รำยกำร)
(๔) ปรับปรุงส่วนแสดง Night Predator
1
- ประกำศประกวดรำคำ กำหนดพิจำรณำผลในวันที่ 5 ก.ค. 61
(Waza) วงเงิน 6,500,000 บำท
(รำยกำร)
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(๕) ก่อสร้ำงคอกกักพูม่ำ (Waza)
วงเงิน 2,200,000 บำท
(๖) ก่อสร้ำงคอกกักแมวป่ำเซอวัล และ
คอกกักคำรำเคิล (Waza) วงเงิน
1,500,000 บำท
(๗) ปรับปรุงส่วนแสดงเสือดำว (Waza)
วงเงิน 1,050,000 บำท
(๘) ปรับปรุงส่วนแสดงเสือดำ (Waza)
วงเงิน 1,200,000 บำท
(๙) สร้ำงรั้วรอบโซนจำร์กัวร์ (Waza)
วงเงิน 1,000,000 บำท
(๑๐) ปรับปรุงระบบน้ำเสียบ่อ
Hippopotamus วงเงิน 9,000,000
บำท
(๑๑) ขยำยห้องผ่ำซำกสัตว์ใหญ่ วงเงิน
5,000,000 บำท
(๑๒) งำนปรับปรุงส่วนแสดงฟลำมิงโก้ วงเงิน
๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท
(๑๓) งำนปรับปรุงส่วนแสดงเมียร์แคท วงเงิน
๗๕๐,๐๐๐ บำท
3 โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ (Education) กิจกรรมยุวอาสา
นาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุน่ ที่ 3)
วงเงิน 426,100 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมกำรอบรมยุวอำสำ
นำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี (รุ่นที่ 3)
วงเงิน 78,500 บำท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๒๕ มิ.ย. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

1
(รำยกำร)
1
(รำยกำร)

-

-

-

-

อยู่ระหว่ำงเสนออนุมัติตกลงรำคำจัดซื้อจัดจ้ำงและลงนำมในใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้ำง
อยู่ระหว่ำงคณะกรรมกำรกำหนด TOR และรำคำกลำง

1
(รำยกำร)
1
(รำยกำร)
1
(รำยกำร)
1
(รำยกำร)

-

-

อยู่ระหว่ำงคณะกรรมกำรกำหนด TOR และรำคำกลำง

-

-

อยู่ระหว่ำงเสนออนุมัติ TOR และรำคำกลำง

-

-

อยู่ระหว่ำงคณะกรรมกำรกำหนด TOR และรำคำกลำง

-

-

ครบระยะเวลำอุทธรณ์ก่อนสนองรับรำคำแจ้งทำสัญญำ 26 มิ.ย.
61

1
(รำยกำร)
1
(รำยกำร)
1
(รำยกำร)
1 (รุ่น)
40 (คน)

-

-

-

-

-

-

-

-

ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 4,017,000 บำท
กำหนดส่งงำน วันที่ 19 มิ.ย. 61
หน่วยงำนต้นเรื่องดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดเพื่อเสนอ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง
หน่วยงำนต้นเรื่องดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดเพื่อเสนอ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง
- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
179,970 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.24
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๑,๒00
บาท

-

-

1 (รุ่น)

(๒) ค่ำตอบแทนวิทยำกร (มัคคุเทศก์อำสำ)
วงเงิน 310,000 บำท

5 (คน)

(๓) ค่ำใบประกำศนียบัตร
วงเงิน 1,200 บำท

40 (คน)

(๔) ค่ำวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ
สำหรับผู้เข้ำอบรม วงเงิน 36,400 บำท
4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐาน
สากล (World Class Destination)
วงเงิน 20,617,550 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561

ความก้าวหน้าของโครงการ

40 (คน)

ดำเนินกิจกรรมกำรอบรมยุวอำสำนำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
(รุ่นที่ 3) และเปิดโครงกำรเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกรำคม
2561 และเบิกจ่ำยแล้ว วงเงิน 28,570 บำท
- ขออนุมัติดำเนินกำร จ้ำงทำป้ำย Backdrop และออกแบบทำ
สื่อนำเสนอเพื่อใช้ในกำรดำเนินกิจกรรมปิดโครงกำรยุวอำสำนำ
เที่ยว จำนวน ๑ รำยกำร วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บำท
5 (คน) ๑๐๐ - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
๒๓๕,000 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน ๗๕,๐๐๐ บำท
- ขออนุมัติดำเนินกำร จ้ำงทำใบประกำศนียบัตรเพื่อใช้ในกำร
ดำเนินกิจกรรมปิดโครงกำรยุวอำสำนำเที่ยว จำนวน ๑ รำยกำร
วงเงิน ๑,๒๐๐ บำท
40 (คน) 100 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 36,400
บำท
- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
วงเงิน 1๗๒,๓๖๗.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ 0.๘๔
- ก่อหนีผ้ ูกพันแล้วเสร็จ จานวน ๑ รายการ วงเงิน ๔๗๐,๐๐๐
บาท
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 1 รายการ วงเงิน
30,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

24

ที่

โครงการ
(๑) กิจกรรมเตรียมความพร้อมต้อนรับ
กินรีทอง ครั้งที่ ๑๒ วงเงิน 280,000
บาท
- ค่ำรับรอง ค่ำเดินทำง ผู้เชี่ยวชำญ วงเงิน
100,000 บำท
- ค่ำบุคลำกรช่วยดำเนินกิจกรรม
วงเงิน 100,000 บำท

- ค่ำวัสดุ ค่ำออกแบบกำรนำเสนอผลงำน
วงเงิน 40,000 บำท
- ค่ำดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้
ควำมรู้ อำทิ ของรำงวัล ฯลฯ วงเงิน
30,000 บำท
- ค่ำป้ำยและสื่อต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรดำเนิน
กิจกรรมและประชำสัมพันธ์ วงเงิน
10,000 บำท
(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
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตำมฤดูกำล
และตกแต่งสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ วงเงิน 580,000 บำท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๒๕ มิ.ย. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

5
(ครั้ง)

2
(ครั้ง)

9
(งวด)

๖
(งวด)

21
(รำยกำร)
1
(รำยกำร)

21
(รำยกำร)
-

1
(รำยกำร)

ความก้าวหน้าของโครงการ

- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
วงเงิน 1๗๒,๓๖๗.๗๗ บาท
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 1 รายการ วงเงิน 30,000 บาท
40 ดำเนินกำรจัดประชุมหำรือครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2561
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 - 30 มีนำคม 2561 และเบิกจ่ำยแล้ว
วงเงิน 7๕,๘๗๒.๗๗ บำท
๖๖.๖๖ ดำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว วงเงิน ๖๐,๙00 บำท และได้ดำเนินกิจกรรม
งวดที่ 1 ประจ ำเดื อ นมกรำคม 2561, งวดที่ 2 ประจ ำเดื อ น
กุมภำพันธ์ 2561, งวดที่ 3 ประจำเดือนมีนำคม 2561, งวดที่ ๔
ประจ ำเดื อนเมษำยน 2561, งวดที่ ๕ ประจ ำเดื อนพฤษภำคม
2561 และงวดที่ ๖ ประจำเดือนมิถุนำยน 2561 แล้ว
100 ดำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว วงเงิน 35,595 บำท
-

ขออนุมัติจ้ำงทำคู่มือองค์ควำมรู้ สำหรับใช้ในกำรดำเนินกิจกรรม
วงเงิน 30,000 บำท

-

-

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรออกแบบป้ำยสื่อต่ำงๆ

1
(รายการ)
1
(รายการ)
1
(รายการ)

-

-

อยู่ระหว่ำงพัสดุจัดทำรำยงำนขอซ้อขอจ้ำง (จ้ำงออกแบบ)

-

-

อยู่ระหว่ำงพัสดุจัดหำผู้รับจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง

-

-

อยู่ระหว่ำงเสนอขออนุมัติรำยงำนผลกำรพิจำรณำ

1
(รายการ)
1
(รายการ)

-

-

ครบระยะเวลำอุทธรณ์ก่อนสนองรับรำคำแจ้งทำสัญญำ 26 มิ.ย. 61

-

-

อยู่ระหว่ำงพิจำรณำรำคำวิธีสอบเฉพำะเจำะจง

1
(รายการ)

-

-

10
(รำยกำร)

๙
(รำยกำร)

- ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 470,000 บำท
กำหนดส่งงำนวันที่ 29 มิ.ย. 61
- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรตรวจรับงำน
27
15 55.56 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รายการ) (รายการ)
๑,๔๑๑,๘๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๖
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๑,๐๗๕ บาท
24
๒๓ ๘๓.๓๓ - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รายการ) (รายการ)
๑,๐๖๒,๙๐๐ บาท
๙0 ดำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว วงเงิน ๔๖๒,๙๐0 บำท

25

ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๒๕ มิ.ย. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อำคำร
ลำนนำ วงเงิน 600,000 บำท
(๒) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี วงเงิน 350,000 บาท

14
๑๔
๑๐0 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖00,๐00
(รำยกำร) (รำยกำร)
บำท
2
2
๑๐๐ - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รายการ) (รายการ)
๓๔๘,๙๒๕ บาท
- มีเงินเหลือจ่าย ๑,๐๗๕ บาท
- ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ วงเงิน 150,000 บำท
1
1
๑๐๐ - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รำยกำร) (รำยกำร)
149,700 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย ๓๐๐ บำท
- ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภำพ วงเงิน 200,000
1
1
๑๐๐ - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
บำท
(รำยกำร) (รำยกำร)
199,225 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย ๗๗๕ บำท
(๓) ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมเตาเผา (การ
1
- ดำเนินกำรขอจ้ำงตรวจวัดคุณภำพอำกำศจำกปล่องระบำย
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง
(รายการ)
จำนวน ๑ รำยกำร วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บำท
ระบาย) วงเงิน 50,000 บาท
๔
- คณะกรรมกำรกำหนด TOR และรำคำกลำง
6 โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก 6 ล้อ
ขับเคลื่อน 2 ล้อ (รถบัส)
(คัน)
วงเงิน 2,100,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงรถบรรทุก 6 ล้อ
1
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนำด 25 ที่นั่ง วงเงิน
(คัน)
472,000 บำท
(๒) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงสภำพรถบรรทุก
3
6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนำด 20 ที่นั่ง
(คัน)
วงเงิน 1,628,000 บำท
7 โครงการศึกษาผลทางสังคมและเศรษฐกิจ
1
- ยกเลิกโครงกำร
(Social and Economic impacts) ของ
(ผลกำร
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
ศึกษำ)
ต่อจังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 2,000,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมจ้ำงศึกษำผลทำงสังคมและ
เศรษฐกิจ (Social and Economic
Impact) ของศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้ำนำนำชำติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 2,000,000 บำท
8 โครงการจ้างออกแบบพิพิธภัณฑ์และ
1
- ยกเลิกโครงกำร
อนุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระปรมินทร(กิจกรรม)
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
วงเงิน 5,000,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมจ้ำงออกแบบพิพิธภัณฑ์และ
อนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช (รัชกำลที่ ๙) วงเงิน
5,000,000 บำท

26

ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๒๕ มิ.ย. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

9 โครงการจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและ
1
แสดงสินค้านานาชาติฯ
(กิจกรรม)
วงเงิน 5,000,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมจ้ำงทีมกำรตลำดศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ
๗ รอบพระชนมพรรษำ วงเงิน
5,000,000 บำท
10 โครงการจัดทาแผนหาสัตว์ 10 ปี
1 (ครั้ง)
วงเงิน 292,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
จัดทำแผนจัดหำสัตว์ 10 ปี วงเงิน
292,000 บำท
11 โครงการให้ความร่วมมือ Farewell Party 1 (ครัง้ )
งาน ASEAN Tourism (ATF) 2018
วงเงิน 300,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมให้ควำมร่วมมือ ในกำรจัดงำน
Farewell Party งำน ASEAN Tourism
(ATF) 2018 แก่บรรดำตัวแทนสมำชิก
อำเซียน ที่ร่วมประชุมกำรท่องเที่ยวอำเซียน
ครั้งที่ ๓๗ ASEAN Tourism Forum
(ATF) ๒๐๑๘ ณ สำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี วงเงิน 300,000 บำท

ความก้าวหน้าของโครงการ

-

-

ยกเลิกโครงกำร

-

-

หน่วยงำนดำเนินกำรประสำน และเชิญผู้เชี่ยวชำญ เพื่อร่วมเป็น
คณะทำงำนฯ

1 (ครั้ง)

100 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 300,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๒๕ มิ.ย. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร
1 โครงการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับ
ไม่น้อยกว่า
บริการสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ ร้อยละ ๘๕
มหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วงเงิน 1,๐00,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) กิจกรรมจ้ำงที่ปรึกษำดำเนินกำรสำรวจ
๑
ควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรของสำนักงำน
(แผน)
พัฒนำพิงคนครฯ วงเงิน 1,000,000
บำท
2 โครงการจัดทาแผนการปรับธุรกิจของ
๑
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
(แผน)
ระยะที่ 1 (Pinkanakorn Corporate
Restructure Plan)
วงเงิน 500,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2561

-

-

-

-

-

-

ความก้าวหน้าของโครงการ
ดำเนินกำรขอจ้ำงและจัดทำประกำศพร้อมเอกสำรจ้ำงที่ปรึกษำ
ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร สำนักงำนพัฒนำ
พิ ง คนคร (องค์ ก ำรมหำชน) จ ำนวน ๑ รำยกำร วงเงิ น
๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท

ยกเลิกโครงกำร

27

ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๒๕ มิ.ย. ๒๕61
ทั้งปี
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(๑) กิจกรรมจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำแผนกำรปรับ
โครงสร้ำงทำงธุรกิจของสำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ระยะที่ 1
วงเงิน 500,000 บำท
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
22
๑๓ ๕๙.๐๙ - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
1 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖1
วงเงิน 7,270,515 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
1,๔๑๓,๑๕๐.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 1๙.4๔
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
23 (รุ่น) ๖ (รุ่น) 2๖.๐๙ - ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน ๒ รายการ วงเงิน ๓๔,๕00 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๕๙,๓๖๕.๖๔ บาท
(๑) กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อก้ำวเข้ำสู่
1
- หน่วยงำนดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมกำร
ประเทศไทย 4.0 วงเงิน 336,000 บำท
(รุ่น)
ดำเนินงำน
(๒) กีฬำสำนสัมพันธ์เพื่อพัฒนำและสร้ำง
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561 และ
ควำมสำมัคคี วงเงิน 270,000 บำท
(รุ่น)
(รุ่น)
เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 215,850 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 54,150 บำท
(๓) ภำวะผู้นำและกำรทำงำนเป็นทีม
2
1
50 - ดำเนินกำรรุ่นที่ 1 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 - 21 กุมภำพันธ์
(Leader Ship and Team ship in me)
(รุ่น)
(รุ่น)
2561 และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 378,922.10 บำท
วงเงิน 406,800 บำท
- หน่วยงำนดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมกำร
จัดอบรมรุ่นที่ 2
(๔) ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2561 และเบิกจ่ำย
ดำเนินงำน วงเงิน 150,000 บำท
(รุ่น)
(รุ่น)
แล้ว วงเงิน ๖๒,๒๗๐ บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย จำนวน ๘๗,๗๓๐ บำท
(๕) กำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กร (Total
1
- หน่วยงำนดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมกำร
Quality Management: TQM) วงเงิน (หลักสูตร)
ดำเนินงำนในเดือนพฤษภำคม 2561
208,160 บำท
(๖) กำรบริหำรควำมขัดแย้งอย่ำงสร้ำงสรรค์
1
- หน่วยงำนจะขอปรับลดงบประมำณ เพื่อดำเนินกำรหลักสูตรอื่น
(Creative Conflict Management)
(รุ่น)
วงเงิน 104,080 บำท
(๗) กำรพัฒนำองค์กรตำมแผนยุทธศำสตร์
1
- หน่วยงำนดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมกำร
วงเงิน 291,480 บำท
(รุ่น)
ดำเนินงำนในเดือนพฤษภำคม 2561
(๘) นักปกครองระดับสูง (นปส.) จัดโดย
1
- ไม่สำมำรถเข้ำร่วมอบรม เนื่องจำกระยะเวลำตรงกับหลักสูตรกำร
มหำดไทย วงเงิน 300,000 บำท
(รุ่น)
อบรมของ ก.พ.ร.
(๙) กำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูง (นบส.)
1
- ดำเนินกำรอบรมระหว่ำงเดือนมีนำคม - กันยำยน 2561
จัดโดย กพ. วงเงิน 300,000 บำท
(รุ่น)
(๑๐) นักบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
1
- มีกำหนดกำรจัดอบรมในเดือนมกรำคม 2561 แต่เนื่องจำก
ระดับสูง (บงส.) วงเงิน 300,000 บำท
(รุ่น)
มีผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมอบรมเต็มแล้ว จึงไม่สำมำรถเข้ำอบรมได้
(๑๑) กำรพัฒนำผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน
1
- หน่วยงำนจะขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด เนื่องจำกหลักสูตรนี้เป็น
วงเงิน 450,000 บำท
(หลักสูตร)
หลักสูตรที่เปิดอบรมเฉพำะหน่วยงำน และในปี พ.ศ. 2561 ไม่มี
กำรจัดอบรมแบบรับสมัครทั่วไป
(๑๒) กำรซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
2
- หน่วยงำนดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมกำร
วงเงิน 359,360 บำท ประกอบด้วย
(รุ่น)
ดำเนินงำนในเดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2561
1) กำรดับเพลิงเบื้องต้น
2) กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นและ CPR
3) อบรมอพยพเคลื่อนย้ำยสัตว์ เนื่องจำก
อัคคีภัย ไฟป่ำ หรือแผ่นดินไหว

28

ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๒๕ มิ.ย. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

(๑๓) กำรบริหำรสวัสดิภำพสัตว์ วงเงิน
233,360 บำท
1) Animal welfare
2) กำรจัดกำรโภชนำกำรสำหรับสัตว์
ในสวนสัตว์
3) กำรเสริมสร้ำงพฤติกรรมสัตว์และ
กำรจูงใจ
(๑๔) แนวทำงและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง วงเงิน
66,000 บำท
(๑๕) กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ วงเงิน 119,000 บำท
(๑๖) English skill in MICE Industry
วงเงิน 120,000 บำท
(๑๗) กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงภำครัฐ วงเงิน
126,000 บำท

2
(รุ่น)

1
(รุ่น)

50

- ดำเนินกำรรุ่นที่ 1 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 - 26 มกรำคม 2561
และเบิกจ่ำยแล้ว วงเงิน 86,410 บำท
- อยู่ระหว่ำงรวบรวมเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย วงเงิน
16,500 บำท
- หน่วยงำนดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมกำร
จัดอบรมรุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 - 25 พฤษภำคม 2561

1
(รุ่น)

-

-

หน่วยงำนดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมกำร
ดำเนินงำนในเดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2561

1
(รุ่น)
1
(รุ่น)
2
(รุ่น)

-

-

-

-

๒
(รุ่น)

๑๐๐

(๑๘) กำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยใน
กำรทำงำน วงเงิน 45,000 บำท
(๑๙) เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับเทคนิค
ขั้นสูง วงเงิน 214,570 บำท

1
(หลักสูตร)
1
(หลักสูตร)

-

-

-

-

(๒๐) กำรจัดทำรำยงำนกำรเงินรวมภำครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CFS) วงเงิน
12,000 บำท
(๒๑) งบกระแสเงินสดและงบประมำณเงิน
สดเบื้องต้น วงเงิน 33,000 บำท

1
1
100
(หลักสูตร) (หลักสูตร)

(๒๒) E-Payment เจำะลึกกระบวนกำรรับจ่ำยเงิน วงเงิน 33,000 บำท
(๒๓) ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในที่อับ
อำกำศ วงเงิน 76,500 บำท

1
1
100
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
1
1
100
(หลักสูตร) (หลักสูตร)

(๒๔) อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
วงเงิน 52,000 บำท
(๒๕) Coach the coaches for MICE
วงเงิน 87,500 บำท
(๒๖) English for Executives วงเงิน
80,000 บำท

1
(หลักสูตร)
1
(หลักสูตร)
1
(หลักสูตร)

-

-

-

-

หน่วยงำนดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมกำร
ดำเนินงำนในเดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2561
หน่วยงำนดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมกำร
ดำเนินงำนในเดือนพฤษภำคม 2561
- ดำเนินกำรแล้วเสร็จ เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖๙,๒๔๖
บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย จำนวน ๕๖,๗๕๔ บำท
หน่วยงำนจะขอเปลี่ยนแปลงกำรอบรมจำกกำรอบรมภำยนอก เป็น
กำรอบรมภำยใน
- ดำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว วงเงิน ๑๒๔,๔๖๖ บำท ดังนี้
1. เข้ำร่วมอบรมโครงกำร “เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนระดับเทคนิคขั้นสูง”เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภำคม 256๑
– ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ วงเงิน ๗๑,๑๔๖ บำท
2. เข้ำร่วมอบรมโครงกำร “เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนระดับเทคนิคขั้นสูง”เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๕ มิถุนำยน
๒๕๖๑ วงเงิน ๒๖,๖๖๐ บำท
3. เข้ำร่วมอบรมโครงกำร “เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนระดับเทคนิคขั้นสูง”เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนำยน
๒๕๖๑ วงเงิน ๒๖,๖๖๐ บำท
- ดำเนินกำรแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวำคม 2560 และ
เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 7,022.86 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย จำนวน 4,977.14 บำท
- ดำเนินกำรแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 - 16 มีนำคม 2561 และ
เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 21,701.40 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย จำนวน 11,298.60 บำท
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนำคม 2561 และ
เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๑,๙๖๖ บำท
- ดำเนินกำรแล้วเสร็จ เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๗๔,๕๑๒
บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย จำนวน ๑,๙๘๘ บำท
หน่วยงำนดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมกำร
ดำเนินงำนในเดือนเมษำยน 2561
หน่วยงำนจะขอปรับลดงบประมำณ เพื่อดำเนินกำรหลักสูตรอื่น

-

-

หน่วยงำนจะขอปรับลดงบประมำณ เพื่อดำเนินกำรหลักสูตรอื่น

1
1
100
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
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(๒๗) อบรมด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน วงเงิน
150,000 บำท

4
๔
๑๐๐ - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๖๔,๔๖๙
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย จำนวน ๘๕,๕๓๑ บำท
(๒๘) หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ
5
๕
๑๐0 - ดำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว วงเงิน ๓๐๔,๕๕๑ บำท ดังนี้
ของ สพค. วงเงิน 114,000 บำท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
1. หลักสูตร “กำรบริหำรพัสดุ ตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่
24 - 25 พฤศจิกำยน 2560 วงเงิน 10,500 บำท
2. หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำร
คลังของหน่วยงำนภำครัฐ เมื่อวันที่ ๓ – ๔ กุมภำพันธ์
๒๕๖๑ วงเงิน 14,436 บำท
3. หลักสูตร กำรวำงแผนตรวจสอบตำมมำตรฐำนควำมเสี่ยง
เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภำพันธ์ วงเงิน ๓,๘๐๐ บำท
4. หลักสูตร ISO 9001 : 2015 Introduction and Internal
Auditor เมื่อวันที่ 13 - 16 มีนำคม 2561 ณ กรุงเทพมหำนคร
วงเงิน ๖๓,๘๙๕ บำท
5. ค่ำธรรมเนียมหลักสูตร ก.พ.ร. 1 รุ่น 5 (สถำบันส่งเสริมกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี) วงเงิน 190,000 บำท
6. หลักสูตรกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพหลักฐำนกำร
จ่ำยเงินของส่วนรำชกำร เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษำยน
๒๕๖๑ วงเงิน ๑๐,๑๖๖ บำท
7. หลักสูตรกำรวำงแผนงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนควำมเสี่ยง
เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๑,๗๕๔
บำท
- ขออนุมัติดำเนินกำรเข้ำร่วมอบรมหลักสูตร "งบกำรเงินและกำร
วิเครำะห์งบกำรเงิน" รุ่นที่ 42 ในวันที่ 8 - 9 สิงหำคม 2561
วงเงิน 18,000 บำท
(๒๙) กำรศึกษำดูงำนองค์กรที่มีสมรรถนะ
1
หน่วยงำนดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียม
ด้ำนอุตสำหกรรม MICE ในประเทศไทย
(รุ่น)
กำรศึกษำดูงำน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธำนี, ไบเทค, บำงกอกคอน
วงเงิน 297,500 บำท
เวนชั่น เซ็นเตอร์ และรอยัล พำรำกอน ฮอลล์
(๓๐) กำรจัดกำรสัตว์ป่ำเมืองไทย วงเงิน
1
ไม่ดำเนินกำร เนื่องจำกมีงบประมำณซ้ำซ้อน
88,580 บำท
(รุ่น)
(๓๑) กำรเข้ำร่วมกำรประชุม SEAZA วงเงิน
1
ไม่ดำเนินกำร เนื่องจำกมีงบประมำณซ้ำซ้อน
500,000 บำท
(รุ่น)
(๓๒) กำรเข้ำร่วมกำรประชุม WAZA วงเงิน
1
ไม่ดำเนินกำร เนื่องจำกมีงบประมำณซ้ำซ้อน
100,000 บำท
(รุ่น)
(๓๓) ฝึกงำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสวัสดิภำพสัตว์
1
- มีกำหนดกำรเข้ำร่วมอบรม ดังนี้
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีที่ประเทศ (หลักสูตร)
1. วันที่ 13 - 21 พฤษภำคม 2561
สิงคโปร์ วงเงิน 1,046,625 บำท
2. วันที่ 3 - 11 มิถุนำยน 2561
(๓๔) กำรประชุม อูพี่ (โลก)/อิกก้ำ (อำเชียน)
1
- หน่วยงำนจะขอปรับลดงบประมำณ เพื่อดำเนินกำรหลักสูตรอื่น
วงเงิน 200,000 บำท
(หลักสูตร)
๑
ยังไม่ได้ดำเนินกำร
๒ โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (กิจกรรม)
พ.ศ. 2561
วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
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ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๒๕ มิ.ย. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างภาพลักษณ์สานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
1 โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
วงเงิน 2,000,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2561
(1) กิจกรรมกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของคน
1
ภำยในองค์กร วงเงิน 407,500 บำท (กิจกรรม)
(2) กิจกรรมกำรจัดทำสื่อโฆษณำเพื่อ
3
เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กร วงเงิน (รำยกำร)
1,200,000 บำท

(3) กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำง
หน่วยงำน วงเงิน ๓92,500 บำท

2
(หน่วยงำน)

ความก้าวหน้าของโครงการ

-

-

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

-

-

-

-

- หน่วยงำนดำเนินกำรขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงเว็บไซต์หน่วยงำนให้
สอดคล้องกับ ITA วงเงิน 490,000 บำท
- หน่วยงำนขออนุมัติจ้ำงโฆษณำในป้ำยประชำสัมพันธ์จังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี วงเงิน ๗๕,๐๐๐ บำท
- หน่วยงำนขออนุมัติจ้ำงลงโฆษณำบน Facebook Fanpage
Chiangmai Night Safari ประเภทออนไลน์ วงเงิน ๗๕,๐๐๐
บำท
- หน่วยงำนขออนุมัติจ้ำงผลิตวีดีทัศน์เผยแพร่กำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บำท
- หน่วยงำนขออนุมัติจ้ำงจัดบูธนิทรรศกำรในวันสถำปนำสำนัก
นำยกรัฐมนตรี วงเงิน ๔๒,๙๐๐ บำท
- หน่วยงำนขออนุมัติจ้ำงลงโฆษณำในนิตยสำรสนับสนุนกำร
ท่องเที่ยวในต่ำงประเทศ วงเงิน ๓๘,๐๐๐ บำท
หน่วยงำนขออนุมัติจ้ำงจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์เดินทรูป วงเงิน
๓๗,๐๐๐ บำท
ยังไม่ได้ดำเนินกำร
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