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สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) : สพค. จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 130 ตอนที่ 15 ก
เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556 โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยงหรือ
ต่อเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่ดังกล่ำว โดยมีกำรควบรวมและโอนกิจกำรโครงกำรเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี จำกองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) และศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ จังหวัดเชียงใหม่ จำกสำนักปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ มำอยู่
ภำยใต้กำรบริหำรของ สพค.
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอำนำจหน้ำที่กิจกำร ทรัพย์สิน
สิทธิ หนี้ และงบประมำณขององค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำร
มหำชน) (อพท.) เฉพำะในส่วนของสำนักงำนพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้กับสำนักงำนพัฒนำพิง คนคร
(องค์กำรมหำชน) (สพค.)
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ
หนี้ และงบประมำณของสำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ในส่วนของศูนย์ประชุมและ
แสดงสิ น ค้ำ นำนำชำติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ไปเป็ นของส ำนัก งำนพั ฒ นำพิ งคนคร
(องค์กำรมหำชน) ตำมควำมในมำตรำ 40 แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) พ.ศ. 2556 ต่อไป

การปรับบทบาทของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ปัจจุบันสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ได้ปรับบทบำทองค์กรใหม่ที่สอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 และแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 และ
ตอนบน 2 โดยจะเป็นแกนหลักใน 3 พันธกิจ คือ
 เป็ น แกนหลั ก ในกำรให้ บ ริ ก ำรสำธำรณะสร้ ำ งสภำพแวดล้ อ มที่ เ หมำะสมต่ อ กำรพั ฒ นำ
อุ ต สำ ห กร รม ท่ อ ง เ ที่ ย ว ห รื อที่ เ รี ย กว่ ำ Ecosystem for tourism industries โ ดย ก ำร ดู แ ล รั ก ษ ำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรมล้ำนนำ, สร้ำง แบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้, กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ในพื้นที่, บูรณำกำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมกัน,
สื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
 เป็ น แกนหลั กในกำรบริห ำรจั ด กำรศูน ย์ ประชุมฯ เพื่ อรองรั บ และสนั บ สนุ น อุต สำหกรรม MICE
โดยวำงตำแหน่งเป็น Lanna Eco MICE และได้กำหนดแนวทำงกำรจัดประชุมในระดับนำนำชำติเรื่องต่ำงๆ
ดังนี้ ภำวะโลกร้อน ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ กำรรักษำและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงทำงอำหำร และอำรย
ธรรมล้ำนนำ
 เป็นแกนหลักในวำงแผน พัฒนำ และบริหำรจัดกำรสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสัตว์ป่ำ และแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ที่กระจำยรำยได้สู่สังคมและชุมชน

๑

เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงกำรพัฒนำ ยกระดับ และเพิ่มศักยภำพในกำรบริกำรสำธำรณะ สำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ จะมีกำรบริห ำรแบบประชำรัฐคือมีกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่ว มกันทั้งภำครัฐ เอกชน
สถำบันกำรศึกษำ สังคมและชุมชน ในลักษณะพำดผ่ำนสำยงำนไปสู่เป้ำหมำยแผนงำนโครงกำรร่วมกันที่ไป
เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดกำรดำเนินงำนในแผนงำนโครงกำรที่ไปเชื่อมโยงกับเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์จะสำมำรถขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมพันธกิจให้ไปสู่ภำพควำมสำเร็จของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
โดยพัฒนำพื้นที่ภำคเหนือตอนบนให้เป็น “The world class destination of Lanna Eco MICE”
ซึ่งผลลัพธ์จำกภำพควำมสำเร็จตำมพันธกิจของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครจะส่งผลประโยชน์ในวงกว้ำง
ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อพื้นที่กำรท่องเที่ยวในภำคเหนือตอนบนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ภำคส่วนอันจะนำไปสู่กำรท่องเที่ยวที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีของรัฐบำล ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งสำนักงำนพัฒนำพิงคนครดังต่อไปนี้
1. ด้ำนเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรำยได้ทำงตรงจำกศูนย์ประชุมฯและ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีทำงอ้อมมีกำร
เกิดอุตสำหกรรมต่อเนื่องมีกำรจ้ำงงำน และมีกำรกระจำยรำยได้
2. ด้ำนสังคม อนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนล้ำนนำ กำรกระจำยรำยได้ไปยังทุกกลุ่มของสำยน้ำ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวทำให้ลดช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม และทำให้ชุมชนเข้มแข็ง มีอำชีพมั่นคง
3. ด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ก ำรอนุ รั ก ษ์ รั ก ษำและหวงแหนในทรั พ ยำกรธรรมชำติ ท่ อ งเที่ ย วบนฐำน
ทรัพยำกรที่ยั่งยืนเชิงนิเวศ

๒

เพื่อให้บรรลุข้อท้ำทำย สำนักงำนพัฒนำพิงคนครได้วำงยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนไว้ 9 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์กำรเชื่อมโยงเครือข่ำย
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์ควำมรู้
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำห่วงโซ่อุปทำน
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรตลำดและกำรสร้ำงแบรนด์
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพมำตรฐำน
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำนวัตกรรม
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวสีเขียว
8. ยุทธศำสตร์เพิ่มศักยภำพบุคลำกร
9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำลในองค์กร

๓

แผนยุทธศาสตร์สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 5 ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 – 2564)
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำพิ ง คนครได้ ป รั บ บทบำทของส ำนั ก งำน โดยยึ ด หลั ก ควำมสอดคล้ อ งของแผน
ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯกับยุทธศำสตร์ในระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) และทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) และยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด
วิสัยทัศน์ :
สพค. เป็นศูนย์กลำงของกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรเพื่อยกระดับศักยภำพกำรท่องเที่ยวให้มี
คุณภำพ ยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภำพของจังหวัดภำคเหนือตอนบน
พันธกิจ :
1. เป็นแกนกลำงในกำรบูรณำกำร เชื่อมโยงกำรพัฒนำ ยกระดับ และเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว
ของทุกภำคส่วนในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ ำ นำนำชำติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบ
พระชนมพรรษำ เป็นศูนย์กลำงในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมไมซ์ไปสู่ Lanna Eco MICE ในภำคเหนือตอนบน
3. พัฒนำ ยกระดับ และเพิ่มศักยภำพเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สัตว์ป่ำ และระบบนิเวศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน
2. ส่งเสริมกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์ของภำคเหนือตอนบน
3. กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์ประชุมฯ และ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้สนับสนุนกำรท่องเที่ยวในระดับสำกล
4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล

๔

โครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง สพค.
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

สานักตรวจสอบภายใน (5)
คณะอนุกรรมการกากับดูแลสานักงาน
พื้นที่พเิ ศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี






คณะอนุกรรมการกากับดูแลศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติฯ

สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ผู้อำนวยกำร สพค. (1)

รองผู้อำนวยกำร และ ผอ.สชน.

รองผู้อำนวยกำร และ ผอ.ศปช.

รองผู้อำนวยกำร และ ผอ.สพพ.

รองผู้อำนวยกำร และ ผอ.สบง.

สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
(238)

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำฯ
(32)

สำนักพัฒนำธุรกิจและโครงกำรพิเศษ
(27)

สำนักบริหำรงำนกลำง
(85)

ฝ่ำยบริกำร (69)
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์ (109)
ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบำรุง (54)
ฝ่ำยกำรตลำด (5)
รวมจำนวนทั้งสิ้น
(388 อัตรำ)

ที่ปรึกษำ/ผชช.
(4 อัตรำ)

 ฝ่ำยกำรตลำดและบริกำร (10)
 ฝ่ำยบริหำรจัดกำร (10)
 ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ (12)

 ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ (8)
 ฝ่ำยโครงกำรพิเศษ (9)
 ฝ่ำยประสำนงำนและพัฒนำพื้นที่
เชื่อมโยง (9)



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

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป (15)
ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร (7)
ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี (14)
ฝ่ำยวิชำกำรและแผนงำน (8)
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล (8)
ฝ่ำยพัสดุและอำคำรสถำนที่ (13)
ฝ่ำยกฎหมำย (6)
ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (13)
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๖
หมายเหตุ : โครงสร้ำงและอัตรำกำลังเป็นไปตำมข้อบังคับสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยกำรจัดแบ่งส่วนงำนและขอบเขตหน้ำที่ พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 11 มีนำคม 2558

ภารกิจตามโครงสร้างของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
(1) สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มีหน้ำที่ควำมรับ ผิดชอบ เกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรทั้งปวงของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและในส่วนที่
เกี่ยวข้อง กำรให้กำรบริกำรสวนสัตว์และสวนสนุก กำรดูแลและกำรฝึกสัตว์ กำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัดเลี้ยง
กำรค้ำภำยใน กิจกรรมกำรตลำด กำรพัฒนำสินค้ำและกำรให้บริกำร กำรดูแล ปรับปรุงและกำรดูแลรักษำ
อำคำรสถำนที่และพื้นที่ในควำมรับผิดชอบ รวมทั้ง กำรดำเนินกำรด้ำนมวลชนสัมพันธ์และดำเนินงำนอื่นๆ
ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย ประกอบด้วย
ฝ่ำยบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล พัฒนำ งำนบัตรเข้ำชม งำนอำนวยควำมสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว งำนให้ควำมรู้สำระ และควำมบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว ในกิจกรรมชมสัตว์ กิจกรรมสวนสนุก
กิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งกำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน ประกอบด้วย กลุ่มงำนอำนวยควำม
สะดวกนักท่องเที่ยว กลุ่มงำนบ้ำนพักจัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน
 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรักษำสัตว์ อนุรักษ์ วิจัยและพัฒนำพันธุ์สัตว์
กำรเลี้ยง กำรดูแลรักษำสุขภำพสัตว์ กำรฝึกสัตว์เพื่อนำออกแสดง ประกอบด้วยกลุ่มงำนสัตวแพทย์ อนุรักษ์และ
วิจัย กลุ่มงำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์
 ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบำรุง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง ดูแลรักษำและ
ซ่อมบำรุงอำคำร ยำนพำหนะ อุปกรณ์ทุกระบบ กำรดูแลจัดแต่งภูมิทัศน์ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำม
ปลอดภัย กำรจรำจร และกำรสื่อสำร ของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ประกอบด้วย กลุ่มงำนโยธำและซ่อม
บำรุง กลุ่มงำนภูมิทัศน์และจัดกำรสิ่งแวดล้อม กลุ่มงำนรักษำควำมปลอดภัย ควำมสะอำดและจรำจร
 ฝ่ำยกำรตลำด มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรับจอง กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด กำรพัฒนำ
สินค้ำและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย งำนบริหำรงำนขำยและรับจอง งำนแผนและวิจัยกำรตลำด และงำนพัฒนำ
สินค้ำและบริกำร


(2) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกรรมกำรให้บริกำรจัดประชุม กำรแสดง กำรสัมมนำ
กำรจัดเลี้ยง กำรจัดแสดงสินค้ำ และกิจกรรมอื่นๆ ภำยในพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษำ ดูแล ปรับปรุงและบำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ รวมทั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกิจกำร ประกอบด้วย
 ฝ่ำยกำรตลำดและบริกำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำและส่ง เสริมกำรจัดประชุม
ดำเนินงำนด้ำนกำรจัดทำแผนกำรตลำด กำรส่งเสริมกำรขำย กำรจัดประชุมให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยตลอดจน
วิเครำะห์แนวโน้มทำงกำรตลำด คู่แข่งและกลุ่มเป้ำหมำย พฤติกรรมผู้บริโภค และจัดทำรำยงำนทำงกำรตลำด
กำรอำนวยควำมสะอำดในกำรให้บริกำรตอบสนองควำมต้องกำรแก่ผู้จัดกำรประชุมสัมมนำ กำรจัดแสดงสินค้ำ
ตลอดจนกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำร ประกอบด้วยงำนพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดประชุม งำนพัฒนำ
มำตรฐำนกำรให้บริกำร
 ฝ่ำยบริหำรจัดกำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนทำงด้ำนเทคนิคระบบเครือข่ำย
ไร้สำย (Wi-Fi) ระบบแสง สี เสียง ระบบข้อมูล ข่ำวสำร (Information) ระบบไฟฟ้ำ แสงสว่ำง ระบบควำมเย็น
กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ดูแล แก้ไข ตลอดจนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
กำรดำเนินงำนและกิจกรรมของศูนย์ประชุมฯ ให้มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำ งำนรักษำ
ควำมสะอำด งำนจรำจร และควำมปลอดภัยของศูนย์ประชุมฯ ประกอบด้ว ยงำนพัฒ นำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ งำนรักษำควำมสะอำดและควำมปลอดภัย
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ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรดูแล ปรับปรุงและบำรุงรักษำ ซ่อมแซม
อำคำรสถำนที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกิจกำร ตลอกจนดูแลภูมิทัศน์ภำยนอกอำคำร


(3) สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำน และกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
 ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรวิเครำะห์ วิจัย วำงแผน ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนและ
บริบทของแหล่งท่องเที่ยว และดำเนินกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พัฒนำแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วเดิ ม ที่ มี อ ยู่ ใ นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ละพื้ น ที่ เ ชื่ อ มโยง ในด้ ำ นต่ ำ งๆ เช่ น ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ประกอบด้วย งำนพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม
 ฝ่ำยประสำนงำนและพัฒนำพื้นที่เชื่อมโยง มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรประสำนกำรพัฒนำด้ำน
กำรท่ อ งเที่ ย ว และเสริ ม สร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ร ะหว่ ำ งหน่ ว ยงำนภำคี เ ครื อ ข่ ำ ยทั้ง ภำครั ฐ และเอกชน กำร
ประสำนงำนร่ว มกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน ตลอดจนร่วมกระตุ้นกำรสร้ำงกิจกรรมและ
โครงกำรเชิงสร้ำงสรรค์ในทุกระดับร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ประกอบด้วย งำนส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน
ในพื้นที่ งำนประสำนกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว
 ฝ่ำยโครงกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรพิเศษ ที่เกิดขึ้นภำยใต้
กำรกำกับดูแลของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร เพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง
งำนอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น ประกอบด้วย งำนบริหำรจัดกำรโครงกำรงำน
อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น
(4) สานักบริหารงานกลาง
เกี่ย วกับ กำรบริ ห ำรงำนทั่วไปของส ำนักงำนและกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ผู้ อำนวยกำร และหน่ ว ยงำนภำยในกำกับ ส ำนัก งำนพัฒ นำพิ งคนคร หน่ว ยตรวจสอบภำยในกำรบริ ห ำร
ทรัพยำกรสำนักงำน กำรประชำสัมพันธ์ กำรผลิตสื่อต่ำงๆ รวมทั้งกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำร องค์กร
ปกครองท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนอื่น ตลอดจนกำรกำหนดยุทธศำสตร์ขององค์กร กำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของสำนั กงำนเพื่อให้ บรรลุตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ของส ำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร ประกอบด้วย
 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบ งำนด้ำนเอกสำร งำนทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ งำน
จัดเก็บเอกสำร งำนพิมพ์หนังสือ กำรประสำนงำนทั้งภำยในภำยนอกองค์กร งำนควบคุมดูแลยำนพำหนะ
ประกอบด้วย งำนเลขำนุกำร งำนธุรกำร งำนควบคุมยำนพำหนะ
 ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ กลั่นกรองและประสำนกำรนำเรื่องเสนอ
คณะกรรกำร อนุ ก รรมกำร จั ด เตรี ย ม นั ด หมำย อ ำนวยควำมสะดวก ในกำรด ำเนิ น งำนประชุ ม ของ
คณะกรรมกำร จัดทำรำยงำนกำรประชุมของคระกรรมกำร และกำรกำกับดูแลกำรประชุมอนุกรรมกำร กำร
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมมติ หรื อข้อสั่งกำรของคณะกรรมกำร และอนุกรรมกำร ประกอบด้วย งำน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร งำนธุรกำร งำนประชุมคณะกรรมกำร
 ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร กำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
กำรปฏิบั ติงำนในส่ว นงำนกำรเงิน และงำนบัญชี ให้ถูกต้องตำมระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจัดทำ
เอกสำรกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรวิเครำะห์ กำรเงิน จัดทำกระแสเงินสด ตำมรำยกำรใช้จ่ำยเงินให้
เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน บันทึก
บัญชีของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้ถูกต้องและเป็นไปตำมหลักสำกล ประกอบด้วยงำนกำรเงิน งำนบัญชี
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ฝ่ำยวิช ำกำรและแผนงำน มีห น้ำที่รับผิ ดชอบในกำรบริห ำรจัดกำร กำกับ ทบทวน ดูแล
ถ่ำยทอดงำนยุ ทธศำสตร์ กำรรวบรวมข้ อมูล ในกรจั ดทำงบประมำณ แผนงำน แผนกำรใช้จ่ ำยเงิน และ
ประเมินผลกำรจัดทำแบะติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรอง
กำรปฏิบัติร ำชกำรประจำปี กำรจั ดทำแผนและรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ ยง ควบคุมภำยใน กำรจัดทำ
รำยงำนประจำปีของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย งำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนจัดทำงบประมำณ งำนวิจัย ติดตำมและประเมินผล งำนควบคุมภำยใน และ
บริหำรควำมเสี่ยง
 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำร จัดกำร กำกับดูแล ติดตำมและ
ประเมินผล กำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย พัฒนำ
บุคลำกรของสำนักงำน จัดฝึกอบรม กำรเสริมสร้ำงวินัย ปลูกฝังสร้ำงค่ำนิยมขององค์กร กำรพัฒนำระบบ
คุณธรรม จริยธรรม พัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร กำรดำเนินกำรด้ำนสิทธิ สวัสดิกำรและผลประโยชน์ของ
ผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศของสำนักงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
 ฝ่ำยพัสดุและอำคำรสถำนที่ หน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำร จัดกำร กำกับดูแล และวำงแผน
งำนจัดซื้อ จัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับของสำนักงำน มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งกำรหรือ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบริหำรสั ญญำ ควบคุมดูแล จำหน่ำยวัสดุและครุภัณฑ์ บริหำรจัดกำรและ
ควบคุมดูแลด้ำนอำคำรสถำนที่ กำรบำรุงรั กษำทรัพย์สินและกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
ประกอบด้วยงำนจัดซื้อจัดจ้ำง งำนทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สิน งำนบริหำรสัญญำ งำนควบคุมอำคำรและ
สถำนที่
 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรกำหนดทิศทำงในกำร
ประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนตอบแทนสังคม (CSR) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จัดทำฐำนข้อมูลของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ทุกด้ำน พัฒนำเว็บไซต์ และสื่อประชำสัมพันธ์ของสำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร ประกอบด้วยงำนประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนวำงแผนและพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
 ฝ่ ำ ยกฎหมำย มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำรตรวจสอบและสนั บ สนุ น ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนของ
สำนักงำนพัฒนำพิงคนครให้ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบร่ำงสัญญำ
และข้อตกลง ต่ำงๆ กำรเสนอปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และประกำศของสำนักงำน ดำเนินกำร
เกี่ยวกับงำนนิติกรรมและสัญญำ งำนเกี่ยวกับควำมผิดทำงคดีแพ่ง คดีอำญำ งำนคดีปกครอง และงำนคดีอื่นๆ
ที่ อ ยู่ ใ นหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบของส ำนั ก งำน รวมทั้ ง ให้ ค ำปรึ ก ษำ วิ นิ จ ฉั ย และตี ค วำม ข้ อ กฎหมำย
ประกอบด้วย งำนกฎหมำย งำนวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์
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กิจกรรมการดาเนินงานที่สาคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง พัฒนา
ยกระดับ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวภาคเหนือ
ตอนบน

รองรับและ
สนับสนุน
อุตสาหกรรม MICE
ภาคเหนือตอนบน

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี

เชื่อมโยง พัฒนา ยกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน
• สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือ
ตอนบน

- จัดงำนเทศกำลลอยกระทงวิถีล้ำนนำที่สะพำนขำวทำชมภู
- กำรเพิ่มศักยภำพกำรท่องเที่ยวในเขตพื้นที่กำรพัฒนำพิงคนคร คือ
โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่ำนภูมิปัญญำช่ำงท้องถิ่น,
โครงกำรเส้นทำงเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ (Self-guided
walking tour of Chiang Mai city) และโครงกำรสื่อแบ่งปันประสบกำรณ์
กำรท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และภำคเหนือตอนบน "แชร์ประสบกำรณ์
แอ่วเมืองนอก"
- เสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่อำเภอหำงดง และ
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
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รองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรม MICE ภาคเหนือ
ตอนบน
• สนับสนุนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและขับเคลือ่ นอุตสำหกรรม MICE
จังหวัดเชียงใหม่
• สนับสนุนกำรจัดงำน Lanna MICE Mart ๒๐๑๖ และ Thai Night งำน ASEAN
Tourism Forum (ATF) 2017
• สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน MICE ให้กับสถำบันกำรศึกษำ
• ร่วมกำหนดมำตรฐำนและเป้ำหมำยโครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับ
อุตสำหกรรม MICE จ.เชียงใหม่
• ลงนำม MOU กำรจัดประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ระหว่ำงสำนักงำนพัฒนำ
พิงคนครฯ กับ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
• ใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมฯ ในกำรจัดงำนระดับนำนำชำติ ได้แก่ กำรแข่งขัน
แบดมินตันสำกล Astec Chiangmai Badminton Sawadee Cup 2017,
โครงกำรเทศกำลลิขสิทธิ์และเนื้อหำสำหรับสือ่ เพื่อเด็กและเยำวชน
(International Children's Content Right Fair : ICCRF 2017) และงำน
ASEAE Torism Forum 2018 (ATF)
• รำยได้จำกกำรดำเนินงำนของศูนย์ประชุมฯ จำนวน 13.71 ล้ำนบำท ซึ่งมีผู้เข้ำ
ใช้บริกำรศูนย์ประชุมฯ จำนวน 442,929 และมีกำรจัดงำนจำนวน 44 งำน
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พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
• จัดอบรมให้กับเยำวชนในพื้นที่โดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้เป็นมัคคุเทศก์
อำสำพำเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
• ดำเนินกิจกรรม CSR ให้กับเยาวชนในสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสใน
การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน และรองกรับการฝึกงานของนักศึกษา ใน
หลักสูตรต่างๆ เช่น ด้านสัตวแพทย์ การจัดการด้านการท่องเที่ยว ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
• เตรียมควำมพร้อมเพื่อขอรับรองมำตรฐำน OHSAS 18001 ด้ำนชีวอนำมัยและ
ด้ำนควำมปลอดภัย
• เพำะขยำยพันธุ์สัตว์ป่ำจำนวน 7 ชนิด โดยในจำนวนนี้เป็นสัตว์ป่ำหำยำก จำนวน
3 ชนิด ได้แก่ สมเสร็จบรำซิล กวำงผำ และเลียงผำ
• ผลิตปุ๋ยจำกมูลสัตว์ของไนท์ซำฟำรีเพื่อใช้ในพื้นที่และให้กับประชำชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่
• ดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร คือ การเพิ่มรายได้
และการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
• ดาเนินการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับบุคลากร เช่น การบริหารสวัสดิภาพสัตว์
การให้บริการ การซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และ CPR เพื่อตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากลที่มีความพร้อม
ด้านความปลอดภัย
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ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. แผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยง
เพื่อขับเคลื่อนอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยวในพื้นที่
ภำคเหนือตอนบน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์
ประชุมฯ และเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรีให้สนับสนุน
กำรท่องเที่ยวมในระดับ
สำกล

• โครงกำรกำรศึกษำควำมเป็นไปได้เบื้องต้น โครงกำรกระเช้ำลอยฟ้ำดอยหลวงเชียงดำวเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและ
ศึกษำธรรมชำติ จังหวัดเชียงใหม่
• โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้ำนหัตถกรรมล้ำนนำ
• โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่อำเภอหำงดง และอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
• โครงกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบูรณำกำร (IMC)
• โครงกำรจัดงำนเทศกำลลอยกระทงวิถีล้ำนนำที่สะพำนขำวทำชมภู

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิ
บำล

โครงกำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ประชุมเพื่อขยำยตลำดไมซ์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรขอรับรองมำตรฐำน (กิจกรรม ISO 50001)
โครงกำรรักษำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์และบริกำรของพิงคนคร (มอก. 22300)
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)
โครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ (Education) กิจกรรมยุวอำสำนำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
(รุ่นที่ 3)
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อมเพิ่มขึดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล (World Class
Destination)
โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภุมิทัศน์ภำยในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
โครงกำรปรับปรุงสภำพรถบรรทุก 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (รถบัส)
โครงกำรศึกษำผลทำงสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic impacts) ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
นำนำชำติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่
โครงกำรจ้ำงออกแบบกำรสร้ำงพิพธภัณฑ์และอนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
(รัชกำลที่ 9)
โครงกำรจ้ำงทีมกำรตลำดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ
โครงกำรจัดทำแผนหำสัตว์ 10 ปี
โครงกำรให้ควำมร่วมมือ Farewell Party งำน ASEAN Tourism Forum (ATF) 2018

• โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561
• โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. ๒๕๖1
• โครงกำรจัดทำแผนกำรปรับปรุงธุรกิจของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ระยะที่ 1 (Pinkanakorn
Corporate Restructure Plan)
• โครงกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร
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2. ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

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

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

36 (งาน)
13.71 (ล้านบาท)
561.31 (ล้านบาท)
N/A

หมายเหตุ : N/A หมายถึง มีการประเมินผลภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณ
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3. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีกรอบการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสานักงาน
พัฒนาพิงคนครฯ จานวน 25 รายการ วงเงินจานวน 135,407,865 บาท ดาเนินการแล้ว 5,422,748.96
บาท อยู่ ร ะหว่างดาเนิ น การ 2,507,825 บาท ค้างดาเนินการ 127,156,617.30 บาท และเงินเหลือจ่าย
320,673.74 บาท ประกอบด้วย
ที่

รายการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
1 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โครงการกระเช้า
ลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ศึกษาธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่
2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านหัตถกรรม
ล้านนา
3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
พื้นที่อาเภอหางดง และอาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
4 โครงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
5 โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนาที่สะพานขาว
ทาชมภู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล
1 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
2 โครงการการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ศูนย์
ประชุมเพื่อขยายตลาดไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน
(กิจกรรม ISO 50001)
4 โครงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของพิงคนคร
(มอก.22300)
5 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินมาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอานวยความ
สะดวก (สชน.)
7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี
(Animal Welfare)
8 โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ (Education)
กิจกรรมยุวอาสานาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ 3)
9 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination)
10 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
11 โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
(รถบัส)
12 โครงการศึกษาผลทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and
Economic impacts) ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่

แผน
37.1664

หน่วย : ล้านบาท
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง วงเงินคงค้าง เงินเหลือ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
จ่าย
1.4135 1.3288 34.2441 0.1800

30.0000

-

-

30.0000

-

0.0850

0.0774

-

-

0.0076

1.5814

-

-

1.5814

-

5.0000
0.5000

1.0085
0.3276

1.3288
-

2.6627
-

0.1724

87.4710

2.8106

1.1269

83.4632

0.0702

1.5000
1.2933

0.8202
0.4848

0.1470
-

0.5328
0.7885

0.0200

0.3500

-

-

0.3500

-

0.0500

-

-

0.0500

-

3.1970

0.0788

-

3.0950

0.0232

9.5150

-

0.5610

8.9270

0.0270

34.2500

-

-

34.2500

-

0.4261

0.1800

0.0400

0.2061

-

20.6176

0.1456

0.0300

20.4420

-

1.5800

0.8013

0.3489

0.4298

-

2.1000

-

-

2.1000

-

2.0000

-

-

2.0000

-
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ที่

รายการ

13 โครงการจ้างออกแบบการสร้างพิพิธภัณฑ์และอนุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(รัชกาลที่ ๙)
14 โครงการจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ
15 โครงการจัดทาแผนหาสัตว์ 10 ปี
16 โครงการให้ความร่วมมือ Farewell Party งาน ASEAN
Tourism Forum (ATF) 2018
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
1 โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2 โครงการจัดทาแผนการปรับธุรกิจของสานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะที่ 1 (Pinkanakorn
Corporate Restructure Plan)
3 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561
4 โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
รวมทั้งสิ้น

แผน
5.0000

หน่วย : ล้านบาท
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง วงเงินคงค้าง เงินเหลือ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ
จ่าย
5.0000
-

5.0000

-

-

5.0000

-

0.2920
0.3000

0.3000

-

0.2920
-

-

10.7705

1.1987

0.0521

9.4493

0.0704

1.0000

-

-

1.0000

-

0.5000

-

-

0.5000

-

7.2705
2.0000

1.1987
-

0.0521
-

5.9493
2.0000

0.0704
-

135.4079

5.4227

2.5078 127.1566 0.3207
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4. รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน
ที่

โครงการ

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

ความก้าวหน้าของโครงการ

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

โครงการ

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

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

-

ความก้าวหน้าของโครงการ

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

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

18

ที่

โครงการ

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

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

10
(รายการ)

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

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

10
(รายการ)
4
(รายการ)

ความก้าวหน้าของโครงการ

5
100
(รายการ)

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

-
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โครงการ

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

ความก้าวหน้าของโครงการ

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุนการท่องเที่ยว
ในระดับสากล
ที่

โครงการ

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

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

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

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

2
(ครั้ง)

1
(ครั้ง)

50

5
(ครั้ง)

2
(ครั้ง)

40

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

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

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

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

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

ความก้าวหน้าของโครงการ

-

-

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

-

-

มีกาหนดการจัดงานในเดือนมิถุนายน 2561

-

-

ยังไม่มีกาหนดการจัดงาน

3
(ครั้ง)

60

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

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

ความก้าวหน้าของโครงการ

5
(ครั้ง)

2
(ครั้ง)

40

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

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

-

-

มีกาหนดการจัดงาน ในวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2561

-

-

มีกาหนดการจัดงาน ในวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2561

-

-

มีกาหนดการจัดงานในเดือนกรกฎาคม 2561

1
(ครั้ง)

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

ความก้าวหน้าของโครงการ

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

(๖) ก่อสร้างคอกกักแมวป่าเซอวัล และ
คอกกักคาราเคิล (Waza) วงเงิน
1,500,000 บาท
(๗) ปรับปรุงส่วนแสดงเสือดาว (Waza)
วงเงิน 1,050,000 บาท
(๘) ปรับปรุงส่วนแสดงเสือดา (Waza)
วงเงิน 1,200,000 บาท
(๙) สร้างรั้วรอบโซนจาร์กัวร์ (Waza)
วงเงิน 1,000,000 บาท
(๑๐) ปรับปรุงระบบน้าเสียบ่อ
Hippopotamus วงเงิน 9,000,000
บาท
(๑๑) ขยายห้องผ่าซากสัตว์ใหญ่ วงเงิน
5,000,000 บาท
3 โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ (Education) กิจกรรมยุวอาสา
นาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุน่ ที่ 3)
วงเงิน 426,100 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561
(๑) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการอบรมยุวอาสา
นาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ 3)
วงเงิน 78,500 บาท
(๒) ค่าตอบแทนวิทยากร (มัคคุเทศก์อาสา)
วงเงิน 310,000 บาท

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

ความก้าวหน้าของโครงการ

1
(รายการ)

-

-

อยู่ระหว่างคณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลาง

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

-

-

-

-

-

-

-

-

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

1
(รายการ)
1 (รุ่น)
40 (คน)

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินการประกาศขึ้นเว็บไซต์

-

-

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

1 (รุ่น)

-

-

5 (คน)

-

-

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

-

-

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

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

9
(งวด)

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

2
(ครั้ง)
3
(งวด)

21
21
(รายการ) (รายการ)

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

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

ความก้าวหน้าของโครงการ

1
(รายการ)

-

-

ขออนุมัติจ้างทาคู่มือองค์ความรู้ สาหรับใช้ในการดาเนินกิจกรรม
วงเงิน 30,000 บาท

1
(รายการ)

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินการออกแบบป้ายสื่อต่างๆ

1
(รายการ)
1
(รายการ)
1
(รายการ)

-

-

อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง

-

-

อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ TOR และราคากลาง

-

-

แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลาง

1
(รายการ)
1
(รายการ)

-

-

แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลาง

-

-

แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลาง

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

80

ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 400,500 บาท

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

50

ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 400,750 บาท

-

ขออนุมัติซื้อกระสอบ (พร้อมพิมพ์โลโก้) เพื่อนามาบรรจุปุ๋ยหมัก
มูลสัตว์ วงเงิน 149,700 บาท
ขออนุมัติซื้อวัสดุและจุลินทรีย์ก้อน เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยน้าชีวภาพ (EM)
วงเงิน 199,225 บาท
ยังไม่ได้ดาเนินการ
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เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ ๓1 มี.ค. ๒๕61
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

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

ความก้าวหน้าของโครงการ

-

-

คณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลาง

-

-

-

-

-

-

ยกเลิกประกาศจัดจ้างโดยวิธีเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ ๒ เนื่องจาก
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และจะดาเนินการเปลี่ยนวิธีการจัดจ้างต่อไป

-

-

- คณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลางแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างการประกาศจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

-

-

หน่วยงานจะดาเนินการจัดจ้างโดยไม่ใช้งบประมาณ

-

-

หน่วยงานดาเนินการประสาน และเชิญผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมเป็น
คณะทางานฯ
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ที่

โครงการ

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

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

1 (ครั้ง)

1 (ครั้ง)

ความก้าวหน้าของโครงการ

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ

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

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

1
(รุ่น)
1
(รุ่น)

1
(รุ่น)

ความก้าวหน้าของโครงการ
คณะกรรมการพิจารณาและแก้ไข TOR และราคากลาง

- แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลางเรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการฯ

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

โครงการ

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

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

2
(รุ่น)

1
(รุ่น)

(๔) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน วงเงิน 150,000 บาท

1
(รุ่น)

1
(รุ่น)

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

-

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

ความก้าวหน้าของโครงการ

50

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

-

-

หน่วยงานจะขอปรับลดงบประมาณ เพื่อดาเนินการหลักสูตรอื่น

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

2
(รุ่น)

-

-

2
(รุ่น)

1
(รุ่น)

50

1
(รุ่น)

-

-

หน่วยงานดาเนินการจัดทารายละเอียด ข้อมูล เพื่อเตรียมการ
ดาเนินงานในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561

1
(รุ่น)
1
(รุ่น)

-

-

-

-

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

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

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

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

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

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

2
(รุ่น)

1
(รุ่น)

ความก้าวหน้าของโครงการ

50

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

29

ที่

โครงการ

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

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

ความก้าวหน้าของโครงการ

-

-

-

-

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

-

-

ไม่ดาเนินการ เนื่องจากมีงบประมาณซ้าซ้อน

-

-

ไม่ดาเนินการ เนื่องจากมีงบประมาณซ้าซ้อน

-

-

-

-

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

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

-

หน่วยงานดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเว็บไซต์หน่วยงานให้
สอดคล้องกับ ITA วงเงิน 490,000 บาท

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ
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รายงานด้านการเงิน

รายงานด้านการเงิน
๑. รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
๑.๑ เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้กับผลการดาเนินงานข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 สรุปดังนี้
หน่วย : บาท
รายการ

เป้าหมายปี
๒๕๖1

๑. รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานเชียงใหม่
๑๗๘,๔๐๐,๐๐๐
ไนท์ซาฟารี
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าทีร่ ะลึก
๑๖,๐๐๐,๐๐๐
อาหารสัตว์)
- ค่าบัตรเข้าชม
๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์
๑,๕๐๐,๐๐๐
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/จัดเลี้ยง
๓,๒๐๐,๐๐๐
- ค่าบริการรถโดยสาร
๑๕๐,๐๐๐
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
๑๕๐,๐๐๐
- ค่าเช่าสถานที่
๑,๕๐๐,๐๐๐
- รายได้อื่น (รายได้ระหว่างหน่วยงาน, ค่าปรับ)
๙๐๐,๐๐๐
๒. รายได้จากการดาเนินงานของศูนย์ประชุมและแสดง
๔๘,๔๐๐,๐๐๐
สินค้านานาชาติฯ
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที*่
๔๘,๓๔๐,๐๐๐
- รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและ
๖๐,๐๐๐
เครื่องดื่ม )
๓. รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
- รายได้ดอกเบี้ยรับ
- รายได้คา่ ปรับ
- รายได้อื่น
รวมทั้งสิ้น
๒๒๖,๘๐๐,๐๐๐

ผลการดาเนินงาน
(ต.ค. 60 – มี.ค. ๖1)

ร้อยละ

๑๐๗,๐๕๘,๙๐๔.๐๘

๖๐.๐๑

๑๑,๑๘๐,๖๐๙.๓๗

๖๙.๘๘

๙๒,๐๙๘,๑๙๐.๗๕
๐.๐๐
๑,๗๖๙,๓๙๑.๕๖
๖๒๑,๓๑๔.๒๑
๐.๐๐
๗๘๕,๗๓๒.๒๗
๖๐๓,๖๖๕.๙๒

๕๙.๔๒
๐.๐๐
๕๕.๒๙
๔๑๔.๒๑
๐.๐๐
๕๒.๓๘
๖๗.๐๗

๑๓,๗๐๗,๗๕๐.๒๕

๒๘.๓๒

๑๓,๖๙๐,๗๓๘.๐๐

๒๘.๓๒

๑๗,๐๑๒.๒๕

28.35

๙,๕๕๑,๙๘๘.๘๕
๙,๔๕๖,๔๐๐.๘๕
๔๗,๗๙๔.๐๐
๔๗,๗๙๔.๐๐
๑๓๐,๓๑๘,๖๔๓

N/A
N/A
N/A
N/A
๕๗.๔๖

หมายเหตุ : ๑. รายได้ของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
๒. *รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า
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๑.๒ ผลการด าเนิ น งานเปรี ย บเที ย บระหว่ า งปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
สรุปดังนี้
รายการ

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
(ต.ค. 59– มี.ค. 60) (ต.ค. 60– มี.ค. ๖1)
๙๗,๙๖๒,๐๓๗.๑๘ ๑๐๗,๐๕๘,๙๐๔.๐๘

๑. รายได้จากการดาเนินงานของ
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและ
9,600,773.13 ๑๑,๑๘๐,๖๐๙.๓๗
เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์)
- ค่าบัตรเข้าชม
84,121,709.40 ๙๒,๐๙๘,๑๙๐.๗๕
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์
764,928.25
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/
2,555,363.23
๑,๗๖๙,๓๙๑.๕๖
จัดเลีย้ ง
- ค่าบริการรถโดยสาร
146,303.74
๖๒๑,๓๑๔.๒๑
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้า
26,539.85
และบริการ
- ค่าเช่าสถานที่
236,357.42
๗๘๕,๗๓๒.๒๗
- รายได้อื่น(ค่าปรับ, รายได้อื่น)
510,062.16
๖๐๓,๖๖๕.๙๒
๒. รายได้จากการดาเนินงานของศูนย์
๑๗,๘๖๐,๘๖๕.๕๓ ๑๓,๗๐๗,๗๕๐.๒๕
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่
17,737,346.83 ๑๓,๖๙๐,๗๓๘.๐๐
- รายได้อื่น(ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร
123,518.70
๑๗,๐๑๒.๒๕
อาหารว่างและเครื่องดืม่ )
๓. รายได้จากการดาเนินงานของ
๘,๒๖๗,๕๔๑.๕๘
๙,๕๕๑,๙๘๘.๘๕
สานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
- รายได้ดอกเบี้ยรับ
8,266,227.58
๙,๔๕๖,๔๐๐.๘๕
- รายได้คา่ ปรับ
1,314.00
๔๗,๗๙๔.๐๐
- รายได้อื่น
๔๗,๗๙๔.๐๐
รวมทั้งสิ้น
๑๒๔,๐๙๐,๔๔๔.๒๙ ๑๓๐,๓๑๘,๖๔๓.๑๘

หน่วย : บาท
+ เพิ่มขึ้น/ - ลดลง
จานวนเงิน
ร้อยละ
+๙,๐๙๖,๘๖๖.๙๐
+๙.๒๙
+๑,๕๗๙,๘๓๖.๒๔

+๑๖.๔๖

+๗,๙๗๖,๔๘๑.๓๕
-๗๖๔,๙๒๘.๒๕
-๗๘๕,๙๗๑.๖๗

+๙.๔๘
-๑๐๐.๐๐
-๓๐.๗๖

+๔๗๕,๐๑๐.๔๗
-๒๖,๕๓๙.๘๕

+๓๒๔.๖๗
-๑๐๐.๐๐

+๕๔๙,๓๗๔.๘๕
+๙๓,๖๐๓.๗๖
-๔,๑๕๓,๑๑๕.๒๘

+๒๓๒.๔๓
+๑๘.๓๕
-๒๓.๒๕

-๔,๐๔๖,๖๐๘.๘๓
-๑๐๖,๕๐๖.๔๕

-๒๒.๘๑
-๘๖.๒๓

+๑,๒๘๔,๔๔๗.๒๗

+๑๕.๕๔

+๑,๑๙๐,๑๗๓.๒๗
+๑๔.๔๐
+๔๖,๔๘๐.๐๐ +๓,๕๓๗.๒๙
๔๗,๗๙๔.๐๐
N/A
๖,๒๒๘,๑๙๘.๘๙
๕.๐๒

หมายเหตุ : ๑. รายได้ของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
๒. *รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ทรี่ วมรายได้รับล่วงหน้า
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1.3 สถิติจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(1) จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วและรายได้ ข องส านั ก งานเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 – 2561 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) สรุปดังนี้
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รวม

จานวนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าชม
นักท่องเที่ยว
รวม
นักท่องเที่ยวชาวไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ยกเว้น
นักท่องเที่ยว
ค่าธรรมเนียม
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ใหญ่
เด็ก
204,212
48,689
266,928
29,232
116,413
665,474
189,229
44,582
330,068
35,283
111,748
710,910
130,004
30,250
111,177
11,075
40,957
323,436
523,445 123,521 708,173
75,590
269,118 1,699,820

รายได้
(ล้านบาท)
170.45
198.10
107.68
476.23

(2) สั ดส่ว นนั กท่องเที่ย วซื้อบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) สรุปดังนี้
เด็ก (ต่างชาติ)
5.89%

เด็ก (ต่างชาติ)
3.92%

ผู้ใหญ่ (ไทย)
31.58%
ผู้ใหญ่
(ต่างชาติ)
55.09%

ภาพรวม
คนไทย 39.02 %
คนต่างชาติ 60.98 %

ผู้ใหญ่
(ต่างชาติ)
39.35%

เด็ก (ไทย)
7.44%

เด็ก (ไทย)
10.71%

ภาพรวม
คนไทย 56.73 %
คนต่างชาติ 43.27 %

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผู้ใหญ่ (ไทย)
46.02%

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

(3) กราฟแสดงจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วซื้ อ บั ต รเข้ า ชมเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) ดังนี้
800,000
(คน)

600,000

116,413

111,748

400,000
200,000

0

549,061

599,162

40,957
282,506

พ.ศ. 2559
ซื้อบัตรเข้าชม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ยกเว้นค่าธรรมเนียม
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(4) รายได้ของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ
31 มีนาคม 2561) ดังนี้
400.0000

(ล้านบาท)

300.0000
200.0000

100.0000

156.8666
121.6290

170.7473

198.1013

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

57.9512
107.0589

0.0000
รายได้สุทธิ

พ.ศ. 2561

ส่วนลด/ค่าธรรมเนียม

(5) ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของส านักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) ดังนี้
รายได้ทางเศรษฐศาสตร์
• มีจานวนนักท่องเที่ยวเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีทั้งหมด 323,436 คน คิดเป็นมูลค่ารายได้
ทางเศรษฐศาสตร์ จานวน 1,131.20 ล้านบาท

การอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆและพื้นที่โดยรอบพื้นที่เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
• อนุเคราะห์หน่วยงานและชุมชนโดยรอบพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จานวน 2,322 คน
คิดเป็นมูลค่า 696,600 ล้านบาท

การให้ส่วนลดกับบริษัททัวร์ และค่า Commission ที่ให้รถ
รับจ้างและมัคคุเทศก์
• สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ให้ส่วนลดแก่บริษัททัวร์ คิดเป็นมูลค่า 54.33 ล้านบาท
• สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้ค่า Commission แก่รถรับจ้างและมัคคุเทศก์ คิดเป็นมูลค่า
4.00 ล้านบาท

การจ้างงานและการสร้างรายได้ในท้องถิ่น
• การจ้างคนในท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า 61.02 ล้านบาท
• การส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า 2.19 ล้านบาท
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1.4 สถิติจ านวนผู้เข้าใช้บ ริการและรายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสิ นค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
(1) จานวนผู้เข้าใช้บริการและรายได้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) สรุปดังนี้
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รวม

จานวนผู้เข้าใช้บริการ(คน)
จัดงาน/จัดประชุม ขอใช้สถานที่ ศึกษาดูงาน
รวม
758,182
62,430
782
821,394
960,154
28,840
825
989,819
192,890
133,050
269
326,209
1,911,226
224,320
1,876 2,137,422

รายได้
(ล้านบาท)
28.62
38.64
13.71
80.97

(2) จานวนหน่ว ยงานที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสิ นค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) ดังนี้
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

จานวนหน่วยงานเข้ามาใช้บริการ (งาน)
100
101
44

(3) สัดส่ ว นของผู้ เข้าใช้บริ การศูนย์ประชุมและแสดงสิ นค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) ดังนี้
ขอใช้สถานที่
2.92 %
ศึกษางาน
0.08%

ขอใช้พื้นที่
40.79%
จัดงาน/จัด
ประชุม
97%
ศึกษาดูงาน
0.08%

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จัดงาน/จัด
ประชุม
59.13%

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ 31 มี.ค. 2561
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(4) กราฟแสดงจ านวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิ มพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) ดังนี้
1,200,000

825
28,840

1,000,000

(คน)

800,000

782
62,430

600,000
960,154
400,000

758,182

269
133,050

200,000

192,890
0
พ.ศ. 2559
จัดงาน/จัดประชุม

พ.ศ. 2560
ขอใช้สถานที่

พ.ศ. 2561
ศึกษาดูงาน

(5) กราฟแสดงรายได้ ศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) ดังนี้
45.0000

0.1592

40.0000
35.0000
(ล้านบาท)

30.0000

0.1314

25.0000
20.0000
15.0000

38.4905
28.4902

10.0000

0.0170
13.6907

5.0000
0.0000
พ.ศ. 2559
ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
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(6) ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของศู นย์ประชุมและแสดงสิ นค้า นานาชาติเฉลิ มพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) ดังนี้
รายได้ทางเศรษฐศาสตร์
• ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าฯ ดาเนินการคิดรายได้ทางเศรษฐศาสตร์จาแนกออกเป็นลักษณะ
งานระดับภูมิภาคและงานระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 561.31 ล้านบาท

การอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ
• มูลค่าพื้นที่ให้อนุเคราะห์ฟรี จานวน 8 ครั้ง
• มูลค่าพื้นที่ให้หน่วยงานต่างๆ ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม จานวน 36 ครั้ง

การจ้างงานและการสร้างรายได้ในท้องถิ่น
• การจ้างคนในท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า 9.78 ล้านบาท
• การส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า 1.27 ล้านบาท
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2. สรุปสถานะการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๑ (จาแนกตามประเภทงบประมาณ)
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวม
เงินงบประมาณ
๒. ค่าใช้จ่าย
เงินนอกงบประมาณ
ดาเนินงาน
รวม
เงินงบประมาณ
๓. ค่าใช้จ่ายลงทุน
เงินนอกงบประมาณ
(ครุภัณฑ์)
รวม
เงินงบประมาณ
๔. ค่าใช้จ่าย
โครงการ
เงินนอกงบประมาณ
รวม
เงินงบประมาณ
๔.๑ โครงการ
(ลักษณะ
เงินนอกงบประมาณ
ดาเนินงาน)
รวม
เงินงบประมาณ
๔.๒ โครงการ
เงินนอกงบประมาณ
(ลักษณะลงทุน)
รวม
เงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น
เงินนอกงบประมาณรวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น
๑. ค่าใช้จ่าย
บุคลากร

งบที่ได้รับ
จัดสรร
100.8498
100.8498
184.2426
76.9906
261.2332
16.2500
16.2500
2.0814
133.3265
135.4079
2.0814
67.1239
69.2053
66.2026
66.2026
287.1738
226.5671
513.7409

เบิกจ่ายแล้ว
38.1087
38.1087
51.4119
15.2838
66.6956
0.8592
0.8592
5.4227
5.4227
5.4227
5.4227
89.5205
21.5658
111.0863

ร้อยละ
37.79
37.79
27.90
19.85
25.53
5.29
5.29
4.07
4.00
8.08
7.84
31.17
9.52
21.62

ก่อหนี้ผูกพัน
รอเบิกจ่าย
ร้อยละ
39.4497 39.11
39.4497 39.11
25.8517 14.04
7.1793 9.33
33.0309 12.65
1.4861 9.14
1.4861 9.14
0.5610 0.42
0.5610 0.42
0.5610 0.85
0.5610 0.85
65.3014 22.74
9.2263 4.07
67.0103 13.05

รวม
77.5584
77.5584
77.2635
22.4631
99.7266
2.3453
2.3453
5.9837
5.9837
5.4227
5.4227
0.5610
0.5610
154.8220
30.7921
178.0966

ร้อยละ
76.90
76.90
41.94
29.18
38.18
14.43
14.43
4.49
4.42
8.08
7.84
0.85
0.85
53.91
13.59
34.67

อยู่ระหว่างดาเนินการ
วงเงิน
ร้อยละ
29.6004 16.07
14.7373 19.14
44.3377 16.97
4.1269 25.40
4.1269 25.40
9.4878 7.12
9.4878 7.01
3.8478 5.73
3.8478 5.56
5.6400 8.52
5.6400 8.52
29.6004 10.31
28.3520 12.51
57.9524 11.28

คงเหลือดาเนินการ
วงเงิน
ร้อยละ
23.2914 23.10
23.2914 23.10
77.2804 41.94
39.7902 51.68
117.0706 44.81
9.1271 56.17
9.1271 56.17
2.0814 100.00
117.6749 88.26
119.7563 88.44
2.0814 100.00
57.6733 85.92
59.7547 86.34
60.0016 90.63
60.0016 90.63
102.6532 35.75
166.5923 73.53
276.7629 53.87

เงินเหลือจ่าย
วงเงิน
ร้อยละ
0.0983 0.05
0.0983 0.04
0.6507 4.00
0.6507 4.00
0.1800 0.13
0.1800 0.13
0.1800 0.27
0.1800 0.26
0.0983 0.03
0.8307 0.37
0.9290 0.18

หมายเหตุ : 1. ผลเบิกจ่าย ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ในเดือนมีนาคม 256๑ แต่จะเบิกจ่ายในเดือนเมษายน 2561 เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค และค่าวัสดุ เป็นต้น
ทาให้ยอดเบิกจ่ายต่ากว่าแผน ทั้งนี้ หากรวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแล้ว จะทาให้ยอดเบิกจ่ายเพิ่มอีก 54,690,319.46 บาท รวมเป็น 165,776,618.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.27
๒. งบบุคลากร มีกรอบโครงสร้างบุคลากร จานวน ๓๙๒ อัตรา โดยบรรจุแล้ว จานวน 293 อัตรา มีอัตราว่าง จานวน 99 อัตรา
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๓. รายงานผลเบิกจ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณ
1. รายจ่ายประจา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
๑.๑ งบบุคลากร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
๑.๒ งบดาเนินงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
1.3 งบโครงการ (ดาเนินงาน)
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. รายจ่ายลงทุน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2.1 ครุภัณฑ์
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2.2 สิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2.3 งบโครงการ (ลงทุน)
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
431.2883
287.1738
144.1145
100.8498
100.8498
261.2332
184.2426
76.9906
69.2053
2.0814
67.1239
82.4526
82.4526
12.0690
12.0690
4.1810
4.1810
66.2026
66.2026
513.7409
287.1738
226.5671

แผนเบิกจ่าย
(ต.ค. 60 - มี.ค. 61)
วงเงิน
ร้อยละ
215.542
49.98
162.1953
56.48
53.3469
37.02
50.2999
49.88
50.2999
49.88
139.1581
53.27
111.3954
60.46
27.7627
36.06
26.0842
37.69
0.5000
25.5842
38.11
26.0230
31.56
26.0230
31.56
12.0690
100.00
12.0690
100.00
0.9780
23.39
0.9780
23.39
12.9760
19.60
12.9760
19.60
241.5651
47.02
162.1953
56.48
79.3699
35.03

ผลเบิกจ่าย
(ต.ค. 60 - มี.ค. 61)
วงเงิน
ร้อยละ
110.0815
51.07
89.5205
55.19
20.5609
38.54
38.1087
75.76
38.1087
75.76
66.6956
47.93
51.4119
46.15
15.2838
55.05
5.2772
20.23
5.2772
20.63
0.8592
๓.๓๐
0.8592
๓.๓๐
0.8592
7.12
0.8592
7.12
111.0863
45.99
89.5205
55.19
21.5658
27.17
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ภาคผนวก

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 25๖๐ – มีนาคม 256๑)

วั น พฤหั สบดี ที่ 12 ตุ ล าคม 256 0
สานักงานพัฒนาพิ งคนคร (องค์การมหาชน)
ร่วมกับคณะวิจิตร-ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาล
นครเชียงใหม่ และโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา
ล้านนา จัดฝึกอบรม หัวข้อ “เรียนรู้ภูมิปัญญา
ช่างลงรักปิดทองและเครื่องเขิน” ระหว่างวันที่
9 – 30 กันยายน 2560 (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ ฯ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ การฝึ ก อบรม“เรี ย นรู้ ภู มิ
ปัญญาช่างลงรักปิดทองและเครื่องเขิน” จัดขึ้น
เพื่อ เป็นการเผยแพร่และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่
ได้ ร่ ว มสื บ สานภู มิ ปัญ ญาศิล ปะการลงรั ก ปิ ด
ทองและเครื่องเขินของชาวล้านนา

วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีได้รับสมาชิกใหม่ “กูดูใหญ่ ” ไม่
ทราบเพศ เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560
ปัจจุบันอาศัยอยู่ในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี
โดยได้รับการเลีย้ งดูจากแม่ตามธรรมชาติ อาศัย
รวมกับฝูงกูดูใหญ่ที่อยู่ภายในส่วนแสดงซาวัน
นาซาฟารี ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นแสดงสั ต ว์ ผู้ ถู ก ล่ า
ในธรรมชาติ แถบทวี ป แอฟริ ก า โดยนั บ เป็ น
สมาชิ กกู ดู ใหญ่ ตั วที่ 6 ของเชีย งใหม่ไ นท์
ซาฟารี และได้ รั บ การตั้ งชื่ อ ว่ า “น้ อ งยี่ เ ป็ ง ”
เพื่อต้อนรับเทศกาลลอยกระทงยี่เป็ง ประเพณี
สาคัญ ที่มี เอกลั กษณ์โ ดดเด่ นของภาคเหนื อ ที่
ใกล้จะถึงนี้

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.
ส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร (องค์ ก ารมหาชน)
ร่วมกับบริษัทโฮมโชว์ จากัด จัดงานมหกรรมลอย
กระทงล้ านนา “สี สัน แห่ งสายน้า” โดยได้ รั บ
เกียรติจาก พล.อ.เจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษา
คณะทางานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ 8 จัง หวัดภาคเหนือตอนบน เป็นประธาน
เปิ ด งาน และมี น างเนตรนภา สุ ท ธิ ธ รรมด ารง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ อ านวยการส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง
คนคร ดร.วี ร ะเดช จิ ต ศั ก ดานนท์ ประธาน
กรรมการ บริษัท โฮมโชว์ จากัด และคุณวชิรา จิต
ศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโชว์ จากัด
เข้ า ร่ ว มงาน ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ า
น า น า ช า ติ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ 7 ร อ บ พ ร ะ
ชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา
17.00
น. ส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร
(องค์ ก ารมหาชน) ร่ ว มกั บ อ าเภอแม่ ท า
เทศบาลต าบลทาปลาดุ ก ส านั ก งานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลาพูน บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัดลาพูน วัดทาชมพู และสภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เขตพื้นที่ 1 สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ล้ า นนา จั ด งาน “เทศกาลลอยกระทงวิ ถี
ล้านนา สะพานขาวทาชมภู ” ณ สะพานขาว
ทาชมภู ตาบลทาปลาดุก อาเภอแม่ทา จังหวัด
ลาพูน
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ส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร (องค์ ก ารมหาชน)
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม
ต่อยอดภูมิปั ญญาช่ างท้ องถิ่น ช่า งลงรัก ปิด ทอง
และเครื่องเขิน

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นางเนตรนภา สุทธิธรรม
ดารง ปฏิบั ติห น้า ที่ผู้อ านวยการสานักงานพัฒนาพิง
คนคร และรักษาการผู้อานวยการสานัก พัฒนาธุรกิจ
และโครงการพิเศษ ได้ร่วมเป็ นเกียรติในพิธีเปิดงาน
“บ้ า นถวายหมู่บ้ า นหั ตถกรรมสร้า งสรรค์ ครั้งที่ 8”
และ “งานหั ต ถกรรมล้ า นนาสร้ า งสรรค์ ครั้ ง ที่ 1”
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2
มกราคม 2561 ณ ย่า นการค้าพาณิชย์บ้ านถวาย
ตาบลขุนดง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จั งหวัด
เชี ย งใหม่ ไ ด้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในเมื อ งสร้ า งสรรค์
Creative cities แห่งใหม่ข ององค์ก าร การศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ
(UNESCO) สาขาหั ต ถกรรมและศิ ล ปะพื้ น บ้ า น
Creative City of Crafts and Folk Art 1 ใน 64
เมือง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็น
การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ต่ อ ยอด เชี ย งใหม่ เมื อ ง
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์ของ UNESCO

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เป็นวันเด็ก
แห่ ง ชาติ เชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี จั ด กิ จ กรรมมอบ
ความสุขให้เด็กๆ โดยมี คุณเนตรนภา สุทธิธรรม
ดารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสานักงานพัฒนา
พิ ง คนคร รั ก ษาการผู้ อ านวยการส านั ก งาน
เชี ย งใหม่ไ นท์ ซาฟารี และคุ ณ ชาญชัย กี ฬาแปง
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้โอวาท พร้อมมอบ
ของขวัญและแจกไอศครีมแก่เด็กๆ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจ กรรม “เพื่อนให้
เพื่อน ปี 2” เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการแบ่งปัน การ
ช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งจากการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับ
แก่เยาวชนให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กและเป็นจิตสานึกที่
ดีต่อไปในอนาคต ณ บ้านห้วยปูหลวง ต.ยางเปียง อ.
อมก๋ อ ย จ.เชี ย งใหม่ และได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
ธนาคารออมสิน สาขาหนองหอย, ธนาคารกรุงไทย
สาขาบิ๊ก ซี หางดง, ธนาคารกรุงศรีอยุธ ยา จากั ด
(มหาชน) สาขาสี่แยกสนามบิน เชียงใหม่ , ธนาคาร
อิสลาม สาขาหางดง, ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาเชียงใหม่ และสาขาสันกาแพง, โรงเรียนวัฒ
โนทัย พายัพ เชียงใหม่ , ร้านเชียงใหม่ศึกษาภัณ ฑ์
และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี
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เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 สานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นาโดย นาง
เนตรนภา สุ ท ธิ ธ รรมด ารง ปฎิ บั ติ ห น้ า ที่
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อม
คณะผู้ บ ริ ห าร และเจ้ า หน้ า ที่ จั ด โครงการ
“เพื่ อ นให้ เ พื่ อ น ปี 2” ขึ้ น เพื่ อ ปลู ก ฝั ง
จิตสานึกในการแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อื่น ทั้ง
จากการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับแก่เยาวชน
ให้ เ กิ ด ขึ้ น ตั้ งแต่ วั ย เด็ ก และเป็ น จิ ต ส านึ ก ที่ ดี
ต่ อ ไปในอนาคต โดยมอบของขวั ญ วั น เด็ ก
ประจาปี 2561 ให้แก่เยาวชนบ้านป่ากุ๋ย ต.
ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 สานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยนาย
ภู มิ ภั ท ร พรหมบุ ต ร ผู้ อ านวยการฝ่ า ย
บริ ห ารงานกลาง ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะ
บุ ค ล า ก ร จ า ก ร า ช อ า ณ า จั ก ร ภู ฎ า น
และอาจารย์ ที่ ไ ด้ เ ข้ าเยี่ ย มชมกิ จ กรรมของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00
น. สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
โดยส านั ก งานเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี จั ด การ
ฝึกอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรการบริหาร
สวัสดิภาพสัตว์" พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 โดยมี
นายวีระพล บุญชูดวง ผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
จัดการสัตว์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเทวินทร์ รัตนะวงศะ
วัต ผู้ อานวยการสวนสั ตว์ นครราชสี มา และ
นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อานวยการสวนสัตว์
เปิ ด เขาเขี ย ว เป็ น วิ ท ยากรบรรยายในการ
อบรม ณ อาคารไกรสรราชสี ห์ เชี ย งใหม่ ไ น์
ซาฟารี

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 18.30
น. ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ต้ อ นรั บ ผู้ ป ระกอบการจากทั่ ว โลก ที่ เ ข้ า
ร่วมงาน ATF2018 FAREWELL PARTY
กว่า 600 คน รับบรรยากาศธรรมชาติและ
สัมผัสสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดในไสตล์ซาฟารี โดย
มีนางเนตรนภา สุทธิธรรมดารง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ อ านวยการส านั ก งานพั ฒ นาพิ งคนคร ให้
การต้ อนรับ พร้ อมนายสั นติ ชุดิ นทรา รอง
ผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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วันที่ 9 มีนาคม 2561 สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ ซ าฟารี เพิ่ ม มาตรการสร้ า งความชุ่ ม ชื้ น
ในพื้ น ที่ ส่ ว นแสดงสั ต ว์ และพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนการกาจัดขยะที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ปุ๋ยชีวภาพจากมูล
สัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สู่ชุมชน ตาบลนาคอ
เรื อ อ.ฮอด จ.เชี ยงใหม่ ในงานผู้ ว่ า ราชการ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ฯ พบปะประชาชน “ปุ๋ ย
ชีวภาพจากมูลสัตว์” จุดเริ่มต้นของการจัดการ
ขยะจากเศษใบไม้ แ ละมู ล สั ต ว์เ ชี ย งใหม่ ไ นท์
ซาฟารี แปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์

วันที่ 30 มีนาคม 2561 สานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์ ก ารมหาชน) ร่ ว มกั บ สถาบั น
พระปกเกล้ า เชิ ญ ชวนเข้ า ชมนิ ท รรศการ
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
แห่ ง การเปลี่ ย นแปลง ณ โถงนิ ท รรศการ
SMEs
1 ศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ า
นานาชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเข้าชมฟรีทุก
วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10.00 – 17.30 น. ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561
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