
ผลการด าเนินงานและความคุ้มค่าของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) : สพค. จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 130 ตอนที่ 15 ก เมื่อวันที่  
11 กุมภำพันธ์ 2556 โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขต
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพกำรเป็นแหล่งรวบรวมและโอนกิจกำรโครงกำรเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
จำกองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) และศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติ จังหวัดเชียงใหม่ จำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ มำอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของ 
สพค. 

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

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

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง 

 วิสัยทัศน์ :      
 องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ เ พ่ือกำรท่องเที่ยว และธุรกิจเชื่องโยงที่มี  
ขีดควำมสำมำรถระดับสำกล ภำยใต้กำรบูรณำกำรร่วมกับทุกภำคส่วน 
 

 พันธกิจ :        
1. วำงแผน พัฒนำ และบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจกรรมที่ต่อเนื่องเพ่ือ 

กำรพัฒนำพิงคนคร      
2. พัฒนำโครงข่ำยกำรคมนำคม ขนส่ง และกำรสำธำรณูปโภคด้ำนกำรท่องเที่ยวและภำรกิจที่เก่ียวข้อง 
3. ประสำนงำนและสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องใน

กำรพัฒนำพิงคนคร    
4. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น   

ในพ้ืนที่กำรพัฒนำพิงคนคร     
5. ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพ้ืนที่ 

กำรพัฒนำพิงคนครโดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน 
 

 ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง      
 "กำรพัฒนำพิงคนคร" หมำยควำมว่ำ กำรพัฒนำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับ
เขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพ่ือยกระดับคุณภำพและ  
ควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นท่ีดังกล่ำว โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้     



 1. วำงแผน พัฒนำ และบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจกำรที่ต่อเนื่อง เพ่ือกำร
พัฒนำพิงคนคร    

 2.  พัฒนำโครงข่ำยกำรคมนำคม ขนส่ง และกำรสำธำรณูปโภคเพ่ือส่งเสริมภำรกิจตำม 1. 
3.  ประสำนงำนและสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

     ในกำรพัฒนำพิงคนคร    
 4.  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนำธรรมอันดีงำมของ 
     ท้องถิ่นในพ้ืนที่กำรพัฒนำพิงคนคร    
 5.  ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นท่ี 
     กำรพัฒนำพงิคนคร โดยค ำนึงถึงส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน 
 

 กำรบริหำรจัดกำรในระยะเริ่มแรก ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้วำงระบบกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักงำน ประกอบด้วย โครงสร้ำงส ำนักงำนและกำรก ำหนดระเบียบข้อบังคับให้เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎี
กำรจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556 และภำยหลังกำรรับโอนส ำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ส ำนักงำนพัฒนำ 
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรทั้งสองหน่วยงำนดังกล่ำว 
 

ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 1. ผลการด าเนินงานของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
  เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีเกิดขึ้นเพ่ือสนองนโยบำยของรัฐบำลที่ให้กำรท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือส ำคัญใน 
กำรเสริมสร้ำงรำยได้ของประเทศ โดยเพ่ิมควำมหลำกหลำยของรูปแบบและเพ่ิมระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับ
ต่ำงประเทศ ส ำนักงำนด ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกิจกรรมกำรให้บริกำรของ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้มีควำมโดดเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวและมีมำตรฐำนในกำรให้บริกำร ท ำกำรประชำสัมพันธ์
อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และจดจ ำ กำรตลำดที่มุ่งเน้นเพ่ิมรำยได้ กำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ให้กับเยำวชน และ
กำรเปิดโอกำสชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมให้เกิดกำรสร้ำงงำนและกระจำยรำยได้ให้กับชุมชน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2557 ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีได้เปิดให้บริกำรกิจกรรมใหม่ คือ กำรแสดงควำมสำมำรถของสัตว์ 
(Amphitheater) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้พบกับพฤติกรรมของสัตว์ป่ำที่น่ำรักและน่ำตื่นเต้นอย่ำงใกล้ชิด อำทิ หมีขอ 
เม่น นำกใหญ่ขนเรียบ หมูป่ำ ไฮยีน่ำ เสือ และสิงโต มีชื่อกำรแสดงว่ำ “นักล่ำแห่งรัตติกำล (Night Predators)” 
ประกอบกับ ได้ท ำกำรประชำสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้เป็นที่รู้จักและออกบูธส่งเสริมกำรขำยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรียังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนธรรมชำติและสัตว์ป่ำของเยำวชนทั้งในจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 
ธนำคำรออมสิน และธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีได้รับรำงวัลอุตสำหกรรมท่องเที่ยวไทย 
(Thailand Tourism Awards) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สำขำแหล่งนันทนำกำรเพ่ือกำรเรียนรู้จำกกำรประกวด
กินร ีครั้งที่ 9 ประจ ำปี พ.ศ. 2556 จัดโดยกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
  ด้ำนกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน  ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีได้สนับสนุนให้ชุมชน
เข้ำมำจ ำหน่ำยอำหำรป้อนสัตว์ และจ ำหน่ำยสินค้ำชุมชนในพ้ืนที่เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี และเปิดโอกำสให้กับชุมชนเข้ำ
มำเยี่ยมชมกิจกำรของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
  ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้  เนื่องจำกเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีได้สร้ำงมำเป็นเวลำ
เกือบ 10 ปีแล้ว ที่ผ่ำนมำได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงพ้ืนที่  สิ่งก่อสร้ำง และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิม
กิจกรรมกำรให้บริกำรใหม่และเพ่ิมคุณภำพกำรให้บริกำร รวมถึงกำรพัฒนำปรับปรุงเพ่ือรองรับกำรให้บริกำร
ส ำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ซึ่งกำรพัฒนำปรับปรุงพ้ืนที่ดังกล่ำวมีควำมหลำกหลำยและเปลี่ยนแปลงไปจำก



แนวคิด (concept) เดิมของกำรจัดตั้งเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี จึงควรที่จะมีกำรศึกษำทบทวนผังพ้ืนที่เชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรีในส่วนที่ให้บริกำร ทั้งนี้กำรศึกษำทบทวนดังกล่ำวเพ่ือน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ใน
อนำคตต่อไป  เช่น 
  (1) แผนกำรปรับปรุงอำคำร สิ่งก่อสร้ำง และโซนแสดงสัตว์ต่ำงๆ เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
วำงแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงที่มีรูปแบบกลมกลืนกับสถำปัตยกรรมเดิมมีขอบเขตกำรด ำเนินงำนและระยะกำร
ด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีควำมเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ปัจจุบัน และมีควำมปลอดภัยและเหมำะสมกับพฤติกรรมสัตว์ 
  (2) แผนกำรบริกำรนักท่องเที่ยว เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรพ้ืนที่ส ำหรับให้บริกำร
นักท่องเที่ยว และกำรจัดกำรนักท่องเที่ยวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง บริหำรจัดกำรกิจกรรมต่ำงๆ ที่สร้ำง
รำยได้ เช่น กำรถ่ำยภำพกับสัตว์ และกำรขำยสินค้ำ เป็นต้น 
  (3) แผนกำรบริหำรจัดกำรสัตว์ เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรสัตว์ที่มีอยู่ทั้งหมดและสัตว์
ชนิดใหม่ทีจ่ัดหำเพ่ิมเติมควรจะอยู่ส่วนไหน และต้องเป็นชนิดใด จ ำนวนเท่ำใด ที่จะเหมำะสมกับขนำดและสภำพพ้ืนที่ 
  โดยแผนพัฒนำพื้นที่ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ดังกล่ำวจะได้แนวทำงและรูปแบบกำรพัฒนำพ้ืนที่
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีอย่ำงมีทิศทำงและมีรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวคิด (Concept) เดิมของกำรสร้ำงเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและควำมเป็นสำกล มีกำรก ำหนดแนวทำงพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งในกำรดึงดูดควำมสนใจ กำรมีกิจกรรมที่บ่งบอกถึงกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ
เกี่ยวกับสัตว์และกำรรักษำคุณภำพชีวิตที่ดีของสัตว์ กำรจัดสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจที่น่ำประทับใจพอที่จะดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศกลับมำใช้บริกำรอีก ด้วยควำมสะดวก ปลอดภัย และกำรด ำเนินกำร
ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ในกำรเป็นส่วนหนึ่งของกลไกกำรสร้ำง
รำยได้และกระจำยรำยได้ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง และประเทศอย่ำงต่อเนื่องในระดับมหภำค 
  จ ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 
2558 สรุปดังนี้ 

 
ปีงบประมาณ 

 

จ านวนนักท่องเท่ียว 
รวม

นักท่องเที่ยว 
รายได้ นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 

ผู้ใหญ่  เด็ก  ผู้ใหญ่  เด็ก  
พ.ศ. 2556 194,814 46,071 75,193 6,443 322,521 92,480,993.92 
พ.ศ. 2557 197,071 47,675 122,556 11,854 379,156 114,193,510.61 
พ.ศ. 2558 157,575 40,122 142,767 13,283 353,747 110,030,334 

รวม 549,460 133,868 340,516 31,580 1,055,424 316,704,838.53 

  1) จ ำนวนนักท่องเที่ยวเข้ำชมเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2558 (ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558) ดังนี้ 

 



 
 

 
 
 2) จ ำนวนนักท่องเที่ยวเข้ำชมเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2558 (ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558) ดังนี้ 

 

 

ผู้ใหญ่ (ไทย) 
197,071 คน 

เด็ก (ไทย) 
47,675 คน 

ผู้ใหญ่ (ต่างชาติ) 
122,556 คน 

เด็ก (ต่างชาติ) 
11,854 คน 

ผู้ใหญ่ (ไทย) 
157,575 คน 

เด็ก (ไทย) 
40,122 คน 

ผู้ใหญ่ (ต่างชาติ) 
142,767 คน 

เด็ก (ต่างชาติ) 
13,283 คน 
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จ านวนนักท่องเที่ยว (คน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2558) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3) รำยได้ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 – 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
มิถุนำยน 2558) ดังนี้ 
 

 
 
 2. ผลการด าเนินงานของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน 
สิทธิ หนี้ และงบประมำณของส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  ในส่วนของศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ไปเป็นของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน)  ตำมควำมในมำตรำ 40 แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) พ.ศ. 2556 ต่อไป  
  ศูนย์ประชุมจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดสร้ำงขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ 5  ธันวำคม 2554  โดยพระบำทสมเด็จ 
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รายได้ (บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 



พระเจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯพระรำชทำนนำม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ จังหวัดเชียงใหม่  
มีชื่อภำษำไทยว่ำ “ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ” และชื่อ
ภำษำอังกฤษว่ำ“The International Convention and Exhibition Centre Commemorating His Majesty’s 7th 
Cycle Birthday Anniversary” พร้อมทั้งเชิญตรำสัญลักษณ์งำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่อง
ในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554 ประดิษฐำนที่ป้ำยชื่อศูนย์ประชุมฯ 
  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ สำมำรถรองรับอุตสำหกรรมและกำรท่องเที่ยว และส่งเสริม
ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของกลุ่มภำคเหนือตอนบน และมีเป้ำหมำยให้ศูนย์ประชุมฯ เป็น
ศูนย์กลำงกำรจัดประชุมและกำรจัดงำนขนำดใหญ่ของประเทศและนำนำชำติ รวมทั้งสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น  
 
MICE City ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงธุรกิจกับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม  ร้ำนอำหำร  แหล่ง
ท่องเที่ยวต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมในกำรรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE 
  ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้ด ำเนินกำรพัฒนำ ปรับปรุง และเพ่ิมเติมสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถรองรับกำรใช้งำนและกำรให้บริกำรที่เหมำะสมมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรใช้ประโยชน์และกำรบริหำรจัดกำร ที่มุ่งหมำยให้ศูนย์ประชุมฯ เป็นเวทีในกำรจัด
ประชุม/จัดงำนระดับชำติและนำนำชำติ และสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับศูนย์ประชุมฯ นอกจำกนี้ ได้ด ำเนินกิจกรรม
กำรประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภำคเหนือ และด ำเนินกิจกรรมกำรตลำดทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ รวมทั้ง ให้กำรสนับสนุนศูนย์ประชุมฯ เป็นพ้ืนที่ส ำหรับกำรจัดงำนและกำรจัดประชุมที่ส ำคัญๆ 
ของจังหวัดเชียงใหม่อย่ำงสม่ ำเสมอ 
  จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและรำยได้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษำ ตั้งแตป่ีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2558 สรุปดังนี้   
  

ปีงบประมาณ 
จ านวนผู้เข้าใช้บริการ(คน) 

รายได้ 
จัดงาน/จัดประชุม ขอใช้สถานที ่ ศึกษาดูงาน รวม 

พ.ศ. 2556 37,700 - 179 37,879 3,242,809.00 
พ.ศ. 2557 1,535,500 11,500 2,292 1,549,292 19,780,505.08 
พ.ศ. 2558 116,158 10,974 688 127,820 7,381,529.70 

รวม 1,689,358 22,474 3,159 1,714,991 30,404,843.78 
 

  1) จ ำนวนหน่วยงำนที่เข้ำมำใช้บริกำรศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 – 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558) ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ จ านวนหน่วยงานเข้ามาใช้บริการ (ราย) 
พ.ศ. 2556 14 
พ.ศ. 2557 51 
พ.ศ. 2558 42 

 

  2) จ ำนวนผู้ เข้ำใช้บริกำรศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558) ดังนี้ 
 
 



 
 
 
 

 
 
  3) จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 – 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558) ดังนี้  
 

จัดงาน / จัด
ประชุม 

1,535,500 คน  

ขอใช้สถานที่ 
 11,500 คน 

ศึกษาดูงาน  
2,292 คน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

จัดงาน / จัดประชุม 
116,158 คน 

ขอใช้สถานที่ 
10,974 คน 

ศึกษาดูงาน 
688 คน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558) 
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จ านวนผู้เข้าใช้บริการ (คน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 



  4) รำยได้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 – 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558) ดังนี้ 
 

 
 
 3.  การด าเนินงานในภารกิจของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ด้านอ่ืนๆ 
  3.1 การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
 (1) กำรศึกษำส ำรวจและออกแบบกระเช้ำลอยฟ้ำ (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี-ดอยปุย-ดอยผำด ำ 
 (2) กำรศึกษำวิจัยควำมเหมำะสมและออกแบบรำยละเอียดระบบขนส่งมวลชน  เชียงใหม่ 
ล ำพูน และล ำปำง  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 - เพ่ือออกแบบเบื้องต้น (preliminary Design) ระบบขนส่งมวลชนที่เหมำะสมกับเมือง
เชียงใหม่ ล ำพูน ล ำปำง 
 - เพ่ือศึกษำควำมเหมำะสมด้ำนวิศวกรรม เศรษฐศำสตร์ กำรเงิน ผลกระทบต่อชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม ในกำรพัฒนำระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ 
 - เพ่ือศึกษำรูปแบบกำรลงทุนที่เป็นไปได้ รูปแบบกำรส่งมอบงำนที่เหมำะสม ตลอดจน
องค์กรและกฎหมำยที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำนระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม ่
 - เพ่ือทดลองปฏิบัติกำรเดินรถสองแถว เพ่ือท ำให้เกิดระบบรถประจ ำเส้นทำงได้ในทำงปฏิบัติ  
 

  3.2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 (1)  ด ำเนินโครงกำรสัมมนำวิชำกำรร่วมกับประชำชำติธุรกิจ เรื่องกำรท่องเที่ยวภำยใต้
แนวคิด “สร้ำงธุรกิจท่องเที่ยว–บริกำร ภำคเหนือ เชิดชูวิถีไทย เติบโตอย่ำงไรให้ยั่งยืน” จัดสัมมนำเมื่อวันที่ 3 
เมษำยน 2558  ผู้เข้ำร่วมประกอบด้วย หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 8 จังหวัดภำคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงรำย ล ำพูน ล ำปำง แม่ฮ่องสอน พะเยำ แพร่ และ น่ำน   

 -
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รายได้ (บาท) 
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 (2) กำรศึกษำจัดท ำแผนกำรตลำดเชิงลึกด้ำนกำรท่องเที่ยวส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร  
(องค์กำรมหำชน) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 -  เพ่ือจัดท ำแผนกำรตลำดเชิงลึกด้ำนกำรท่องเที่ยวส ำหรับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) โดยแบ่งเป็นแผนกำรตลำดเชิงลึกด้ำนกำรท่องเที่ยวส ำหรับจังหวัดเชียงใหม่ และแผนกำรตลำด
เชิงลึกด้ำนกำรท่องเที่ยวส ำหรับพ้ืนที่เชื่อมโยง 
 -  เพ่ือก ำหนดแผนและเครื่องมือที่ควรใช้ในกำรวำงแผนและกำรสื่อสำรกำรตลำด 
 -  เพ่ือก ำหนดแผนกำรติดตำมและประเมินผลของแผนกำรท ำงำน 
 -  เพ่ือรณรงค์และกระตุ้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ตระหนักและมี
จิตส ำนึกในกำรช่วยกันน ำเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่ำงๆ ในพ้ืนที่เชื่อมโยง ไปในทิศทำงภำพลักษณ์เดียวกัน 
 (3)  ด ำเนินกำรศึกษำและจัดท ำแผนกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่เชื่อมโยงหรือ
ต่อเนื่องกับเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 7 จังหวัด  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 - เพ่ือศึกษำและส ำรวจแนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่เชื่อมโยงหรือ
ต่อเนื่องกับเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 7 จังหวัด 
 - เพ่ือจัดท ำแผนกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขตพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ 7 จังหวัด 
 -  เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) ในกำรเพ่ิมพูนศักยภำพกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนในพ้ืนที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 (4)  จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่
พิงคนคร ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

  3.3 การจัดท าแผนรองรับการบริหารงานส านักงาน 
 (1)  จัดท ำแผนพัฒนำบุคคลำกรของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)  โดยมีขอบเขต
กำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 -  ทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตำมสำยงำน 
(Functional Competency) ของแต่ละต ำแหน่งตำมโครงสร้ำงใหม่ 
 -  ประเมินช่องว่ำงควำมสำมำรถ (Competency Gap Assessment) ของผู้ปฏิบัติงำน
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ สมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่ก ำหนด 
 -  เสนอแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (Individual Development Plan - IDP) ของ
ผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ
สมรรถนะตำมสำยงำน (Functional Competency) ที่ก ำหนด 
 (2)  จัดท ำแผนธุรกิจของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ระยะเวลำ 5 ปี 
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558–2562)  โดยมีขอบเขตกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
-  ศึกษำนโยบำย ยุทธศำสตร์ บทบำทหน้ำที่ พันธกิจ ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ 
รวมถึง นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวระดับประเทศ 
   -  ศึกษำรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ประกอบด้วย   ธุรกิจ
สวนสัตว์/สวนสนุก และ ธุรกิจจัดกำรประชุมและจัดแสดงสินค้ำนำนำชำติ 



 -  วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กรและกำรด ำเนินงำนธุรกิจในข้อ 2. เพ่ือก ำหนด
แนวทำงในกำรจัดท ำแผนธุรกิจที่บูรณำกำรกันในทุกธุรกิจ 
 -  ก ำหนดรูปแบบแผนธุรกิจ (Business Model) 
 -  จัดท ำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติกำรรวมถึงแนวทำงกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจำกภำคส่วนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
 -  น ำเสนอแผนธุรกิจ ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
 (3)  จัดท ำแผนแม่บทของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ระยะเวลำ 5 ปี 
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558–2562)  โดยมีขอบเขตกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 -  ศึกษำทบทวนนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์และแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึง ศึกษำนโยบำย ยุทธศำสตร์ บทบำทหน้ำที่  พันธกิจ ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่
ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ 
 -  รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล จำกกำรสัมภำษณ์ หรือรับฟังควำมคิดเห็นของ 
Stakeholder ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๕ จังหวัด ตำมแผนยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย จังหวัดพะเยำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล ำพูน และจังหวัดล ำปำง 
 -  จัดท ำร่ำงแผนแม่บท ระยะ 5 ปี ประกอบด้วย กรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 -  จัดประชุมวิพำกษ์ร่ำงแผนแม่บทของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
 -  จัดท ำแผนแม่บทของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ระยะ 5 ปี ฉบับ
สมบูรณ ์
 -  น ำเสนอแผนแม่บทส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
 (4)  จัดท ำแผนพัฒนำธรรมำภิบำลของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)  โดยมี
ขอบเขตกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 -  ศึกษำ รวบรวม หลักธรรมมำภิบำลของหน่วยงำนภำครัฐ 
 -  ศึกษำกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของส ำนักงำนพิงคนครในปัจจุบัน 
 -  วิเครำะห์ ก ำหนดวิธีกำร ขั้นตอน กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน)ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 -  จัดท ำแผนธรรมำภิบำลของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรมในมิติต่ำงๆ ตำมหลักธรรมำภิบำล  
 


