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

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

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

 

การปรับบทบาทของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ปัจจุบันส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ได้ปรับบทบำทองค์กรใหม่ที่สอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 และแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 และ
ตอนบน 2 โดยจะเป็นแกนหลักใน 3 พันธกิจ คือ 

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

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

 เป็นแกนหลักในวำงแผน พัฒนำ และบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสัตว์ป่ำ  และแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ที่กระจำยรำยได้สู่สังคมและชุมชน 
 
 



๒ 
 

เพ่ือให้เกิดกำรเชื่อมโยงกำรพัฒนำ ยกระดับ และเพ่ิมศักยภำพในกำรบริกำรสำธำรณะ ส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ  จะมีกำรบริหำรแบบประชำรัฐคือมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำครัฐ เอกชน
สถำบันกำรศึกษำ สังคมและชุมชน  ในลักษณะพำดผ่ำนสำยงำนไปสู่เป้ำหมำยแผนงำนโครงกำรร่วมกันที่ไป
เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนในแผนงำนโครงกำรที่ไปเชื่อมโยงกับเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์จะสำมำรถขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมพันธกิจให้ไปสู่ภำพควำมส ำเร็จของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
โดยพัฒนำพ้ืนที่ภำคเหนือตอนบนให้เป็น “The world class destination of Lanna Eco MICE” 

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

1. ด้ำนเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรำยได้ทำงตรงจำกศูนย์ประชุมฯและ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีทำงอ้อมมีกำร
เกิดอุตสำหกรรมต่อเนื่องมีกำรจ้ำงงำน และมีกำรกระจำยรำยได้ 

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

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

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

วิสัยทัศน์ :      
 สพค. เป็นศูนย์กลำงของกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรเพ่ือยกระดับศักยภำพกำรท่องเที่ยวให้มี
คุณภำพ ยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภำพของจังหวัดภำคเหนือตอนบน 
 

พันธกิจ :        
1. เป็นแกนกลำงในกำรบูรณำกำร เชื่อมโยงกำรพัฒนำ ยกระดับ และเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว 

ของทุกภำคส่วนในพื้นท่ีภำคเหนือตอนบน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ  

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

ทรัพยำกรธรรมชำติ สัตว์ป่ำ และระบบนิเวศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
 1. กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน 

2. ส่งเสริมกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์ของภำคเหนือตอนบน 
3. กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์ประชุมฯ และ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้สนับสนุนกำรท่องเที่ยวในระดับสำกล 
4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง สพค. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

รวมจ ำนวนทั้งสิ้น  
(388 อัตรำ) 

ที่ปรึกษำ/ผชช.  
(4 อัตรำ) 

คณะอนกุรรมการก ากับดูแลส านักงาน 
พื้นที่พเิศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

คณะอนกุรรมการก ากับดูแลศนูย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาตฯิ 

ส านักตรวจสอบภายใน (5) 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

รองผู้อ ำนวยกำร และ ผอ.ศปช.   

ศูนย์ประชุมและแสดงสินคำ้ฯ  
(32) 

 

รองผู้อ ำนวยกำร และ ผอ.สชน.  

ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  
(238) 

 

รองผู้อ ำนวยกำร และ ผอ.สพพ.  

ส ำนักพัฒนำธุรกิจและโครงกำรพิเศษ  
(27) 

 

รองผู้อ ำนวยกำร และ ผอ.สบง.  

ส ำนักบริหำรงำนกลำง  
(85) 

 ฝ่ำยบริกำร (69) 

 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว ์(109)  

 ฝ่ำยปฏบิัติกำรและซ่อมบ ำรุง (54)  

 ฝ่ำยกำรตลำด (5) 

 

 ฝ่ำยกำรตลำดและบริกำร (10) 

 ฝ่ำยบริหำรจัดกำร (10) 

 ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ (12)  

 ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ (8) 

 ฝ่ำยโครงกำรพิเศษ (9) 

 ฝ่ำยประสำนงำนและพัฒนำพื้นที่
เชื่อมโยง (9) 

 

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

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

ผู้อ ำนวยกำร สพค. (1) 

คณะกรรมการบรหิารการพัฒนาพิงคนคร 

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

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

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

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

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

 ฝ่ำยกำรตลำด มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรับจอง กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด กำรพัฒนำ
สินค้ำและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย งำนบริหำรงำนขำยและรับจอง งำนแผนและวิจัยกำรตลำด และงำนพัฒนำ
สินค้ำและบริกำร 

 

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

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

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

 

 (3) ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ และพ้ืนที่เชื่อมโยง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำน และกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรวิเครำะห์ วิจัย วำงแผน ศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนและ

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

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

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

 

(4) ส านักบริหารงานกลาง 
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของส ำนักงำนและกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 

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

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

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

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

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

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

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

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

อุตสาหกรรม MICE  
ภาคเหนือตอนบน 

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี 

เชื่อมโยง พัฒนา 
ยกระดับ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพ
อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวภาคเหนือ
ตอนบน 

เชื่อมโยง พัฒนา ยกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน 

• สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือ
ตอนบน 
-  จัดงำนเทศกำลลอยกระทงวิถีล้ำนนำที่สะพำนขำวทำชมภู 
-  กำรเพ่ิมศักยภำพกำรท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่กำรพัฒนำพิงคนคร คือ 
โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่ำนภูมิปัญญำช่ำงท้องถิ่น, 
โครงกำรเส้นทำงเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ (Self-guided 
walking tour of Chiang Mai city) และโครงกำรสื่อแบ่งปันประสบกำรณ์
กำรท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และภำคเหนือตอนบน "แชร์ประสบกำรณ์
แอ่วเมืองนอก"  
-  เสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน พ้ืนที่อ ำเภอหำงดง และ
อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

กิจกรรมการด าเนินงานที่ส าคัญ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรม MICE  ภาคเหนือ
ตอนบน 
• สนับสนุนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและขับเคลือ่นอุตสำหกรรม MICE 

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

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

อุตสำหกรรม MICE จ.เชียงใหม ่
• ลงนำม MOU กำรจัดประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ระหว่ำงส ำนักงำนพัฒนำ 

พิงคนครฯ กับ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
• ใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมฯ ในกำรจัดงำนระดับนำนำชำติ  ได้แก่ กำรแข่งขัน

แบดมินตันสำกล Astec Chiangmai Badminton Sawadee Cup 2017, 
โครงกำรเทศกำลลิขสิทธิ์และเนื้อหำส ำหรับสือ่เพื่อเดก็และเยำวชน 
(International Children's Content Right Fair : ICCRF 2017) และงำน 
ASEAE Torism Forum 2018 (ATF) 

• รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของศูนย์ประชุมฯ จ ำนวน 13.71 ล้ำนบำท ซึ่งมีผู้เข้ำ
ใช้บริกำรศูนย์ประชุมฯ จ ำนวน 442,929 และมกีำรจัดงำนจ ำนวน 44 งำน  
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พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟาร ี
• จัดอบรมให้กับเยำวชนในพื้นที่โดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้เป็นมัคคุเทศก์

อำสำพำเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
• ด ำเนินกิจกรรม CSR ให้กับเยาวชนในสถานศึกษาท่ีอยู่ห่างไกลและขาดโอกาสใน

การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน และรองกรับการฝึกงานของนักศึกษา  ใน
หลักสูตรต่างๆ เช่น ด้านสัตวแพทย์  การจัดการด้านการท่องเที่ยว  ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม   

• เตรียมควำมพร้อมเพื่อขอรับรองมำตรฐำน OHSAS 18001 ด้ำนชีวอนำมัยและ
ด้ำนควำมปลอดภัย 

• เพำะขยำยพันธ์ุสัตว์ป่ำจ ำนวน 7 ชนิด โดยในจ ำนวนน้ีเป็นสัตว์ป่ำหำยำก จ ำนวน 
3 ชนิด ได้แก่ สมเสร็จบรำซิล กวำงผำ และเลียงผำ 

• ผลิตปุ๋ยจำกมูลสัตว์ของไนท์ซำฟำรีเพื่อใช้ในพื้นที่และให้กับประชำชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ 

• ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร คือ การเพิ่มรายได้ 
และการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

• ด าเนินการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับบุคลากร เช่น การบริหารสวัสดิภาพสัตว์  
การให้บริการ การซ้อมแผนอัคคีภัยและแผน่ดินไหว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
และ CPR เพื่อตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากลที่มีความพร้อม
ด้านความปลอดภัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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1. แผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

• โครงกำรกำรศึกษำควำมเป็นไปได้เบื้องต้น โครงกำรกระเช้ำลอยฟ้ำดอยหลวงเชียงดำวเพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและ
ศึกษำธรรมชำติ จังหวัดเชียงใหม่ 

• โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้ำนหัตถกรรมล้ำนนำ 

• โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน พื้นที่อ ำเภอหำงดง และอ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
• โครงกำรส่ือสำรกำรตลำดแบบูรณำกำร (IMC) 

• โครงกำรจัดงำนเทศกำลลอยกระทงวิถีล้ำนนำที่สะพำนขำวทำชมภู 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
กำรบูรณำกำรและเช่ือมโยง
เพื่อขับเคลื่อนอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
ภำคเหนือตอนบน  

• โครงกำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ประชุมเพื่อขยำยตลำดไมซ์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
• โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
• โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรขอรับรองมำตรฐำน (กิจกรรม ISO 50001) 
• โครงกำรรักษำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์และบริกำรของพิงคนคร (มอก. 22300) 
• โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) 
• โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
• โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) 
• โครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ (Education) กิจกรรมยุวอำสำน ำเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  

(รุ่นที่ 3) 
• โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อมเพิ่มขึดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล (World Class 

Destination) 
• โครงกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงภุมิทัศน์ภำยในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
• โครงกำรปรับปรุงสภำพรถบรรทุก 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (รถบัส) 
• โครงกำรศึกษำผลทำงสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic impacts) ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

นำนำชำติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่ 
• โครงกำรจ้ำงออกแบบกำรสร้ำงพิพธภณัฑ์และอนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดุลยเดช  

(รัชกำลที่ 9) 
• โครงกำรจ้ำงทีมกำรตลำดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ 
• โครงกำรจัดท ำแผนหำสัตว์ 10 ปี 
• โครงกำรให้ควำมร่วมมือ Farewell Party งำน ASEAN Tourism Forum (ATF) 2018 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 

กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์
ประชุมฯ และเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรีให้สนับสนุน
กำรท่องเที่ยวมในระดับ
สำกล 

• โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักงำนพฒันำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 

• โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. ๒๕๖1 
• โครงกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงธุรกิจของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ระยะที่ 1 (Pinkanakorn 

Corporate Restructure Plan) 
• โครงกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 

กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิ
บำล 
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2. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏบิัติงาน 
(หน่วยนับ) 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพ่ิมขีดความสามารถในการสร้าง
รายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย 

  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

425,930 (คน) 282,506 (คน) 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย 178.40 (ล้านบาท) 107.06 (ล้านบาท) 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย 2,310.62 (ล้านบาท) 1,131.20 (ล้านบาท) 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 85 (ร้อยละ) N/A 
- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและเช่ือมโยงงานการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เช่ือมโยง 
80 (ร้อยละ) N/A 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการส านักงานตาม
แผนด าเนินงานขององค์กร 

80 (ร้อยละ) N/A 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและ
การจัดงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

  

- ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ : การใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินคา้นานาชาตเิฉลิมพระเกยีรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา ส าหรับการจัดงาน/จัดประชุม เป็นไปตามเป้าหมาย 

110 (งาน) 36 (งาน) 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : รายได้ของศนูย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ส าหรับการจัดงาน/จดัประชุม
เป็นไปตามเป้าหมาย 

48.40 (ล้านบาท) 13.71 (ล้านบาท) 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย 1,557.23 (ล้านบาท) 561.31 (ล้านบาท) 
- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและ

แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา (ส าหรับการ
จัดงานจัดประชุม) 

85 (ร้อยละ) N/A 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง มีการประเมินผลภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณ 
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3. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร ์
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีกรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน

พัฒนาพิงคนครฯ จ านวน 25 รายการ วงเงินจ านวน 135,407,865 บาท ด าเนินการแล้ว 5,422,748.96 
บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ 2,507,825 บาท ค้างด าเนินการ 127,156,617.30 บาท และเงินเหลือจ่าย 
320,673.74 บาท ประกอบด้วย 

     หน่วย : ล้านบาท 

ที ่ รายการ แผน 
ด าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

วงเงินคงค้าง 
ด าเนนิการ 

เงินเหลือ
จ่าย 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อ
ขับเคลื่อนอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน 

37.1664 1.4135 1.3288 34.2441 0.1800 

1 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้เบ้ืองต้น โครงการกระเช้า
ลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาวเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ศึกษาธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 

30.0000 - - 30.0000 - 

2 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้านหัตถกรรม
ล้านนา 

0.0850 0.0774 - - 0.0076 

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
พื้นท่ีอ าเภอหางดง และอ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

1.5814 - - 1.5814 - 

4 โครงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 5.0000 1.0085 1.3288 2.6627 - 
5 โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนาท่ีสะพานขาว

ทาชมภู 
0.5000 0.3276 - - 0.1724 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 3 : การพัฒนาศกัยภาพศนูยป์ระชุมและ
แสดงสนิค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนบัสนนุการท่องเที่ยวในระดับสากล 

87.4710 2.8106 1.1269 83.4632 0.0702 

1 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1.5000 0.8202 0.1470 0.5328 - 
2 โครงการการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ศูนย์

ประชุมเพ่ือขยายตลาดไมซ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
1.2933 0.4848 - 0.7885 0.0200 

3 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน 
(กิจกรรม ISO 50001) 

0.3500 - - 0.3500 - 

4 โครงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของพิงคนคร 
(มอก.22300) 

0.0500 - - 0.0500 - 

5 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินมาตรฐานสถานท่ี 
จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) 

3.1970 0.0788 - 3.0950 0.0232 

6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ านวยความ
สะดวก (สชน.) 

9.5150 - 0.5610 8.9270 0.0270 

7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ท่ีดี 
(Animal Welfare) 

34.2500 - - 34.2500 - 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ (Education) 
กิจกรรมยุวอาสาน าเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นท่ี 3) 

0.4261 0.1800 0.0400 0.2061 - 

9 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) 

20.6176 0.1456 0.0300 20.4420 - 

10 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นท่ี
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

1.5800 0.8013 0.3489 0.4298 - 

11 โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
(รถบัส) 

2.1000 - - 2.1000 - 

12 โครงการศึกษาผลทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and 
Economic impacts) ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่ 

2.0000 - - 2.0000 - 
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     หน่วย : ล้านบาท 

ที ่ รายการ แผน 
ด าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

วงเงินคงค้าง 
ด าเนนิการ 

เงินเหลือ
จ่าย 

13 โครงการจ้างออกแบบการสร้างพิพิธภัณฑ์และอนุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
(รัชกาลท่ี ๙) 

5.0000 - - 5.0000 - 

14 โครงการจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ 

5.0000 - - 5.0000 - 

15 โครงการจัดท าแผนหาสัตว์ 10 ปี 0.2920 - - 0.2920 - 
16 โครงการให้ความร่วมมือ Farewell Party งาน ASEAN 

Tourism Forum (ATF) 2018 
0.3000 0.3000 - - - 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจดัการภายใต้
หลักธรรมาภบิาล 

10.7705 1.1987 0.0521 9.4493 0.0704 

1 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

1.0000 - - 1.0000 - 

2 โครงการจัดท าแผนการปรับธุรกิจของส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะท่ี 1 (Pinkanakorn 
Corporate Restructure Plan) 

0.5000 - - 0.5000 - 

3 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 7.2705 1.1987 0.0521 5.9493 0.0704 
4 โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 2.0000 - - 2.0000 - 

รวมทั้งสิ้น 135.4079 5.4227 2.5078 127.1566 0.3207 
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4. รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

ภาคเหนือตอนบน 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓1 ม.ีค. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

กลยุทธท์ี่ 4 : สนับสนนุการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสนิค้า บรกิาร กิจกรรม และผลติภณัฑ์ด้านการทอ่งเที่ยว 
1 โครงการการศกึษาความเปน็ไปได้เบื้องตน้ 

โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาว
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและศกึษา
ธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 
วงเงิน 30,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
(1) ค่าจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการศึกษาความ

เป็นไปได้เบื้องต้น โครงการกระเช้าลอยฟ้า
ดอยหลวงเชียงดาวเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและศึกษาธรรมชาติ จังหวัด
เชียงใหม ่วงเงิน 30,000,000 บาท 

1 
(งาน) 

- - ยังไม่ด าเนินการ 

2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ด้านหตัถกรรมล้านนา 
วงเงิน 85,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
(1) จัดแสดงและสาธิตผลงาน วงเงิน 

80,000 บาท 
- จัดท าบูธส าหรับแสดงผลงานช่าง

ท้องถิ่นและภูมิปัญญาลงรักปิดทอง
และเครื่องเขิน 
1. ปรับปรุงตกแต่งพื้นท่ีส าหรับจัด

แสดงและสาธิตผลงาน 
2. ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในจัดวางแสดง

และสาธิตผลงาน 
3. ติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า

แสงสว่าง 
4. ติดตั้งระบบเครื่องเสียงและจอภาพ 
5. ป้ายบูธแสดงผลงานและป้ายสาธิต 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดสาธิตผลงาน 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส าหรับ

การจัดแสดงและสาธิตผลงาน 
- การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและ

ความรู้เกี่ยวกับหัตถกรรมล้านนาและ
ภูมิปัญญาช่างท้องถิ่น และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลส านักงานพัฒนา
พิงคนครฯ 

(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและ
ติดตามโครงการ วงเงิน 5,000 บาท 

1 
(งานแสดง) 

1 
(งานแสดง) 

100 - ด าเนินการกิจกรรมการแสดงและสาธิตผลงานช่างท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาลงรักปิดทอง และเครื่องเขิน โดยร่วมจัดกิจกรรมใน
งาน “บ้านถวายหมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี ๘” และ 
“งานหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ครั้งท่ี ๑” เมื่อวันท่ี ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ย่านการค้า
พาณิชย์บ้านถวาย ต าบลขุนดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 77,400 บาท  

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 7,600 บาท  
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓1 ม.ีค. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

กลยุทธท์ี่ 5 : เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน พืน้ทีอ่ าเภอหางดง 
และอ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
วงเงิน 1,581,400 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2561 

7  
(หัวข้อ) 

- - หน่วยงานได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
ประกอบด้วย 
- การเตรียมการประชุมคณะท างานบูรณาการเพื่อยกระดับและ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในเส้นทางหางดง - สะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

- ประสานหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดอบรมในแต่ละหัวข้อ 
- เตรียมการส าหรับการเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม 

(๑) การบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 3 วัน วงเงิน 65,000 บาท 

(๒) การให้บริการโฮมสเตย์ 2 วัน วงเงิน 
45,200 บาท 

(๓) การนวดแผนไทย 60 ชั่วโมง วงเงิน 
495,000 บาท 

(๔) การท าอาหารล้านนาเพ่ือการท่องเท่ียว 
5 วัน วงเงิน 128,000 บาท 

(๕) การตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อการ
ท่องเท่ียว 2 วัน วงเงิน 45,200 บาท 

(๖) หัตถกรรมพ้ืนถิ่น/ช่างพื้นถิ่น 10 วัน 
วงเงิน 495,000 บาท 

(๗) การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ี 5 วัน วงเงิน 
128,000 บาท 

(๘) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและ
ติดตามประเมินผลโครงการ วงเงิน 
180,000 บาท 

กลยุทธท์ี่ 6 : ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และการตลาดเชิงรุก 
1 โครงการการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 

(IMC) 
วงเงิน 5,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

   - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน  
1,008,463.60 บาท คิดเปน็ร้อยละ 20.17 

- ขออนุมตัดิ าเนนิการแล้ว จ านวน 15 รายการ วงเงิน 
1,328,800 บาท 

(1) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพนัธ ์
วงเงิน 4,240,000 บาท 

82 
(รายการ) 

38 
(รายการ) 

46.34 - ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 873,386.60 บาท 
- ขออนุมัติด าเนินการแล้ว จ านวน 14 รายการ วงเงิน 

1,212,320 บาท ดังน้ี 
1. รายการจัดจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 2 รายการ วงเงิน 

1,000 บาท 
2. รายการจ้างท าป้ายไวนิล พร้อมงานติดตั้ง เพื่อเปล่ียนป้าย

ประชาสัมพันธ์เดิมท่ีเกิดการช ารุดและสีซีดจาง ณ สถานี
รถไฟเชียงใหม่ จ านวน 1 รายการ วงเงิน 6,000 บาท 

3. รายการจ้างประชาสัมพันธ์ในสื่อโทรทัศน์ท่ัวประเทศ จ านวน 
1 รายการ วงเงิน 400,000 บาท 

4. รายการจ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายปี แนะน าศูนย์ประชุมฯ 
จ านวน 1 รายการ วงเงิน 85,600 บาท 

5. รายการจ้างเผยแพร่วิทยุประชาสัมพันธ์ในพื้นท่ีเครือข่ายท่ัว
ประเทศ จ านวน 1 รายการ วงเงิน 270,000 บาท 

6. รายการจ้างเผยแพร่การลงโฆษณาในนิตยสารบนสายการบิน 
จ านวน 1 รายการ วงเงิน 129,000 บาท 

- ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง  
(เชียงใหม่ และพื้นท่ีอื่นๆ) วงเงิน 
800,000 บาท 

22 
(รายการ) 

10 
(รายการ) 

45.45 

- สื่อออนไลน์ (โฆษณา Face book, 
Line@, ผลิตสื่อ, blogger, กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ , etc) วงเงิน 
1,000,000 บาท 

4 
(รายการ)  

1 
(รายการ)  

25 

- สื่อโฆษณาในนิตยสารท้ังในและ
ต่างประเทศ, วารสาร, หนังสือพิมพ์ 
และอื่นๆ วงเงิน 600,000 บาท 

22 
(รายการ) 

8 
(รายการ) 

36.36 

- การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น 
ป้ายไวนิล, ป้ายสื่อความหมาย, ป้าย
รณรงค์, ป้ายแนะน าต่างๆ เป็นต้น 
วงเงิน 500,000 บาท 

10 
(รายการ) 

8 
(รายการ) 

80 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓1 ม.ีค. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 - สื่อโทรทัศน์ประเภทต่างๆ (การ
โฆษณาในสื่อโทรทัศน์) วงเงิน 
500,000 บาท 

10 
(รายการ) 

5 
(รายการ) 

100 7. รายการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์พ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 1 ธ.ค.60 - 30 ก.ย.61 บจก.เชียงใหม่
รายวัน อัตราเดือนละ 5,000 บาท จ านวน 1 รายการ 
วงเงิน 50,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 20,000 บาท คงเหลือ
เบิกจ่าย 30,000 บาท 

8. รายการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์พ้ืนท่ี 8 
จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 1 ธ.ค.60 - 30 ก.ย.61 
บจก.ชายนด์ ไทยนิวส์ อัตราเดือนละ 5,000 บาท จ านวน 
1 รายการ วงเงิน 50,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 20,000 
บาท คงเหลือเบิกจ่าย 30,000 บาท 

9. รายการจ้างออกอากาศสปอตความยาว 30 วินาที ทางช่อง 
7 WETV CHANEL ระหว่างวันท่ี 1 พ.ย.60 - 30 เม.ย.61 
อัตราเดือนละ 6,420 บาท 6 เดือน บริษัท เวิล์ด เอนเตอร์
เทนเมนต์ เทเลวิชั่น จ านวน 1 รายการ วงเงิน 38,520 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 25,680 บาท คงเหลือเบิกจ่าย 12,840 บาท 

10. รายการจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุใน
พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ฟังวัยรุ่นและวัยท างานตอนต้น 
ระหว่างวันท่ี 1 พ.ย.60 - 30 ก.ย.61 อัตราเดือนละ 
12,840 บาท จ านวน 11 เดือน บริษัทมหาเสียง จ ากัด 
จ านวน 1 รายการ วงเงิน 141,240 บาท เบิกจ่ายแล้ว  
51,360 บาท คงเหลือเบิกจ่าย 89,880 บาท 

11. รายการจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุใน
พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ฟังวัยท างาน-60ปี ระหว่าง
วันท่ี 1 พ.ย.60 - 30 ก.ย.61 จ านวน 11 เดือน อัตรา
เดือนละ 9,000 บาท บริษัท เจ.เอส.ไนน์ตี้วัน จ ากัด 
จ านวน 1 รายการ วงเงิน 99,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
36,000 บาท คงเหลือเบิกจ่าย 63,000 บาท 

12. รายการจ้างการประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นราย
สัปดาห์ จ านวน 6 เดือน เดือนเมษายน 2561 - กันยายน 
2561 จ านวน 1 รายการ วงเงิน 66,000 บาท 

13. รายการจ้างลงโฆษณาในนิตยสารส่งเสริมการท่องเท่ียว 
จ านวน 1 รายการ วงเงิน 25,000 บาท 

14. รายการจ้างท าป้าย Standee bord เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรม CSR ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดแพร่ จ านวน 1 รายการ วงเงิน 4,000 บาท 

- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 
(นิทรรศการ, อุปกรณ์จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ) วงเงิน 
300,000 บาท 

10 
(รายการ) 

3 
(รายการ) 

30 

- สื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ, โปสเตอร์, 
จดหมายข่าวและอื่นๆ) วงเงิน 
540,000 บาท 

4 
(รายการ) 

3 
(รายการ) 

75 

(2) กิจกรรมวนัส าคัญตามประเพณี วงเงิน 
760,000 บาท 

6 
(งาน) 

1 
(งาน) 

16.67 - ด าเนินกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) แล้วเสร็จ และ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 135,077 บาท 

- ขออนุมัติด าเนินกิจกรรมวันสงกรานตแ์ล้ว วงเงิน 116,480 
บาท 

- วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลท่ี 9 
วงเงิน 200,000 บาท 

1 
(งาน) 

- - 

- วันพ่อแห่งชาติ วงเงิน 100,000 บาท 1 (งาน) - - 
- วันเด็กแห่งชาติ วงเงิน 160,000 บาท 1 (งาน) 1 (งาน) 100 
- วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 

รัชกาลท่ี 10 วงเงิน 100,000 บาท 
1 

(งาน) 
- - 

- วันแม่แห่งชาติ วงเงิน 100,000 บาท 1 (งาน) - - 
- วันสงกรานต์ วงเงิน 100,000 บาท 1 (งาน) - - 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓1 ม.ีค. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

๒  โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทง 
วิถีล้านนาที่สะพานขาวทาชมภู 
วงเงิน 500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

1 
(งาน) 

1 
(งาน) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน  
327,600 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 172,400 บาท 

(1) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
เทศกาลลอยกระทง วงเงิน 60,000 บาท 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ 
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 

2 
(รายการ) 

2 
(รายการ) 

100 

(2) จัดกิจกรรมงานเทศกาลลอยกระทง 
วงเงิน 440,000 บาท 
- การประดับตกแต่งและจัดสถานท่ี 
- กิจกรรมการแสดง 
- จัดพิธีการตามประเพณีลอยกระทง  

(การท าพิธีกรรม  ลอยกระทง และ
ปล่อยโคมลอย) 

1 
(กิจกรรม) 

1 
(กิจกรรม) 

100 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุนการท่องเที่ยว 
ในระดับสากล 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓1 ม.ีค. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

กลยุทธท์ี่ 1 : ขยายฐานการตลาด และการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
1 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ 

ไนทซ์าฟาร ี
วงเงิน 1,500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

   

- ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน  
820,201 บาท คิดเปน็ร้อยละ 54.68 

- ขออนุมตัดิ าเนนิการแล้ว จ านวน 3 รายการ วงเงิน 
147,000 บาท 

(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่
ไนทซ์าฟารีให้เปน็ทีรู่้จัก วงเงิน 
90,000 บาท 

10,400 
(ครั้ง) 

5,023 
(ครั้ง) 

48.30  

- การส่งเสริมการขายภาคการศึกษา 
วงเงิน 20,000 บาท 

2,560 
(ครั้ง) 

1,278 
(ครั้ง) 

49.92 ด าเนินการเข้าพบ จัดส่งอีเมล์ ออกบูทแนะน ากิจกรรมต่างๆ พร้อม
โปรโมชั่นท่ีพักรีสอร์ท มอบคูปองส่วนลด 50% 

- การส่งเสริมการขายภาคราชการ 
วงเงิน 30,000 บาท 

2,560 
(ครั้ง) 

1,052 
(ครั้ง) 

41.09 ด าเนินการเข้าพบ จัดส่งอีเมล์ ออกบูทแนะน ากิจกรรมต่างๆ พร้อม
โปรโมชั่นท่ีพักรีสอร์ท และห้องจัดประชุมสัมมนา 

- การส่งเสริมการขายภาคเอกชน วงเงิน 
20,000 บาท 

2,630 
(ครั้ง) 

1,315 
(ครั้ง) 

50 ด าเนินการเข้าพบ จัดส่งอีเมล์ ออกบูทแนะน ากิจกรรมต่างๆ พร้อม
โปรโมชั่นท่ีพักรีสอร์ท และห้องจัดประชุมสัมมนา 

- การส่งเสริมการขายบริษัทน าเท่ียว 
วงเงิน 20,000 บาท 

2,650 
(ครั้ง) 

1,378 
(ครั้ง) 

52 ด าเนินการเข้าพบ จัดส่งอีเมล์ ออกบูทส่งเสริมการขายสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจแนะน ากิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ังต่ออายุ Contractrat 
และโปรโมชั่นท่ีพักรีสอร์ท 

(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก 
ในประเทศ วงเงิน 1,140,000 บาท 

    

- การส่งเสริมการขายออกบูทงานเท่ียว
ท่ัวไทยไปท่ัวโลกครั้งท่ี 22 - 23 
วงเงิน 120,000 บาท 

2 
(ครั้ง) 

1 
(ครั้ง) 

50 ด าเนินการส่งเสริมการขายออกบูทงานเท่ียวท่ัวไทยไปท่ัวโลก 
ครั้งท่ี 22 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 แล้วเสร็จ และเบิกจ่าย 
เรียบร้อยแล้ว วงเงิน 83,050 บาท 

- การส่งเสริมการขายออกบูทงานไทย
เท่ียวไทยครั้งท่ี 45, 46, 47, 48, 49
วงเงิน 300,000 บาท 

5 
(ครั้ง) 

2 
(ครั้ง) 

40 ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 208,655 บาท ดังน้ี 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานไทยเท่ียวไทย ครั้งท่ี 45 

เมื่อวันท่ี 1 - 6 พฤศจิกายน 2560 วงเงิน 31,585 บาท 



21 
 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓1 ม.ีค. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

     - ค่าใช้จ่ายในการออกบูธ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมงาน
ไทยเท่ียวไทย ครั้งท่ี 46 เมื่อวันท่ี 1 - 4 มีนาคม 2561 
วงเงิน 100,030 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการออกบูธงานประชาสัมพันธ์ไทยเท่ียวไทย ครั้งท่ี 47 

ซ่ึงจะจัดในระหว่างวันท่ี 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 
วงเงิน 38,520 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการออกบูธงานประชาสัมพันธ์ไทยเท่ียวไทย  

ครั้งท่ี 48 ซ่ึงจะจัดในระหว่างวันท่ี 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 
2561 วงเงิน 38,520 บาท 

- การส่งเสริมการขายออกบูทวันธรรมดา
น่าเท่ียว วงเงิน 50,000 บาท 

1 
(ครั้ง) 

- - มีก าหนดการจัดงานในเดือนพฤษภาคม 2561 

- การส่งเสริมการขายออกบูท งาน
TTM+2018 วงเงิน 60,000 บาท 

1 
(ครั้ง) 

- - มีก าหนดการจัดงานในเดือนมิถุนายน 2561 

- การส่งเสริมการขายออกบูทเท่ียวไทย 
4 ภาค วงเงิน 80,000 บาท 

4 
(ครั้ง) 

- - ยังไม่มีก าหนดการจัดงาน 

- การส่งเสริมการขายการออกบูทอื่นๆ 
วงเงิน 100,000 บาท 

5 
(ครั้ง) 

3 
(ครั้ง) 

60 ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 92,096 บาท ดังน้ี 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงาน Thailand Friendly Design 

Expo 2017 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 
2560 วงเงิน 33,280 บาท 

- ค่าใช้จ่ายบูทงานมหกรรมสวรรค์แห่งการท่องเท่ียว 2561 ครั้งท่ี 3 
Travel Paradise Expo 2018 เมื่อวันท่ี 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 
วงเงิน 30,816 บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงาน Road Show for Trade 
Meeting and Consumer Fair" งานเท่ียวเชียงใหม่...ไม่ธรรมดา" 
เมื่อวันท่ี 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 วงเงิน 28,000 บาท 

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

7 
(รายการ) 

4 
(รายการ) 

57.14 - ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 184,400 บาท 
- ขออนุมัติด าเนินการแล้ว จ านวน 3 รายการ วงเงิน 147,000 

บาท ดังน้ี 
1. รายการซ้ือของท่ีระลึกเสื้อยืดลายสัตว์ เพื่อใช้ในการออก

เยี่ยมเยียนพันธมิตรรายเก่า จ านวน 1 รายการ วงเงิน 
69,000 บาท 

2. รายการจ้างท ากล่องกระดาษเพื่อใส่ของท่ีระลึก ใช้ในการออก
เยี่ยมเยยีนพันธมิตรรายเก่า จ านวน 1 รายการ วงเงิน 6,000 บาท 

3. รายการจ้างออกแบบพร้อมพิมพ์แฟ้มใส่เอกสารส่งเสริม 
การขาย จ านวน 1 รายการ วงเงิน 72,000 บาท 

- ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์ เจ้าหน้าท่ีงาน
ขายในการออกบูธส่งเสริมการขาย 
วงเงิน 30,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับ หน่วยงานจึงจะด าเนินการท าเรื่อง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย
สร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นท่ีรู้จัก 

- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกพัฒนา
ศักยภาพและความรู้บุคลากรงานขาย 
วงเงิน 30,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - หน่วยงานด าเนินการเชิญบุคคลภายนอกมาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และความรู้บุคลากรงานขาย เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2561 และ
เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 8,000 บาท 

(๓) กิจกรรมสานสายใย วงเงิน 250,000 
บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

๑ 
(ครั้ง) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
244,000 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 6,000 บาท 
(๔) กิจกรรมการรับรองและพธิีการ วงเงิน 

200,000 บาท 
๒ 

(ครั้ง) 
- - ยังไม่มีการด าเนินงาน 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓1 ม.ีค. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

2 โครงการการส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพนัธ์ศนูยป์ระชุมเพื่อขยายตลาด
ไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
วงเงิน 1,293,300 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

5  
(ครั้ง) 

2  
(ครั้ง) 

40 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน  
484,800 บาท คิดเปน็ร้อยละ 37.49 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 20,000 บาท 

(๑) งาน IT&CM Asia ณ กรุงเทพมหานคร 
วงเงิน 103,500 บาท 

1  
(ครั้ง) 

- - มีก าหนดการจัดงาน ในวันท่ี 16 - 18 ตุลาคม 2561 

(๒) งาน IMEX Frankfurt วงเงิน 502,400 
บาท 

1  
(ครั้ง) 

- - มีก าหนดการจัดงาน ในวันท่ี 15 - 17 พฤษภาคม 2561 

(๓) งาน TCEB India roadshow วงเงิน 
182,600 บาท 

1  
(ครั้ง) 

- - มีก าหนดการจัดงานในเดือนกรกฎาคม 2561 

(๔) งาน UFI Asia-Pacific Conference 
วงเงิน 189,900 บาท 

1  
(ครั้ง) 

1  
(ครั้ง) 

100 - เดินทางเข้าร่วมงาน เมื่อวันท่ี 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 

and B2B Night in Brussels วงเงิน 
314,900 บาท 

1  
(ครั้ง) 

1  
(ครั้ง) 

100 - เดินทางเข้าร่วมงาน เมื่อวันท่ี 12 - 14 มีนาคม 2561 และ
วันท่ี 15 มีนาคม 2561 แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
วงเงิน 314,900 บาท 

กลยุทธท์ี่ 2 : ขอรบัรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรบัรางวัลในระดบัสากล 
1 โครงการเตรยีมความพรอ้มเพื่อการขอ

รับรองมาตรฐาน (กิจกรรม ISO 50001) 
วงเงิน 350,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
(๑) กิจกรรมจ้างบริษัท/ผู้เชี่ยวชาญ/

คณะกรรมการท่ีปรึกษา เข้ามาศึกษา 
ส ารวจ ประเมินและให้ค าแนะน า เรื่อง
การจัดท ามาตรฐาน ISO 50001 วงเงิน 
350,000 บาท 

๑ 
(มาตรฐาน) 

- - - คณะกรรมการก าหนด TOR ราคากลางแล้วเสร็จ  
- อยู่ระหว่างการประกาศจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 

2 โครงการรกัษามาตรฐานผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารของพิงคนคร (มอก. 22300) 
วงเงิน 50,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
(๑) ตรวจประเมินติดตามเพ่ือรักษาระบบ

มาตรฐาน มอก. ๒๒๓๐๐ จากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ ครั้งท่ี 3 
วงเงิน 50,000 บาท 

๑  
(ครั้ง) 

- - หน่วยงานจะด าเนินการจัดจ้างตามแผนงานในเดือนกรกฎาคม 
2561 เพื่อรับการตรวจประเมินในเดือนสิงหาคม 2561 

3 โครงการเตรยีมความพรอ้มเพื่อประเมิน
มาตรฐานสถานที่จดังานประเทศไทย 
(ประเภทหอ้งประชุม) 
วงเงิน 3,197,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

   - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน  
78,752 บาท คิดเปน็รอ้ยละ 2.46 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 23,248 บาท 

(๑) กิจกรรมจ้างตรวจประเมินเบื้องต้น 
วงเงิน 90,000 บาท 

1  
(ครั้ง) 

1  
(ครั้ง) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
78,752 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 11,248 บาท 
(๒) ประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจเพื่อเตรียม

รับการประเมิน วงเงิน 12,000 บาท 
1 

(ครั้ง) 
1 

(ครั้ง) 
100 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 12,000 บาท 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓1 ม.ีค. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 (๓) กิจกรรมการพัฒนาด้านบริการและการ
จัดการ วงเงิน 230,000 บาท 

3 
(หลักสูตร) 

- - 
มีก าหนดการจัดอบรม ในวันท่ี 16 - 17 พฤษภาคม 2561 
 

(๔) จัดซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ วงเงิน 
7,000 บาท ประกอบด้วย 
- ปล้ักไฟ วงเงิน 3,000 บาท 
- ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น วงเงิน 

4,000 บาท 

2  
(รายการ) 

- - หน่วยงานรวบรวมข้อมูลและสืบราคาเพ่ือจัดซ้ือให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนเมษายน 2561 

(๕) การปรับปรุงด้านลักษณะทางกายภาพ 
วงเงิน 2,783,000 บาท 

1  
(รายการ) 

- - 
ฝ่ายเทคนิคด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อท าแผนการปรับปรุง 
รวมท้ังประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินการจัดจ้าง 

(๖) พัดลมไฟฟ้าแบบต้ังพื้น วงเงิน 15,000 
บาท 

10  
(ตัว) 

- - 
หน่วยงานรวบรวมข้อมูลและสืบราคาเพ่ือจัดซ้ือให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนเมษายน 2561 

(๗) ไฟฟอลโล่ ส าหรับส่องสว่างเฉพาะจุดบน
เวที วงเงิน 60,000 บาท 

2  
(ชุด) 

- - 
หน่วยงานรวบรวมข้อมูลและสืบราคาเพ่ือจัดซ้ือให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนเมษายน 2561 

กลยุทธท์ี่ 3 : พัฒนาและปรบัปรุงผลิตภัณฑ์และบรกิารเพือ่ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บรกิาร 
1 โครงการพฒันาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและ

สิ่งอ านวยความสะดวก 
วงเงิน 9,515,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

4 
(รายการ) 

- - - ลงนามในสัญญาแล้ว จ านวน 2 รายการ วงเงิน 561,000 
บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 27,000 บาท 

(๑) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเตาเผาขยะท่ี ๒ 
วงเงิน 294,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - - ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน 288,000 บาท (สัญญาเลขท่ี 
CNS 141/2561) ก าหนดส่งมอบงานวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 6,000 บาท 
(๒) ปรับปรุงรางระบายน้ า กันดินสไลด์ 

บริเวณถนนโซนน่ังรถชมสัตว์ และถนน
ภายในส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
วงเงิน 6,127,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - คณะกรรมการก าหนด TOR และราคากลาง 

(๓) ปรับปรุงถนนเส้นทางเดินรถ และจุดพัก 
รถลากพ่วง วงเงิน 294,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - - ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน 273,000 บาท (สัญญาเลขท่ี 
CNS 138/2561) ก าหนดส่งมอบงานวันท่ี 3 เมษายน 2561 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 21,000 บาท 
(๔) ปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่อง

สว่างของรถลากพ่วงรุ่นท่ี ๒ จ านวน ๙ คัน 
วงเงิน 2,800,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - หน่วยงานต้นเรื่องด าเนินการจัดท ารายละเอียดเพ่ือเสนอ 
ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง 

2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่สรา้ง
สวัสดภิาพสตัว์ทีด่ี (Animal Welfare) 
วงเงิน 34,250,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

11 
(รายการ) 

- -  

(๑) ปรับปรุงส่วนแสดงชิมแปนซี (Waza) 
วงเงิน 1,000,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - หน่วยงานต้นเรื่องรอแบบรูปรายการ เพื่อเตรียมต้ังเรื่องส าหรับขอ
อนุมัตจิัดจ้าง 

(๒) ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงหมีควาย 
(Waza) วงเงิน 2,800,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - คณะกรรมการก าหนด TOR และราคากลางแล้วเสร็จ วันท่ี 31 
มีนาคม 2561 

(๓) ก่อสร้างคอกขยายพันธ์เสือปลา (WAZA) 
วงเงิน 3,000,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - หน่วยงานต้นเรื่องด าเนินการจัดท ารายละเอียดเพ่ือเสนอขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

(๔) ปรับปรุงส่วนแสดง Night Predator 
(Waza) วงเงิน 6,500,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมข้อมูลประกาศขึ้นเว็บไซต์ 

(๕) ก่อสร้างคอกกักพูม่า (Waza)  
วงเงิน 2,200,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - คณะกรรมการก าหนด TOR และราคากลางแล้วเสร็จ วันท่ี 31 
มีนาคม 2561 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓1 ม.ีค. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 (๖) ก่อสร้างคอกกักแมวป่าเซอวัล และ 
คอกกักคาราเคิล (Waza) วงเงิน 
1,500,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - อยู่ระหว่างคณะกรรมการก าหนด TOR และราคากลาง 

(๗) ปรับปรุงส่วนแสดงเสือดาว (Waza) 
วงเงิน 1,050,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - คณะกรรมการก าหนด TOR และราคากลางแล้วเสร็จ วันท่ี 31 
มีนาคม 2561 

(๘) ปรับปรุงส่วนแสดงเสือด า (Waza)  
วงเงิน 1,200,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - คณะกรรมการก าหนด TOR และราคากลางแล้วเสร็จ วันท่ี 31 
มีนาคม 2561 

(๙) สร้างรั้วรอบโซนจาร์กัวร์ (Waza)  
วงเงิน 1,000,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - หน่วยงานต้นเรื่องด าเนินการจัดท ารายละเอียดเพ่ือเสนอขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

(๑๐) ปรับปรุงระบบน้ าเสียบ่อ 
Hippopotamus วงเงิน 9,000,000 
บาท 

1 
(รายการ) 

- - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมข้อมูลประกาศขึ้นเว็บไซต์ 

(๑๑) ขยายห้องผ่าซากสัตว์ใหญ่ วงเงิน 
5,000,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - อยู่ระหว่างด าเนินการประกาศขึ้นเว็บไซต์ 

3 โครงการพฒันาศักยภาพในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ (Education) กิจกรรมยุวอาสา 
น าเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุน่ที ่3) 
วงเงิน 426,100 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

1 (รุ่น) 
40 (คน) 

- - - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน  
179,970 บาท คิดเปน็ร้อยละ 42.24 

- ขออนุมตัดิ าเนนิการแล้ว จ านวน 1 รายการ วงเงิน 40,000 
บาท 

(๑) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการอบรมยุวอาสา
น าเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นท่ี 3) 
วงเงิน 78,500 บาท 

1 (รุ่น) - - ด าเนินกิจกรรมการอบรมยุวอาสาน าเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
(รุ่นท่ี 3) และเปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 
2561 และเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 28,570 บาท 

(๒) ค่าตอบแทนวิทยากร (มัคคุเทศก์อาสา) 
วงเงิน 310,000 บาท 

5 (คน) - - - ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 115,000 บาท 
- ขออนุมัติด าเนินการแล้ว จ านวน 1 รายการ วงเงิน 40,000 บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมยุวอาสาน าเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ประจ าเดือนเมษายน 2561 

(๓) ค่าใบประกาศนียบัตร  
วงเงิน 1,200 บาท 

40 (คน) - - ด าเนินการในเดือนสุดท้ายของโครงการ 

(๔) ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ 
ส าหรับผู้เข้าอบรม วงเงิน 36,400 บาท 

40 (คน) 40 (คน) 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 36,400 
บาท 

4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถในการใหบ้ริการสู่มาตรฐาน 
สากล (World Class Destination) 
วงเงิน 20,617,550 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

   - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 
145,595 บาท คิดเปน็ร้อยละ 0.71 
- ขออนุมตัดิ าเนนิการแล้ว จ านวน 1 รายการ วงเงิน 30,000 

บาท 

(๑) กิจกรรมเตรียมความพรอ้มต้อนรบั 
กนิรีทอง ครั้งที่ ๑๒ วงเงิน 280,000 
บาท 

   - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 
145,595 บาท 
- ขออนุมตัดิ าเนนิการแล้ว จ านวน 1 รายการ วงเงิน 30,000 บาท 

- ค่ารับรอง ค่าเดินทาง ผู้เชี่ยวชาญ วงเงิน 
100,000 บาท 

5 
(ครั้ง) 

2 
(ครั้ง) 

40 ด าเนินการจัดประชุมหารือครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2561 
และครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 29 - 30 มีนาคม 2561 และเบิกจ่ายแล้ว 
วงเงิน 78,500 บาท 

- ค่าบุคลากรช่วยด าเนินกิจกรรม 
วงเงิน 100,000 บาท 

9 
(งวด) 

3 
(งวด) 

33.33 ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 31,500 บาท และได้ด าเนินกิจกรรม
งวดท่ี 1 ประจ าเดือนมกราคม 2561, งวดท่ี 2 ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 และงวดท่ี 3 ประจ าเดือนมีนาคม 2561 แล้ว 

- ค่าวัสดุ ค่าออกแบบการน าเสนอผลงาน 
วงเงิน 40,000 บาท 

21 
(รายการ) 

21 
(รายการ) 

100 ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 35,595 บาท 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓1 ม.ีค. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 - ค่าด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ 
ความรู้ อาทิ ของรางวัล ฯลฯ วงเงิน 
30,000 บาท  

1 
(รายการ) 

- - ขออนุมัติจ้างท าคู่มือองค์ความรู้ ส าหรับใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
วงเงิน 30,000 บาท 

- ค่าป้ายและสื่อต่างๆ ท่ีใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ วงเงิน 
10,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบป้ายสื่อต่างๆ 

(๒) ก่อสร้างอาคารจ าหน่ายบตัรเข้าชม  
วงเงิน 10,000,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง 

(๓) ปรบัปรุงห้องจ าหน่ายของทีร่ะลึก  
วงเงิน 10,000,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง 

(๔) ก่อสร้างศนูยบ์รกิารอาหารในส่วน
บรกิาร Camp ground วงเงิน 
2,500,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด TOR และราคากลาง 

(๕) ก่อสร้างอาคารรองรบัผู้เข้าพักบ้านพัก 
วงเงิน 4,000,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด TOR และราคากลาง 

(๖) ตดิตั้งกล้องวงจรปดิ CCTV เพื่อสร้าง
ความปลอดภัยในบริเวณพืน้ทีบ่้านพัก
ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
วงเงิน 497,550 บาท 

1 
(รายการ) 

- - แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด TOR และราคากลาง 

(๗) ปรบัปรุงรั้วบังตาอาคารบ้านพกัแคมป์
กราวด์ วงเงิน 640,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - รออุทธรณ์ 7 วันท าการ ครบอุทธรณ์ 17 เมษายน 2561 

5 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรบัปรุง 
ภูมิทศันภ์ายในพืน้ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
วงเงิน 1,580,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

27 
(รายการ) 

15 
(รายการ) 

55.56 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 
801,250 บาท คิดเปน็ร้อยละ 50.71 
- ขออนุมตัดิ าเนนิการแล้ว จ านวน 2 รายการ วงเงิน 

348,925 บาท 
(๑) กิจกรรมด้านการปรบัปรุงภูมิทัศน์ของ

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน 
1,180,000 บาท 

24 
(รายการ) 

15 
(รายการ) 

62.50 ด าเนนิการเบกิจ่ายแล้ว วงเงิน  801,250 บาท 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตามฤดูกาล 
และตกแต่งสถานท่ีในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ วงเงิน 580,000 บาท 

10 
(รายการ) 

8 
(รายการ) 

80 ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 400,500 บาท 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคาร
ลานนา วงเงิน 600,000 บาท 

14 
(รายการ) 

7 
(รายการ) 

50 ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 400,750 บาท 

(๒) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่
ไนทซ์าฟารี วงเงิน 350,000 บาท 

2 
(รายการ) 

- -  

- ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ วงเงิน 150,000 บาท 1 
(รายการ) 

- - ขออนุมัติซ้ือกระสอบ (พร้อมพิมพ์โลโก้) เพื่อน ามาบรรจุปุ๋ยหมัก
มูลสัตว์ วงเงิน 149,700 บาท 

- ผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ วงเงิน 200,000 
บาท 

1 
(รายการ) 

- - ขออนุมัติซ้ือวัสดุและจุลินทรีย์ก้อน เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ (EM) 
วงเงิน 199,225 บาท 

(๓) ค่าบ ารุงรักษาซอ่มแซมเตาเผา (การ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง
ระบาย) วงเงิน 50,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓1 ม.ีค. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

6 โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทกุ 6 ล้อ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ (รถบัส) 
วงเงิน 2,100,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

๔  
(คัน) 

- - คณะกรรมการก าหนด TOR และราคากลาง 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรถบรรทุก 6 ล้อ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 25 ท่ีน่ัง วงเงิน 
472,000 บาท  

1  
(คัน) 

- - 

(๒) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก 
6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 20 ท่ีน่ัง 
วงเงิน 1,628,000 บาท 

3  
(คัน) 

- - 

7 โครงการศกึษาผลทางสังคมและเศรษฐกิจ 
(Social and Economic impacts) ของ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ  
ต่อจังหวดัเชียงใหม ่
วงเงิน 2,000,000 บาท  
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
(๑) กิจกรรมจ้างศึกษาผลทางสังคมและ

เศรษฐกิจ (Social and Economic 
Impact) ของศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่ 
วงเงิน 2,000,000 บาท 

1  
(ผลการ 
ศึกษา) 

- - ยกเลิกประกาศจัดจ้างโดยวิธีเชิญชวนท่ัวไป ครั้งท่ี ๒ เนื่องจาก 
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และจะด าเนินการเปล่ียนวิธีการจัดจ้างต่อไป 

8 โครงการจ้างออกแบบพพิิธภณัฑ์และ
อนุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระปรมนิทร-
มหาภูมพิลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) 
วงเงิน 5,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
(๑) กิจกรรมจ้างออกแบบพิพิธภัณฑ์และ

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี ๙) วงเงิน 
5,000,000 บาท 

1  
(กิจกรรม) 

- - - คณะกรรมการก าหนด TOR และราคากลางแล้วเสร็จ  
- อยู่ระหว่างการประกาศจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 

9 โครงการจ้างทีมการตลาดศนูย์ประชุมและ
แสดงสนิค้านานาชาติฯ 
วงเงิน 5,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
(๑) กิจกรรมจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและ

แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
๗ รอบพระชนมพรรษา วงเงิน 
5,000,000 บาท 

1  
(กิจกรรม) 

- - หน่วยงานจะด าเนินการจัดจ้างโดยไม่ใช้งบประมาณ 

10 โครงการจัดท าแผนหาสัตว์ 10 ปี 
วงเงิน 292,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
(๑) กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

จัดท าแผนจัดหาสัตว์ 10 ปี วงเงิน 
292,000 บาท 

1 (ครั้ง) - - หน่วยงานด าเนินการประสาน และเชิญผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมเป็น
คณะท างานฯ 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓1 ม.ีค. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

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 ท่ีร่วมประชุมการท่องเท่ียวอาเซียน 
ครั้งท่ี ๓๗ ASEAN Tourism Forum 
(ATF) ๒๐๑๘ ณ ส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี วงเงิน 300,000 บาท 

1 (ครั้ง) 1 (ครั้ง) 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

กลยุทธท์ี่ 1 : พัฒนาและปรบัปรุงระบบบริหารจดัการองคก์ร 
1 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับ 

บรกิารส านกังานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วงเงิน 1,500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 

- - คณะกรรมการพิจารณาและแก้ไข TOR และราคากลาง  

(๑) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจผู้รับบริการของส านักงาน
พัฒนาพิงคนครฯ วงเงิน 1,000,000 
บาท 

๑ 
(แผน) 

- - 

2 โครงการจัดท าแผนการปรบัธุรกิจของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ระยะที่ 1 (Pinkanakorn Corporate 
Restructure Plan) 
วงเงิน 500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2561 
(๑) กิจกรรมจ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนการปรับ

โครงสร้างทางธุรกิจของส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะท่ี 1 
วงเงิน 500,000 บาท 

๑ 
(แผน) 

- - - แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด TOR และราคากลางเรียบร้อยแล้ว 
- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการฯ 

กลยุทธท์ี่ 2 : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบคุลากร 
1 โครงการพฒันาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖1 

วงเงิน 7,270,515 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

22 
(หลักสูตร) 

9 
(หลักสูตร) 

40.91 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน  
1,198,717.36 บาท คดิเปน็ร้อยละ 16.49 

- ขออนุมตัดิ าเนนิการแล้ว จ านวน 3 รายการ วงเงิน 52,100 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 70,425.74 บาท 

23 (รุ่น) 5 (รุ่น) 21.74 

(๑) การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 วงเงิน 336,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

- - หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
ด าเนินงาน 

(๒) กีฬาสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาและสร้าง
ความสามัคคี วงเงิน 270,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 และ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 215,850 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 54,150 บาท 



28 
 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 (๓) ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
(Leader Ship and Team ship in me) 
วงเงิน 406,800 บาท 

2 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

50 - ด าเนินการรุ่นท่ี 1 แล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 19 - 21 กุมภาพันธ์ 
2561 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 378,922.10 บาท 

- หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
จัดอบรมรุ่นท่ี 2 

(๔) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน วงเงิน 150,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2561 และเบิกจ่าย
แล้ว วงเงิน 59,000 บาท 

- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย วงเงิน 
17,600 บาท 

(๕) การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร (Total 
Quality Management: TQM) วงเงิน 
208,160 บาท 

1 
(หลักสูตร) 

- - หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
ด าเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2561 

(๖) การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
(Creative Conflict Management) 
วงเงิน 104,080 บาท 

1 
(รุ่น) 

- - หน่วยงานจะขอปรับลดงบประมาณ เพื่อด าเนินการหลักสูตรอื่น 

(๗) การพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ 
วงเงิน 291,480 บาท 

1 
(รุ่น) 

- - หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
ด าเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2561 

(๘) นักปกครองระดับสูง (นปส.) จัดโดย 
มหาดไทย วงเงิน 300,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

- - ไม่สามารถเข้าร่วมอบรม เน่ืองจากระยะเวลาตรงกับหลักสูตรการ
อบรมของ ก.พ.ร. 

(๙) การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.) 
จัดโดย กพ. วงเงิน 300,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

- - ด าเนินการอบรมระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561  

(๑๐) นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ระดับสูง (บงส.) วงเงิน 300,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

- - มีก าหนดการจัดอบรมในเดือนมกราคม 2561 แต่เน่ืองจาก 
มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเต็มแล้ว จึงไม่สามารถเข้าอบรมได้ 

(๑๑) การพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
วงเงิน 450,000 บาท 

1 
(หลักสูตร) 

- - หน่วยงานจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เน่ืองจากหลักสูตรนี้เป็น
หลักสูตรท่ีเปิดอบรมเฉพาะหน่วยงาน และในปี พ.ศ. 2561 ไม่มี
การจัดอบรมแบบรับสมัครทั่วไป 

(๑๒) การซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว 
วงเงิน 359,360 บาท ประกอบด้วย 
1) การดับเพลิงเบื้องต้น  
2) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR    
3) อบรมอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์ เน่ืองจาก

อัคคีภัย ไฟป่า หรือแผ่นดินไหว 

2 
(รุ่น) 

- - หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
ด าเนินงานในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 

(๑๓) การบริหารสวัสดิภาพสัตว์ วงเงิน 
233,360 บาท 
1) Animal welfare    
2) การจัดการโภชนาการส าหรับสัตว์

ในสวนสัตว์ 
3) การเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์และ

การจูงใจ 

2 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

50 - ด าเนินการรุ่นท่ี 1 แล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 25 - 26 มกราคม 2561 
และเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 86,410 บาท 

- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย วงเงิน 
16,500 บาท 

- หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
จัดอบรมรุ่นท่ี 2 ในวันท่ี 24 - 25 พฤษภาคม 2561 

(๑๔) แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายและข้อปฏิบัติท่ีพึงระวัง วงเงิน 
66,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

- - หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
ด าเนินงานในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 

(๑๕) การพัฒนาบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์ วงเงิน 119,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

- - หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
ด าเนินงานในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 

(๑๖) English skill in MICE Industry 
วงเงิน 120,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

- - หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
ด าเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2561 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 (๑๗) การจัดซ้ือ/จัดจ้างภาครัฐ วงเงิน 
126,000 บาท 

2 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

50 - ด าเนินการรุ่นท่ี 1 แล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 52,680 บาท 
- หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ

จัดอบรมรุ่นท่ี 2 
(๑๘) การอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยใน

การท างาน วงเงิน 45,000 บาท 
1 

(หลักสูตร) 
- - หน่วยงานจะขอเปลี่ยนแปลงการอบรมจากการอบรมภายนอก เป็น

การอบรมภายใน 
(๑๙) เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับเทคนิค

ขั้นสูง วงเงิน 214,570 บาท 
1 

(หลักสูตร) 
- - หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ

ด าเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2561 
(๒๐) การจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CFS) วงเงิน 
12,000 บาท 

1 
(หลักสูตร) 

1  
(หลักสูตร) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 18 - 19 ธันวาคม 2560 และ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 7,022.86 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 4,977.14 บาท 

(๒๑) งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงิน
สดเบื้องต้น วงเงิน 33,000 บาท 

1 
(หลักสูตร) 

1 
(หลักสูตร) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 15 - 16 มีนาคม 2561 และ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 21,701.40 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 11,298.60 บาท 
(๒๒) E-Payment เจาะลึกกระบวนการรับ-

จ่ายเงิน วงเงิน 33,000 บาท 
1 

(หลักสูตร) 
1  

(หลักสูตร) 
100 ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 26 - 27 มีนาคม 2561 และ

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 33,000 บาท 
(๒๓) ความปลอดภัยในการท างานในท่ีอับ

อากาศ วงเงิน 76,500 บาท 
1 

(หลักสูตร) 
- - หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ

ด าเนินงานในเดือนเมษายน 2561 
(๒๔) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

วงเงิน 52,000 บาท 
1 

(หลักสูตร) 
- - หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ

ด าเนินงานในเดือนเมษายน 2561 
(๒๕) Coach the coaches for MICE 

วงเงิน 87,500 บาท 
1 

(หลักสูตร) 
- - หน่วยงานจะขอปรับลดงบประมาณ เพื่อด าเนินการหลักสูตรอื่น 

(๒๖) English for Executives วงเงิน 
80,000 บาท 

1 
(หลักสูตร) 

- - หน่วยงานจะขอปรับลดงบประมาณ เพื่อด าเนินการหลักสูตรอื่น 

(๒๗) อบรมด้านการตรวจสอบภายใน วงเงิน 
150,000 บาท 

4 
(หลักสูตร) 

3 
(หลักสูตร) 

75 - ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 52,195 บาท ดังน้ี 
1. หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการ

คลังหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นท่ี 2 เมื่อวันท่ี 3 - 4 กุมภาพันธ์ 
2561 วงเงิน 14,536 บาท 

2. หลักสูตร "การวางแผนงานตรวจสอบตามมาตรฐานความ
เสี่ยง (Risk Based Audit) เมื่อวันท่ี 27 - 28 กุมภาพันธ์ 
2561 วงเงิน 3,800 บาท 

3. หลักสูตร "การปฏิบัติงานตรวจสอบส าหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่" 
เมื่อวันท่ี 7 - 9 มีนาคม 2561 และวันท่ี 13 - 16 มีนาคม 
2561 วงเงิน 33,859 บาท 

- มีก าหนดการในการเข้าร่วมอบรม จ านวน 1 หลักสูตร ในวันท่ี 
10 - 11 เมษายน 2561 

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

5 
(หลักสูตร) 

3 
(หลักสูตร) 

60 - ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 291,936 บาท ดังน้ี 
1. หลักสูตร “การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นท่ี 5 เมื่อวันท่ี 
24 - 25 พฤศจิกายน 2560 วงเงิน 10,500 บาท 

2. หลักสูตร ISO 9001 : 2015 Introduction and Internal 
Auditor เมื่อวันท่ี 13 - 16 มีนาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร 
วงเงิน 91,436 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมหลักสูตร ก.พ.ร. 1 รุ่น 5 (สถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี) วงเงิน 190,000 บาท 

- ขออนุมัติด าเนินการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "งบการเงินและการ
วิเคราะห์งบการเงิน" รุ่นท่ี 42 ในวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม 2561 
วงเงิน 18,000 บาท 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 (๒๙) การศึกษาดูงานองค์กรท่ีมีสมรรถนะ
ด้านอุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทย 
วงเงิน 297,500 บาท 

1 
(รุ่น) 

- - หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียม
การศึกษาดูงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี, ไบเทค, บางกอกคอน
เวนชั่น เซ็นเตอร์ และรอยัล พารากอน ฮอลล์ 

(๓๐) การจัดการสัตว์ป่าเมืองไทย วงเงิน 
88,580 บาท 

1 
(รุ่น) 

- - ไม่ด าเนินการ เนื่องจากมีงบประมาณซ้ าซ้อน  

(๓๑) การเข้าร่วมการประชุม SEAZA วงเงิน 
500,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

- - ไม่ด าเนินการ เนื่องจากมีงบประมาณซ้ าซ้อน  

(๓๒) การเข้าร่วมการประชุม WAZA วงเงิน 
100,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

- - ไม่ด าเนินการ เนื่องจากมีงบประมาณซ้ าซ้อน  

(๓๓) ฝึกงานเจ้าหน้าท่ีบริหารสวัสดิภาพสัตว์ 
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีท่ีประเทศ
สิงคโปร์ วงเงิน 1,046,625 บาท 

1 
(หลักสูตร) 

- - มีก าหนดการเข้าร่วมอบรม ดังน้ี 
1. วันท่ี 13 - 21 พฤษภาคม 2561 
2. วันท่ี 3 - 11 มิถุนายน 2561 

(๓๔) การประชุม อูพี่ (โลก)/อิกก้า (อาเชียน) 
วงเงิน 200,000 บาท 

1 
(หลักสูตร) 

- - หน่วยงานจะขอปรับลดงบประมาณ เพื่อด าเนินการหลักสูตรอื่น 

กลยุทธท์ี่ 3 : เสริมสร้างภาพลักษณ์ส านกังานพัฒนาพิงคนครฯ 
1 โครงการสร้างภาพลกัษณอ์งค์กร 

วงเงิน 2,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2561 

    

(1) กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ของคน
ภายในองค์กร วงเงิน 407,500 บาท 

1 
(กิจกรรม) 

- - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

(2) กิจกรรมการจัดท าสื่อโฆษณาเพ่ือ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร วงเงิน 
1,200,000 บาท 

3 
(รายการ) 

- - หน่วยงานด าเนินการขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างเว็บไซต์หน่วยงานให้
สอดคล้องกับ ITA วงเงิน 490,000 บาท 

(3) กิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงาน วงเงิน ๓92,500 บาท 

2 
(หน่วยงาน) 

- - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 



 

 

 
 

รายงานด้านการเงิน 
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รายงานด้านการเงิน 

๑. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

๑.๑ เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้กับผลการด าเนินงานข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 สรุปดังนี้ 
 

                    หน่วย : บาท 

รายการ 
เป้าหมายปี  

๒๕๖1 
ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. 60 – มี.ค. ๖1) 
ร้อยละ 

๑. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี 

๑๗๘,๔๐๐,๐๐๐ ๑๐๗,๐๕๘,๙๐๔.๐๘ ๖๐.๐๑ 

- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าทีร่ะลึก 
อาหารสตัว์) 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๑๘๐,๖๐๙.๓๗ ๖๙.๘๘ 

- ค่าบัตรเข้าชม ๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐ ๙๒,๐๙๘,๑๙๐.๗๕ ๕๙.๔๒ 
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสตัว์ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสมัมนา/จัดเลี้ยง ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๗๖๙,๓๙๑.๕๖ ๕๕.๒๙ 
- ค่าบริการรถโดยสาร ๑๕๐,๐๐๐ ๖๒๑,๓๑๔.๒๑ ๔๑๔.๒๑ 
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินคา้และบริการ ๑๕๐,๐๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
- ค่าเช่าสถานท่ี ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๗๘๕,๗๓๒.๒๗ ๕๒.๓๘ 
- รายได้อื่น (รายได้ระหวา่งหน่วยงาน, ค่าปรับ) ๙๐๐,๐๐๐ ๖๐๓,๖๖๕.๙๒ ๖๗.๐๗ 

๒. รายได้จากการด าเนินงานของศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ 

๔๘,๔๐๐,๐๐๐ ๑๓,๗๐๗,๗๕๐.๒๕ ๒๘.๓๒ 

- ค่าธรรมเนยีมการใช้พื้นที*่ ๔๘,๓๔๐,๐๐๐ ๑๓,๖๙๐,๗๓๘.๐๐ ๒๘.๓๒ 
- รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ) 

๖๐,๐๐๐ ๑๗,๐๑๒.๒๕ 28.35 

๓. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ - ๙,๕๕๑,๙๘๘.๘๕ N/A 
- รายไดด้อกเบี้ยรับ - ๙,๔๕๖,๔๐๐.๘๕ N/A 
- รายได้คา่ปรับ - ๔๗,๗๙๔.๐๐ N/A 
- รายได้อื่น - ๔๗,๗๙๔.๐๐ N/A 

รวมท้ังสิ้น ๒๒๖,๘๐๐,๐๐๐ ๑๓๐,๓๑๘,๖๔๓ ๕๗.๔๖ 
 
หมายเหตุ : ๑. รายได้ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว 
               ๒. *รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า 
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๑.๒ ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
สรุปดังนี้ 
 

                         หน่วย : บาท 
รายการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. 59– มี.ค. 60) 

ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. 60– มี.ค. ๖1) 

+ เพ่ิมขึ้น/ - ลดลง 
จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑. รายได้จากการด าเนินงานของ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

๙๗,๙๖๒,๐๓๗.๑๘ ๑๐๗,๐๕๘,๙๐๔.๐๘ +๙,๐๙๖,๘๖๖.๙๐ +๙.๒๙ 

- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์) 

9,600,773.13 ๑๑,๑๘๐,๖๐๙.๓๗ +๑,๕๗๙,๘๓๖.๒๔ +๑๖.๔๖ 

- ค่าบัตรเข้าชม 84,121,709.40 ๙๒,๐๙๘,๑๙๐.๗๕ +๗,๙๗๖,๔๘๑.๓๕ +๙.๔๘ 
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสตัว์ 764,928.25 - -๗๖๔,๙๒๘.๒๕ -๑๐๐.๐๐ 
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสมัมนา/ 

จัดเลีย้ง 
2,555,363.23 ๑,๗๖๙,๓๙๑.๕๖ -๗๘๕,๙๗๑.๖๗ -๓๐.๗๖ 

- ค่าบริการรถโดยสาร 146,303.74 ๖๒๑,๓๑๔.๒๑ +๔๗๕,๐๑๐.๔๗ +๓๒๔.๖๗ 
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินคา้

และบริการ 
26,539.85 - -๒๖,๕๓๙.๘๕ -๑๐๐.๐๐ 

- ค่าเช่าสถานท่ี 236,357.42 ๗๘๕,๗๓๒.๒๗ +๕๔๙,๓๗๔.๘๕ +๒๓๒.๔๓ 
- รายได้อื่น(ค่าปรับ, รายได้อื่น) 510,062.16 ๖๐๓,๖๖๕.๙๒ +๙๓,๖๐๓.๗๖ +๑๘.๓๕ 

๒. รายได้จากการด าเนินงานของศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 

๑๗,๘๖๐,๘๖๕.๕๓ ๑๓,๗๐๗,๗๕๐.๒๕ -๔,๑๕๓,๑๑๕.๒๘ -๒๓.๒๕ 

- ค่าธรรมเนยีมการใช้พื้นที ่ 17,737,346.83 ๑๓,๖๙๐,๗๓๘.๐๐ -๔,๐๔๖,๖๐๘.๘๓ -๒๒.๘๑ 
- รายได้อื่น(ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร 

อาหารว่างและเครื่องดืม่ ) 
123,518.70 ๑๗,๐๑๒.๒๕ -๑๐๖,๕๐๖.๔๕ -๘๖.๒๓ 

๓. รายได้จากการด าเนินงานของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ 

๘,๒๖๗,๕๔๑.๕๘ ๙,๕๕๑,๙๘๘.๘๕ +๑,๒๘๔,๔๔๗.๒๗ +๑๕.๕๔ 

- รายไดด้อกเบี้ยรับ 8,266,227.58 ๙,๔๕๖,๔๐๐.๘๕ +๑,๑๙๐,๑๗๓.๒๗ +๑๔.๔๐ 
- รายได้คา่ปรับ 1,314.00 ๔๗,๗๙๔.๐๐ +๔๖,๔๘๐.๐๐ +๓,๕๓๗.๒๙ 
- รายได้อื่น - ๔๗,๗๙๔.๐๐ ๔๗,๗๙๔.๐๐ N/A 

รวมท้ังสิ้น ๑๒๔,๐๙๐,๔๔๔.๒๙ ๑๓๐,๓๑๘,๖๔๓.๑๘ ๖,๒๒๘,๑๙๘.๘๙ ๕.๐๒ 

หมายเหตุ :  ๑. รายได้ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารเีป็นรายไดท้ี่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรยีบร้อยแล้ว 
               ๒. *รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ทีร่วมรายไดร้ับล่วงหน้า 
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 1.3 สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
    (1) จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 – 2561 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) สรุปดังนี้ 
 

 
ปีงบประมาณ 

 

จ านวนนักท่องเท่ียวซ้ือบัตรเข้าชม นักท่องเที่ยว
ยกเว้น

ค่าธรรมเนียม 

รวม 
นักท่องเที่ยว 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
ผู้ใหญ่  เด็ก  ผู้ใหญ่  เด็ก  

พ.ศ. 2559 204,212 48,689 266,928 29,232 116,413 665,474 170.45 
พ.ศ. 2560 189,229 44,582 330,068 35,283 111,748 710,910 198.10 
พ.ศ. 2561 130,004 30,250 111,177 11,075 40,957 323,436 107.68 

รวม 523,445 123,521 708,173 75,590 269,118 1,699,820 476.23 
 

    (2) สัดส่วนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 
(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) สรุปดังนี้ 
 

 

  
 

   (3) กราฟแสดงจ านวนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ตั้ งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) ดังนี้ 
 

  

ผู้ใหญ่ (ไทย) 
31.58% 

เด็ก (ไทย) 
7.44% 

ผู้ใหญ่ 
(ต่างชาติ) 
55.09% 

เด็ก (ต่างชาติ) 
5.89% 

ผู้ใหญ่ (ไทย) 
46.02% 

เด็ก (ไทย) 
10.71% 

ผู้ใหญ่ 
(ต่างชาติ) 
39.35% 

เด็ก (ต่างชาติ) 
3.92% 

549,061 599,162 

282,506 

116,413 
111,748 

40,957 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ซื้อบัตรเข้าชม ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ภาพรวม 
คนไทย 39.02 % 
คนต่างชาติ 60.98 % 

ภาพรวม 
คนไทย 56.73 % 
คนต่างชาติ 43.27 % 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2561) 

 

(ค
น)
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   (4) รายได้ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ  
31 มีนาคม 2561) ดังนี้ 
 

  
 

   (5) ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของส านักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) ดังนี้ 
 

 

170.7473 198.1013 
107.0589 

121.6290 
156.8666 

57.9512 

0.0000

100.0000

200.0000

300.0000

400.0000

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รายได้สุทธิ ส่วนลด/ค่าธรรมเนียม 

• มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้าชมเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีทั้งหมด 323,436 คน คิดเป็นมูลค่ารายได้
ทางเศรษฐศาสตร์ จ านวน 1,131.20 ล้านบาท  

รายได้ทางเศรษฐศาสตร์ 

• อนุเคราะห์หน่วยงานและชุมชนโดยรอบพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ านวน 2,322 คน  
คิดเป็นมูลค่า 696,600 ล้านบาท  

การอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆและพื้นที่โดยรอบพ้ืนที่เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 

• ส านักงานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีได้ให้ส่วนลดแก่บริษัททัวร์ คิดเป็นมูลค่า 54.33 ล้านบาท 
• ส านักงานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีให้ค่า Commission แก่รถรับจ้างและมัคคุเทศก์ คิดเป็นมูลค่า 

4.00 ล้านบาท 

การให้ส่วนลดกับบริษัททัวร์ และค่า  Commission ที่ให้รถ
รับจ้างและมัคคุเทศก์ 

• การจ้างคนในท้องถ่ิน คิดเป็นมูลค่า 61.02 ล้านบาท 
• การส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า 2.19 ล้านบาท 

การจ้างงานและการสร้างรายได้ในท้องถิ่น 

(ล
้าน
บา
ท)
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  1.4 สถิติจ านวนผู้เข้าใช้บริการและรายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา 
    (1) จ านวนผู้เข้าใช้บริการและรายได้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) สรุปดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ 
จ านวนผู้เข้าใช้บริการ(คน) รายได้ 

(ล้านบาท) จัดงาน/จัดประชุม ขอใช้สถานที่ ศึกษาดูงาน รวม 
พ.ศ. 2559 758,182 62,430 782 821,394 28.62 
พ.ศ. 2560 960,154 28,840 825 989,819 38.64 
พ.ศ. 2561 192,890 133,050 269 326,209 13.71 

รวม 1,911,226 224,320 1,876 2,137,422 80.97 

 
    (2) จ านวนหน่วยงานที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ จ านวนหน่วยงานเข้ามาใช้บริการ (งาน) 
  พ.ศ. 2559 100 
  พ.ศ. 2560 101 

พ.ศ. 2561 44 
 
    (3) สัดส่วนของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) ดังนี้ 
 
 

  
  

    
 
 

 จัดงาน/จัด
ประชุม 
97% 

 ศึกษางาน 
0.08% 

 ขอใช้สถานท่ี 
2.92 % 

   
จัดงาน/จัด

ประชุม
59.13% 

 ศึกษาดงูาน  
0.08% 

 ขอใช้พื้นที่ 
40.79% 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ณ 31 มี.ค. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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     (4) กราฟแสดงจ านวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบพระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) ดังนี้ 
 

 

    (5) กราฟแสดงรายได้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ  
พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) ดังนี้ 
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จัดงาน/จัดประชุม ขอใช้สถานที่ ศึกษาดูงาน 
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ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ รายได้อ่ืน (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม) 

(ค
น)

 
(ล
้าน
บา
ท)
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  (6) ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าฯ ด าเนินการคิดรายได้ทางเศรษฐศาสตร์จ าแนกออกเป็นลักษณะ
งานระดับภูมิภาคและงานระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 561.31 ล้านบาท 

รายได้ทางเศรษฐศาสตร์ 

• มูลค่าพื้นที่ให้อนุเคราะห์ฟรี จ านวน 8 คร้ัง 
• มูลค่าพื้นที่ให้หน่วยงานต่างๆ ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม จ านวน 36 คร้ัง 

การอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ 

• การจ้างคนในท้องถ่ิน คิดเป็นมูลค่า 9.78 ล้านบาท 
• การส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า 1.27 ล้านบาท 

การจ้างงานและการสร้างรายได้ในท้องถิ่น 
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2. สรุปสถานะการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๑ (จ าแนกตามประเภทงบประมาณ)  

 

 

 
 

ประเภทงบประมาณ 
งบที่ได้รับ 
จัดสรร 

ก่อหนี้ผูกพัน อยู่ระหว่างด าเนินการ คงเหลือด าเนินการ เงินเหลือจ่าย 
เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ รอเบิกจ่าย ร้อยละ รวม ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ 

 ๑. ค่าใช้จ่าย 
     บุคลากร 

เงินงบประมาณ 100.8498 38.1087 37.79 39.4497 39.11 77.5584 76.90 - - 23.2914 23.10 - - 
เงินนอกงบประมาณ - - - - - - - - - - - - - 

รวม 100.8498 38.1087 37.79 39.4497 39.11 77.5584 76.90 - - 23.2914 23.10 - - 

 ๒. ค่าใช้จ่าย 
     ด าเนินงาน 

เงินงบประมาณ 184.2426 51.4119 27.90 25.8517 14.04 77.2635 41.94 29.6004 16.07 77.2804 41.94 0.0983 0.05 
เงินนอกงบประมาณ 76.9906 15.2838 19.85 7.1793 9.33 22.4631 29.18 14.7373 19.14 39.7902 51.68 - - 

รวม 261.2332 66.6956 25.53 33.0309 12.65 99.7266 38.18 44.3377 16.97 117.0706 44.81 0.0983 0.04 

 ๓. ค่าใช้จ่ายลงทุน 
     (ครุภัณฑ์) 

เงินงบประมาณ - - - - - - - - - - - - - 
เงินนอกงบประมาณ 16.2500 0.8592 5.29 1.4861 9.14 2.3453 14.43 4.1269 25.40 9.1271 56.17 0.6507 4.00 

รวม 16.2500 0.8592 5.29 1.4861 9.14 2.3453 14.43 4.1269 25.40 9.1271 56.17 0.6507 4.00 
 ๔. ค่าใช้จ่าย 
     โครงการ 
 

เงินงบประมาณ 2.0814 - - - - - - - - 2.0814 100.00 - - 
เงินนอกงบประมาณ 133.3265 5.4227 4.07 0.5610 0.42 5.9837 4.49 9.4878 7.12 117.6749 88.26 0.1800 0.13 

รวม 135.4079 5.4227 4.00 0.5610 0.42 5.9837 4.42 9.4878 7.01 119.7563 88.44 0.1800 0.13 
    ๔.๑ โครงการ 
        (ลักษณะ 
       ด าเนินงาน) 

เงินงบประมาณ 2.0814 - - - - - - - - 2.0814 100.00 - - 
เงินนอกงบประมาณ 67.1239 5.4227 8.08 - - 5.4227 8.08 3.8478 5.73 57.6733 85.92 0.1800 0.27 

รวม 69.2053 5.4227 7.84 - - 5.4227 7.84 3.8478 5.56 59.7547 86.34 0.1800 0.26 

๔.๒ โครงการ  
 (ลักษณะลงทุน) 

เงินงบประมาณ - - - - - - - - - - - - - 
เงินนอกงบประมาณ 66.2026 - - 0.5610 0.85 0.5610 0.85 5.6400 8.52 60.0016 90.63 - - 

รวม 66.2026 - - 0.5610 0.85 0.5610 0.85 5.6400 8.52 60.0016 90.63 - - 
เงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 287.1738 89.5205 31.17 65.3014 22.74 154.8220 53.91 29.6004 10.31 102.6532 35.75 0.0983 0.03 

เงินนอกงบประมาณรวมทั้งสิ้น 226.5671 21.5658 9.52 9.2263 4.07 30.7921 13.59 28.3520 12.51 166.5923 73.53 0.8307 0.37 
รวมทั้งสิ้น 513.7409 111.0863 21.62 67.0103 13.05 178.0966 34.67 57.9524 11.28 276.7629 53.87 0.9290 0.18 

หมายเหตุ :  1. ผลเบิกจ่าย ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายค้างจา่ย ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในเดือนมีนาคม 256๑ แต่จะเบิกจา่ยในเดือนเมษายน 2561 เช่น ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค และค่าวัสดุ เป็นต้น  
                    ท าใหย้อดเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน ทั้งนี้ หากรวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแล้ว จะท าใหย้อดเบิกจา่ยเพิ่มอีก 54,690,319.46 บาท รวมเป็น 165,776,618.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.27 
    ๒. งบบุคลากร มีกรอบโครงสร้างบุคลากร จ านวน ๓๙๒ อัตรา โดยบรรจุแลว้ จ านวน 293 อัตรา มอีัตราวา่ง จ านวน 99 อัตรา 

 

หน่วย : ล้านบาท 
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๓. รายงานผลเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
                         หน่วย : ล้านบาท 
 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 

แผนเบิกจ่าย 
(ต.ค. 60 - มี.ค. 61) 

ผลเบิกจ่าย 
(ต.ค. 60 - มี.ค. 61) 

วงเงิน  ร้อยละ วงเงิน  ร้อยละ 
1. รายจ่ายประจ า       431.2883         215.542       49.98       110.0815      51.07  
  เงินงบประมาณ        287.1738         162.1953        56.48         89.5205       55.19  
  เงินนอกงบประมาณ        144.1145           53.3469        37.02         20.5609       38.54  

๑.๑ งบบุคลากร        100.8498           50.2999        49.88         38.1087       75.76  
  เงินงบประมาณ        100.8498           50.2999        49.88         38.1087       75.76  
  เงินนอกงบประมาณ                  -                     -              -                    -              -    

๑.๒ งบด าเนินงาน        261.2332         139.1581        53.27         66.6956       47.93  
  เงินงบประมาณ        184.2426         111.3954        60.46         51.4119       46.15  
  เงินนอกงบประมาณ          76.9906           27.7627        36.06         15.2838       55.05  

1.3 งบโครงการ (ด าเนินงาน)          69.2053           26.0842        37.69           5.2772       20.23  
  เงินงบประมาณ            2.0814            0.5000            -                    -              -    
  เงินนอกงบประมาณ          67.1239           25.5842        38.11           5.2772       20.63  

2. รายจ่ายลงทุน 82.4526  26.0230  31.56  0.8592 ๓.๓๐ 
  เงินงบประมาณ                  -                     -              -                    -              -    
  เงินนอกงบประมาณ          82.4526           26.0230        31.56           0.8592  ๓.๓๐ 

2.1 ครุภัณฑ์          12.0690           12.0690      100.00           0.8592         7.12  
  เงินงบประมาณ                  -                     -              -                    -              -    
  เงินนอกงบประมาณ          12.0690           12.0690      100.00           0.8592         7.12  

2.2 สิ่งก่อสร้าง            4.1810            0.9780        23.39                  -              -    
  เงินงบประมาณ                  -                     -              -                    -              -    
  เงินนอกงบประมาณ            4.1810            0.9780        23.39  -           -    

2.3 งบโครงการ (ลงทุน)          66.2026           12.9760        19.60                  -              -    
  เงินงบประมาณ                  -                     -              -                    -              -    
  เงินนอกงบประมาณ          66.2026           12.9760        19.60                  -              -    

รวมทั้งสิ้น       513.7409        241.5651       47.02  111.0863 45.99 

เงินงบประมาณ       287.1738        162.1953       56.48  89.5205 55.19 

เงินนอกงบประมาณ       226.5671         79.3699       35.03  21.5658 27.17 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑  

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 25๖๐ – มีนาคม 256๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   วั นพฤหั สบดี  ที่  12  ตุ ล าคม  2560 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับคณะวิจิตร-ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาล
นครเชียงใหม่ และโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา
ล้านนา จัดฝึกอบรม หัวข้อ “เรียนรู้ภูมิปัญญา
ช่างลงรักปิดทองและเครื่องเขิน” ระหว่างวันท่ี 
9 – 30 กันยายน 2560 (เรียนเสาร์-อาทิตย์) 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 
จังหวัดเชียงใหม่ การฝึกอบรม“เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาช่างลงรักปิดทองและเครื่องเขิน” จัดขึ้น
เพื่อ เป็นการเผยแพร่และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่
ได้ร่วมสืบสานภูมิปัญญาศิลปะการลงรักปิด
ทองและเครื่องเขินของชาวล้านนา 

   วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับบริษัทโฮมโชว์ จ ากัด จัดงานมหกรรมลอย
กระทงล้านนา “สีสันแห่งสายน้ า” โดยได้รับ
เกียรติจาก พล.อ.เจน คีรีทวีป ประธานท่ีปรึกษา
คณะท างานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นประธาน
เปิดงาน และมีนางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิง
คนคร ดร .วี ระ เดช จิต ศักดานนท์ ประธาน
กรรมการ บริษัท โฮมโชว์ จ ากัด และคุณวชิรา จิต
ศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโชว์ จ ากัด 
เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
น า น า ช า ติ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  7  ร อ บพร ะ
ชนมพรรษา 

    วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีได้รับสมาชิกใหม่ “กูดูใหญ่” ไม่
ทราบเพศ เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 
ปัจจุบันอาศัยอยู่ในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี 
โดยได้รับการเลีย้งดูจากแมต่ามธรรมชาติ อาศัย
รวมกับฝูงกูดูใหญ่ที่อยู่ภายในส่วนแสดงซาวัน
นาซาฟารี  ซึ่ ง เป็นส่ วนแสดงสัตว์ผู้ ถูกล่ า 
ในธรรมชาติ แถบทวีปแอฟริกา โดยนับเป็น
สมาชิกกูดูใหญ่ ตัวที่ 6 ของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี และได้รับการตั้งช่ือว่า “น้องยี่ เป็ง” 
เพื่อต้อนรับเทศกาลลอยกระทงยี่เป็ง ประเพณี
ส าคัญที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคเหนือที่
ใกล้จะถึงน้ี 

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 
17.00 น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ร่ วมกับอ า เภอแม่ทา 
เทศบาลต าบลทาปลาดุก ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬา จ.ล าพูน บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัดล าพูน วัดทาชมพู และสภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
เขตพื้นที่ 1 สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ล้านนา จัดงาน “เทศกาลลอยกระทงวิถี
ล้านนา สะพานขาวทาชมภู” ณ สะพานขาว
ทาชมภู ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัด
ล าพูน 
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ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม
ต่อยอดภูมิปัญญาช่างท้องถิ่น ช่างลงรักปิดทอง
และเครื่องเขิน 

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นางเนตรนภา สุทธิธรรม
ด ารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิง
คนคร และรักษาการผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจ
และโครงการพิเศษ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน 
“บ้านถวายหมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8” 
และ “งานหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1”  
ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 
มกราคม 2561 ณ ย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย 
ต าบลขุนดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเมืองสร้างสรรค์ 
Creative cities แห่งใหม่ขององค์การ การศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 
Creative City of Crafts and Folk Art 1 ใน 64 
เมือง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็น
การส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอด เชียงใหม่ เมือง
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์ของ UNESCO 

     วันเสาร์ท่ี 13 มกราคม 2561 เป็นวันเด็ก
แห่งชาติ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดกิจกรรมมอบ
ความสุขให้เด็กๆ โดยมี คุณเนตรนภา สุทธิธรรม
ด ารง ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
พิงคนคร รักษาการผู้ อ านวยการส า นักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และคุณชาญชัย กีฬาแปง 
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้โอวาท พร้อมมอบ
ของขวัญและแจกไอศครีมแก่เด็กๆ 

     เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2561 ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “เพื่อนให้
เพื่อน ปี 2” เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการแบ่งปัน การ
ช่วยเหลือผู้อื่น ท้ังจากการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับ
แก่เยาวชนให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กและเป็นจิตส านึกท่ี
ดีต่อไปในอนาคต ณ บ้านห้วยปูหลวง ต.ยางเปียง อ.
อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และได้รับความร่วมมือจาก
ธนาคารออมสิน สาขาหนองหอย, ธนาคารกรุงไทย 
สาขาบิ๊กซีหางดง, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) สาขาสี่แยกสนามบิน เชียงใหม่, ธนาคาร
อิสลาม สาขาหางดง, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
สาขาเชียงใหม่ และสาขาสันก าแพง , โรงเรียนวัฒ
โนทัย พายัพ เชียงใหม่, ร้านเชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 
และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีให้การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมในครั้งน้ีเป็นอย่างดี 
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    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) น าโดย นาง
เนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อม
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ 
“เพื่อนให้เพื่อน ปี 2” ขึ้น เพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกในการแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อื่น ทั้ง
จากการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับแก่เยาวชน
ให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กและเป็นจิตส านึกที่ดี
ต่อไปในอนาคต โดยมอบของขวัญวันเด็ก 
ประจ าปี 2561 ให้แก่เยาวชนบ้านป่ากุ๋ย ต.
ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยนาย
ภูมิภั ทร  พรหมบุตร  ผู้ อ านวยการฝ่ าย
บริหารงานกลาง  ให้ การต้ อนรับคณะ
บุ ค ล า ก ร จ า ก ร า ช อ า ณ า จั ก ร ภู ฎ า น  
และอาจารย์ที่ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

    วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 
น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดการ
ฝึกอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรการบริหาร
สวัสดิภาพสัตว์" พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 โดยมี 
นายวีระพล บุญชูดวง ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
จัดการสัตว์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเทวินทร์ รัตนะวงศะ
วัต ผู้อ านวยการสวนสัตว์นครราชสีมา และ
นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อ านวยการสวนสัตว์
เปิดเขาเขียว เป็นวิทยากรบรรยายในการ
อบรม ณ อาคารไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไน์
ซาฟารี 

    วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 18.30 
น. ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ต้อนรับผู้ประกอบการจากทั่วโลก ที่ เข้า
ร่วมงาน ATF2018 FAREWELL PARTY 
กว่า 600 คน รับบรรยากาศธรรมชาติและ
สัมผัสสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดในไสตลซ์าฟารี โดย
มีนางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร ให้
การต้อนรับ พร้อมนายสันติ ชุดินทรา รอง
ผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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    วันท่ี 9 มีนาคม 2561 ส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี เพ่ิมมาตรการสร้างความชุ่มช้ืน 
ในพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์ และพื้นที่ให้บริการ
นักท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนการก าจัดขยะที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ปุ๋ยชีวภาพจากมูล
สัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สู่ชุมชน ต าบลนาคอ
เรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ในงานผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ฯ พบปะประชาชน “ปุ๋ย
ชีวภาพจากมูลสัตว์” จุดเริ่มต้นของการจัดการ
ขยะจากเศษใบไม้และมูลสัตว์เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี แปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์ 

   วันที่ 30 มีนาคม 2561 ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบัน
พระปกเกล้า เ ชิญชวนเข้าชมนิทรรศการ
เ มื อ ง ไ ท ย ใ น รั ช ส มั ย พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทัศนาห้วงเวลา 
แห่งการเปลี่ยนแปลง ณ โถงนิทรรศการ 
SMEs 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  7  รอบพระ
ชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเข้าชมฟรีทุก
วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10.00 – 17.30 น. ถึง
วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 




