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ความเป็นมา
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. โดยมีวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง ดังนี้
(๑) วำงแผน พัฒนำ และบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจกำรที่ต่อเนื่องเพื่อ
กำรพัฒนำพิงคนคร
(๒) พัฒนำโครงข่ำยกำรคมนำคม กำรขนส่ง และกำรสำธำรณูปโภคเพื่อส่งเสริมภำรกิจตำม (๑)
(๓) ประสำนงำนและสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำพิงคนคร
(๔) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น
ในพื้นที่กำรพัฒนำพิงคนคร
(๕) ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดั บคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่กำร
พัฒนำพิงคนคร โดยคำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอำนำจหน้ำที่กิจกำร ทรัพย์สิน
สิทธิ หนี้ และงบประมำณขององค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำร
มหำชน) (อพท.) เฉพำะในส่วนของสำนักงำนพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้กับสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) (สพค.) และมีมติเมื่อวันที่ 8 ตุล ำคม 2556 อนุมัติโ อนบรรดำอำนำจหน้ำที่ กิจกำร
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณของสำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ในส่วนของ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ไปเป็นของสำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ตำมควำมในมำตรำ 40 แห่งพระรำชกฤษฎีกำจั ดตั้งสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556 ต่อไป
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ มีมติให้สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
(สพค.) และหน่วยงำนภำยในปรับเปลี่ยนสถำนภำพ บทบำท ภำรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล และเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณของสำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีของกระทรวงทรัพยกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (องค์กำรสวนสัตว์) และศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำไปเป็นของกระทรวงกำรคลัง (กรมธนำรักษ์)
และคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันสิ้นสุดควำม
รั บ ผิ ดชอบกำรด ำเนิ น งำนของ สพค. ในส่ ว นของศู นย์ป ระชุมและแสดงสิ นค้ำ นำนำชำติ ฯ เป็น วันที่ 30
เมษำยน 2561 และให้กรมธนำรักษ์รับผิดชอบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม
2561 พร้อมทั้งเห็นชอบอัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเลิกจ้ำงและเงินช่วยเหลือเยียวยำแก่เจ้ำหน้ำที่ของ
สพค. ที่ปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ
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คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2561 เห็นชอบกำรขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
14 พฤษภำคม 2556 ซึ่งจัดให้ สพค. เป็นองค์กำรมหำชนกลุ่มที่ 1 พัฒนำและดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญ
ของรัฐเฉพำะด้ำน เปลี่ยนแปลงเป็นองค์กำรมหำชนกลุ่มที่ 2 บริกำรที่ใช้เทคนิควิชำกำรด้ำนหรือสหวิทยำกำร
เพื่อให้สอดคล้องกับภำรกิจของ สพค. ที่เปลี่ยนแปลงไปตำมนโยบำยรัฐบำล และให้มีผลใช้บังคับกับผู้ดำรง
ตำแหน่งประธำนกรรมกำร กรรมกำร ที่ปรึกษำ และอนุกรรมกำร และผู้อำนวยกำร สพค. คนถัดไป ตำม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน (กพม.)
พระรำชกฤษฎีกำยุบเลิกสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์ กำรมหำชน) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 14
เมษำยน 2562 โดยให้ยุบเลิกสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) แต่ให้สภำพนิติบุคคลของสำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ ยังคงดำรงอยู่ตรำบเท่ำเวลำที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ ในกำรดำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้
และให้ โ อนศูน ย์ ป ระชุมและแสดงสิ น ค้ ำนำนำชำติเฉลิ มพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ซึ่งเป็นของ
สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ และบรรดำอำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมำณ และรำยได้ส่วน
ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติดังกล่ำว ตำมบัญชีรำยกำรทรัพย์สินที่คณะกรรมกำรบริหำรกำร
พัฒนำพิงคนครและกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลังร่วมกันจัดทำขึ้นไปเป็นของกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
ทั้งนี้ ให้โอนสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีซึ่งเป็นของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ และบรรดำอำนำจหน้ำที่
กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมำณ และรำยได้ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ในส่วนของสำนักงำน
เชีย งใหม่ไนท์ซำฟำรี ไปเป็ น ขององค์กำรสวนสั ตว์ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม ภำยใน
ระยะเวลำที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และให้เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ซึ่งปฏิบัติงำนในส่วนที่
เกี่ยวกับสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) เพรำะเลิ กหรื อยุ บ ตำแหน่ ง และได้รับค่ำตอบแทนกำรเลิ กจ้ ำงและเงินช่ว ยเหลื อเยีย วยำตำมที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด ในระหว่ำงที่ยังดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ ให้สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ มีอำนำจบริหำร
จัดกำรสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและกิจกำรที่ต่อเนื่องจนกว่ำกำรดำเนินกำรจะแล้วเสร็จ
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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(กรรมการโดยตาแหน่ง)
นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุเทพ นิ่มสาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสรภพ เชื้อดารง
กรรมการภาคเอกชน
นายอนุชา ดารงมณี
กรรมการภาคเอกชน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาพิงคนคร
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โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล

คณะอนุกรรมการส่งมอบทรัพย์สิน
ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ไปเป็นของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

คณะอนุกรรมการโอนสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

คณะอนุกรรมการด้านบริหาร

คณะทางานจัดทาแผนการตลาด
สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน)

คณะทางานพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

4
4

รายชื่อของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
๑. นำงกอบกำญจน์ วัฒนวรำงกูร
๒. นำยเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล
๓. นำยศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
๔. นำยบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
๕. นำงสำวบุษรำภรณ์ กอบกิจพำนิชผล
๖. นำยสุเทพ นิ่มสำย
๗. นำยอิศเรศ จิรำธิวัฒน์
8. นำยสรภพ เชื้อดำรง
9. นำยอนุชำ ดำรงมณี
๑0. ผู้อำนวยสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร

ประธำนกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร
ผู้แทนกรรมกำรโดยตำแหน่ง (ผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ)
กรรมกำรโดยตำแหน่ง (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่)
กรรมกำรโดยตำแหน่ง (นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรภำคเอกชน
กรรมกำรภำคเอกชน
กรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะอนุกรรมด้านบริหาร
1. นำยบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
2. นำยอนุชำ สุขสงวน
3. นำยสมหวัง บุญระยอง
4. พล.ต.ต. ประจวบ วงศ์สุข
5. นำยมงคล สุกใส
6. นำยเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์
7. นำวำอำกำศเอกวิสูธ จันทนำ
8. นำยณรงค์ ตนำนุวัฒน์
9. นำยบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ
10. นำยสมศักดิ์ ลำภอดิศร
11. นำงสำวภัคนันท์ วินิจชัย
12. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
13. ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนกลำง
14. หัวหน้ำงำนยุทธศำสตร์ งบประมำณ และประเมินผล
15. หัวหน้ำงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
16. นำยฤทธิพร ไหวเคลื่อน
17. นำงภวันตี จันทร์ปิง
18. นำงสำวพัฒนำ จินำวำ

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

๕

คณะอนุกรรมการกฎหมาย
๑. นำยสมหมำย ลักขณำนุรักษ์
2. นำยพลภัทร สีแดง
3. นำงชื่นสุมน นิวำทวงษ์
4. นำยวัชรพงษ์ จำวรุ่งวณิชสกุล
5. พลโทภำณุ โรจนวสุ
6. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
7. พ.ต.อ. รุ่งสุริยำ เผือกประพันธ์
8. พ.ต.อ. พิเชษฐ จีระนันตสิน
9. นำยเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล
10. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
11. นำงสำวณิชำภำ หนูเนียม
12. นำยอำชวิทร์ มำลัย

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
1. นำยสุเทพ นิ่มสำย
2. นำงสำวบุษรำภรณ์ กอบกิจพำนิชผล
3. นำงสำวเฟื่องฟ้ำ เทียนประภำสิทธิ์
4. นำยนพพร พิชำ
5. นำงสำวกัญจนำ กลิ่นทอง
6. นำยสมชัย ศิริสุจินต์
7. นำงกรวรรณ กฤตวรกำญน์
7. นำงสำวจิรำภรณ์ งดงำม
8. นำงสำวโชติกำ อินตำนวน

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะอนุกรรมการส่งมอบทรัพย์สินของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ไปเป็นของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
1. นำยสรภพ เชื้อดำรง
ประธำนกรรมกำร
2. นำยบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ
อนุกรรมกำร
3. นำงสำวบุษรำภรณ์ กอบกิจพำนิชผล
อนุกรรมกำร
4. นำยณรงค์ คองประเสริฐ
อนุกรรมกำร
5. นำยนพพร พิชำ
อนุกรรมกำร
6. นำยมำโนช กำรพนักงำน
อนุกรรมกำร
7. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
เลขำนุกำร
8. นำงสำวศรีสุนันท์ สินธุแปง
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
9. นำงสำวนภธร จงสกุลวัฒนำ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

๖

คณะอนุกรรมการโอนสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. นำยอนุชำ ดำรงมณี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสรภพ เชื้อดำรง
อนุกรรมกำร
3. นำยบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ
อนุกรรมกำร
4. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
อนุกรรมกำร
5. นำยประสงค์ รัตนวำรีกุล
อนุกรรมกำร
6. นำยวรกำร ปัญณะวิชัย
อนุกรรมกำร
7. น.สพ.ชำตรี คูหเทพำรักษ์
อนุกรรมกำร
8. นำงสำวนิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย
อนุกรรมกำร
9. นำยเอก สำยสนิท
อนุกรรมกำร
10. นำงสำวนิชำภำ หนูเนียม
อนุกรรมกำร
11. นำงสำวรัตนำ เรือนทรำย
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
12. นำงสำวศรีสุนันท์ สินธุแปง
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
13. นำงสำวนภธร จงสกุลวัฒนำ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
14. นำงกุลรัศม์ เจริญศรี
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
15. นำงสำวสิริรัตน์ โทณลักษณ์
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ในรอบ 12 เดือน มีกำรประชุม 13 ครั้ง มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมมำกกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนกำร
ประชุม จำนวน 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 84.62 ดังนี้
ประชุมครั้งที่
12/2561
13/2561
14/2561
1/2562
2/2562
3/2562
4/2562
5/2562
6/2562
7/2562
8/2562
9/2562
10/2562

วันที่
12 ตุลำคม. 2561
8 พฤศจิกำยน 2561
7 ธันวำคม 2561
11 มกรำคม 2562
21 กุมภำพันธ์ 2562
29 มีนำคม 2562
23 เมษำยน 2562
30 เมษำยน 2562
16 พฤษภำคม 2562
7 มิถุนำยน 2562
11 กรกฎำคม 2562
8 สิงหำคม 2562
17 กันยำยน 2562

จำนวนคณะกรรมกำรฯ จำนวนกำรเข้ำประชุม
10
10
10
7
9
8
9
9
9
9
9
7
9
8
9
8
9
9
9
9
9
8
9
8
9
8

ร้อยละ
100
70
88.89
100
100
77.78
88.89
88.89
100
100
88.89
88.89
88.89

๗

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

๘

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
คณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนครมีมติเรื่องแนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์จะมีกำรเร่งปรับตัวให้
เกิดควำมเข้มแข็งภำยในและมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในกำรดำเนินภำรกิจไปสู่วัตถุประสงค์ โดยมีกำร
ทบทวนตำแหน่งและบทบำทของควำมเป็นองค์กำรมหำชน (Re-position) ทบทวนยุทธศำสตร์ (Re-strategy)
ทบทวนโครงสร้ำงองค์กร (Re-structure) เพื่อรองรับภำรกิจ และทบทวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน (Reorganization) ให้สำมำรถดำเนินงำนได้ผลลัพธ์ที่ไปตอบควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผลกำร
ดำเนินงำนตำมกรอบระยะเวลำของแผน ดังนี้
แผน
แผนเร่งด่วน 3 เดือน

แผนเร่งด่วน 6 เดือน

แผนปี 2562

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
 ปรับระบบบริหำร - ทบทวนตำแหน่งและบทบำทของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ให้
จัดกำร
สอดคล้องตำมร่ำงพระรำชกฤษฎีกำยุบเลิกสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร โดย
 ลดค่ำใช้จ่ำย
มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเชียงใหม่ ไนท์ซำฟำรี
- ทบทวนโครงกำรสร้ำงของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ เพื่อรองรับกำร
บริหำรจัดกำรสำนักงำนฯ ให้สอดคล้องกับร่ำงพระรำชกฤษฎีกำยุบเลิก
สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ
- วิเครำะห์งบกำรเงินเพื่อใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ
- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจ้ำงเหมำบริกำรให้คำปรึกษำและแนะนำกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ เพื่อวำงแนวทำงและ
ระบบติดตำมประเมินผล
 เพิ่มรำยได้
- ทบทวนกิจกรรมกำรสร้ำงรำยได้ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เช่น กิจกรรม
 ลดค่ำใช้จ่ำย
ถ่ำยภำพกับสัตว์
- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจ้ำงเหมำบริกำรให้คำปรึกษำและแนะนำกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ เพื่อวำงแนวทำงและ
ระบบติดตำมประเมินผล
 เพิ่มรำยได้
จัดทำแผนงำนโครงกำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนพัฒนำ
 ปรับปรุงยกระดับ พิงคนครฯ จำนวน 12 โครงกำร วงเงิน 45.4278 ล้ำนบำท
ประสิทธิภำพ
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยวในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน
จำนวน 3 โครงกำร วงเงิน 14.0616 ล้ำนบำท
- โครงกำรกินข้ำวแลง แอ่วข่วงของดี ปี๋ใหม่เมือง ณ เชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี
- โครงกำรกิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิงบูรณำกำร ประจำปี 2562
2. ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์ประชุมฯ และ เชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรีให้สนับสนุนกำรท่องเที่ยวในระดับสำกล
จำนวน 5 โครงกำร วงเงิน 21.4569 ล้ำนบำท
- โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
- โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี
๑๐

แผน

แผนปี 2563

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
- โครงกำรพัฒนำศูนย์กำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้ธรรมชำติและสัตว์ป่ำ
- โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)
- โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่
มำตรฐำน สำกล (World Class Destination)
3. ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลัก
ธรรมำภิบำล
จำนวน 4 โครงกำร วงเงิน 9.9093 ล้ำนบำท
- โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
- โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. 2562
- โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำ
พิงคนคร พ.ศ. 2562
- โครงกำรสำรวจสถำนภำพของเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนัก
งำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) เพื่อกำรวำงแผนและกำรพัฒนำ
 ขับเคลื่อนแผน
จัดทำแผนงำนโครงกำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ให้
พิงคนครฯ จำนวน 12 โครงกำร วงเงิน 41.6328 ล้ำนบำท
เป็นไปตำม
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยเชิงยุทธ กำรท่องเที่ยวในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน
ศำตร์
จำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 10 ล้ำนบำท
- โครงกำรกิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิงบูรณำกำร ประจำปี 2563
2. ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์ประชุมฯ และ เชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรีให้สนับสนุนกำรท่องเที่ยวในระดับสำกล
จำนวน 9 โครงกำร วงเงิน 23.0247 ล้ำนบำท
- โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในพื้นที่เชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี
- โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำง และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
สำนักงำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
- โครงกำรประกวดรำงวัลกินรีทอง ครั้งที่ 13
- โครงกำรยุวอำสำนำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี (รุ่นที่ 5)
- โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
- โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่
มำตรฐำนสำกล (World Class Destination)
- โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ที่ดี (Animal
Welfare)
- โครงกำรตลำดนัดภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “กำดนัด
ECO - Chiang Mai Night Safari Zoo”
- โครงกำรจ้ำงออกแบบ เขียนแบบและประมำณรำคำ สำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี
๑๑

แผน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
3. ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลัก
ธรรมำภิบำล
จำนวน 2 โครงกำร วงเงิน 8.6081 ล้ำนบำท
- โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. 2563
- โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี

๑๒

โครงสร้างของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
โครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
คณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร

สำนักตรวจสอบภำยใน (5)
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
ผู้อานวยการ สพค. (1)
รองผู้อานวยการ และ ผอ.ศปช.

รองผู้อานวยการ และ ผอ.สพพ.

รองผู้อานวยการ และ ผอ.สบง.

สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(238/225)

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าฯ
(32)

สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
(27)

สานักบริหารงานกลาง
(85)

ฝ่ายบริการ (69)
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (109)
ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง (54)
ฝ่ายการตลาด (5)
รวมจานวนทั้งสิ้น
(388 อัตรา)
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
(4 อัตรา)

 ฝ่ายการตลาดและบริการ (10)
 ฝ่ายบริหารจัดการ (10)
 ฝ่ายอาคารสถานที่ (11)
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รองผู้อานวยการ และ ผอ.สชน.

 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (8)
 ฝ่ายโครงการพิเศษ (9)
 ฝ่ายประสานงานและพัฒนาพื้นที่
เชื่อมโยง (9)



ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (15)
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (7)
ฝ่ายการเงินและบัญชี (14)
ฝ่ายวิชาการและแผนงาน (8)
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (8)
ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ (13)
ฝ่ายกฎหมาย (6)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (13)

1. คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินผล
2. คณะอนุกรรมกำรกฎหมำย
3. คณะอนุกรรมกำรด้ำนบริหำร
4. คณะอนุกรรมกำรส่งมอบ
ทรัพย์สินของศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
ไปเป็นของกรมธนำรักษ์
กระทรวงกำรคลัง
5. คณะอนุกรรมกำรโอน
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
ไปเป็นขององค์กำรสวนสัตว์ ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์
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๑๓ฒนำพิงคนคร
หมายเหตุ : โครงสร้ำงและอัตรำกำลังเป็นไปตำมข้อบังคับสำนักงำนพั
(องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยกำรจัดแบ่งส่วนงำนและขอบเขตหน้ำที่ พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 11 มีนำคม 2558

โครงสร้างของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หลัง พรฎ. ยุบเลิกสานักงานฯ

14
14

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 และกำรสื่ อสำร 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 มีหน้ำที่ควำมรับผิด ชอบในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดประชุม
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
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ควำมสะอำด งำนจรำจร และควำมปลอดภัยของศูนย์ประชุมฯ ประกอบด้ว ยงำนพัฒ นำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ งำนรักษำควำมสะอำดและควำมปลอดภัย
 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 กำรประชำสั มพันธ์ 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 มีหน้ำที่ รับผิดชอบ 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
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เอกสำรกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรวิเครำะห์ กำรเงิน จัดทำกระแสเงินสด ตำมรำยกำรใช้จ่ำยเงินให้
เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน บันทึก
บัญชีของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้ถูกต้องและเป็นไปตำมหลักสำกล ประกอบด้วยงำนกำรเงิน งำนบัญชี
 ฝ่ ำ ยวิ ช ำกำรและแผนงำน มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำรบริ ห ำรจั ด กำร ก ำกั บ ทบทวน ดู แ ล
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 ปลูกฝังสร้ำงค่ำนิ ยมขององค์กร 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 พร้อมทั้งบริหำรสัญญำ 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 วำมข้ อกฎหมำย
ประกอบด้วย งำนกฎหมำย งำนวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์
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กิจกรรมการดาเนินงานที่สาคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เชื่อมโยง พัฒนา
ยกระดับ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวภาคเหนือ
ตอนบน

รองรับและสนับสนุน
อุตสาหกรรม MICE
ภาคเหนือตอนบน

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี

เชื่อมโยง พัฒนา ยกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน
 เปิดตัวกิจกรรม “เส้นทำงเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ ” (Self-guided walking tour of

Chiang Mai city) จำนวน 5 เส้นทำง คือ เส้นทำงศึกษำวังหลวงกษัตริย์ล้ำนนำ (ข่วงหลวงเวียงแก้ว),
เส้นทำงวิถีชุมชน สล่ำเมือง, เส้นทำงสถำปัตยกรรมล้ำนนำ, เส้นทำงศึกษำประวัติศำสตร์เมืองเชียงใหม่ และ
เส้นทำงศึกษำกำแพงเมืองเก่ำเชียงใหม่ (โครงกำรต่อเนื่อง)
 ดำเนินกำรตัดสินกำรประกวดคลิปวิดีโอ "แชร์สุดยอดประสบกำรณ์แอ่วเมืองเหนือ" โดยมีผู้เข้ำร่วม
กิ จ กรรมส่ ง คลิ ป มำจ ำนวน 29 คลิ ป และด ำเนิ น กำรตั ด สิ น และมอบรำงวั ล พร้ อ มทั้ ง เผยแพร่ เพื่ อ
ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว
 ดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชมพื้นที่อำเภอหำงดง และอำเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่ (โครงกำรต่อเนื่อง) ได้แก่
- พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวหลักสูตรกำรทำอำหำรล้ำนนำ
- พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวหลักสูตรกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ
และบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวในพื้นที่
- พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวหลักสูตรหัตถกรรมพื้นถิ่น
/ช่ำงพื้นถิ่น
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รองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรม MICE ภาคเหนือตอนบน

• ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ เป็นสถำนที่รองรับกำรจัดงำน/จัดประชุมที่สำมำรถรองรับ
กำรจัดงำนประเภทต่ำงๆ ทั้งงำนระดับนำนำชำติ ระดับประเทศ และระดับภูมิภำค เช่น งำนกำรแข่งขัน
โอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนำนำชำติ ประจำปี 2562 (World Robot Olympiad 2019), งำนเทศกำลลิขสิทธิ์
และเนื้อหำสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยำวชน ครั้งที่ 2 (ICCRF), งำนแข่งขันกีฬำยกน้ำหนัก EGAT ยกน้ำหนัก
นำนำชำติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 และกำรแข่งขัน EGAT'S CUP รอบคัดเลือก, งำน
มหกรรมนวัตกรรมกำรศึกษำ INNOVATION & EDUCATION EXPO 2019 เป็นต้น
• ดำเนินกำรส่งใบสมัครขอรับกำรตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย(ประเภทห้อง
ประชุม) ตำมโครงกำรมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards) ประจำปี
พ.ศ. 2562 ของสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดกำรประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
• รำยได้จำกกำรดำเนินงำนของศูนย์ประชุมฯ ณ 1 ต.ค. 2561 - 14 เม.ย. 2562 จำนวน 18.57
ล้ำนบำท ซึ่งมีผู้เข้ำใช้บริกำรศูนย์ประชุมฯ จำนวน 617,703 คน และมีกำรจัดงำน/จัดประชุม จำนวน 64 งำน
• ดำเนินโอนศูนย์ประชุมให้แก่กรมธนำรักษ์ตำมพระรำชกฤษฎีกำยุบเลิกสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๖๒
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พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
อบรมเยำวชนในพื้นที่โดยรอบสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีเพื่อเป็นมัคคุเทศก์อำสำนำเที่ยวเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี (รุ่นที่ 4)
 กำรออกบูธประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
เช่น งำนเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ 52, งำน Roadshow for Trade Meet & Consumer Fair Creative
North X Isan Zaab, กำรออกบูธส่งเสริมกำรขำยในงำน ITB Berlin 2019 ณ สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี,
งำน Amazing Chiang Mai Road Show In Kuala Lumpur ณ ประเทศมำเลเซียและประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น
 เข้ำรับกำรประกวดรำงวัลอุตสำหกรรมท่องเที่ยวไทย (กินรี) สำขำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้ใน
กำรประกวดรำงวัลอุตสำหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยได้รับได้รับรำงวัลกินรียอด
เยี่ยม (Kinnari Gold Award) สำขำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้
 เตรียมกำรออกแบบและจัดทำรำยละเอียดเพื่อกำรปรับปรุงสิ่งอำนวยของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี ได้แก่ อำคำรจำหน่ำยบัตรเข้ำชม, กำรปรับปรุงน้ำพุดนตรี,กำรปรับปรุงอำคำรสำนักงำน และปรับปรุง
ระบบไฟฟ้ำ (ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ)
 เตรียมกำรปรับปรุงกรงขยำยพันธุ์เสือปลำ และสวนแสดงแบท เอียร์ ฟอกซ์ เพื่อสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ที่
ดี (Animal Welfare)
 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำเพดำนภำยในห้องโถงกลำงอำคำรบริกำรนักท่องเที่ยว และติดตั้งระบบพ่นหมอก
ไอน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
 ดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
(OHSAS 18001)
 ดำเนิ น กำรจั ดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้ อม ได้แก่ กำรผลิ ตปุ๋ยจำกมูล สั ตว์และผลิ ตปุ๋ยหมักชีว ภำพแบบน้ ำ
(EM) ของเพื่อใช้ในพื้นที่และให้กับประชำชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ได้ จำนวน 2,022
กระสอบ โดยนำไปสนับสนุนให้กับโรงเรียนต่ำงๆในจั งหวัดเชียงใหม่, งำนผู้ว่ำสัญจรพบปะประชำชนอำเภอ
ต่ำงๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมต่ำงๆ ของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เช่น งำนครอบครัวสีเขียววัน
ปลูกต้นไม้ งำนปลูกป่ำถนนเชียงใหม่ -บ้ำนฟ่อน งำนประกวดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
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ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. แผนงานโครงการจาแนกตามแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
กำรบูรณำกำรและ
เชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อน
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
ในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน

• โครงกำรกินข้ำวแลง แอ่วข่วงของดี ปี๋ใหม่เมือง ณ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
• โครงกำรกิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิงบูรณำกำร ประจำปี 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
กำรพัฒนำศักยภำพ
ศูนย์ประชุมฯ และ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้
สนับสนุนกำรท่องเที่ยว
ในระดับสำกล

•
•
•
•
•

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรภำยใต้หลักธรร
มำภิบำล

• โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
• โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. 2562
• โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร
พ.ศ. 2562
• โครงกำรสำรวจสถำนภำพของเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) เพื่อกำรวำงแผนและกำรพัฒนำ

โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภำยในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
โครงกำรพัฒนำศูนย์กำรศึกษำและแหล่งเรียนรูธ้ รรมชำติและสัตว์ป่ำ
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล
(World Class Destination)
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2. ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ผลการปฏิบัติงาน
(หน่วยนับ)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง
รายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไป
ตามเป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย

635,605 (คน)

617,402 (คน)

185.60
(ล้านบาท)
2,137.11
(ล้านบาท)
85 (ร้อยละ)
80 (ร้อยละ)

227.08
(ล้านบาท)
3,121.29
(ล้านบาท)
N/A
98.54

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการสานักงานตาม
แผนดาเนินงานขององค์กร

หมายเหตุ : N/A หมายถึง มีการประเมินผลภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณ
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3. ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1) แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามยุทธศาสตร์) ตามแผนปฏิ บัติงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2 จานวน 15 รายการ วงเงิน จานวน 212,897,000 บาท ดาเนินการแล้ว เสร็จ 13,399,800.98
บาท คิดเป็นร้อยละ 6.29 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 189,206,066.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.88 ไม่ดาเนินการ
3,306,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.55 มีเงินเหลือจ่าย 6,985,132.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.28 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
ดาเนินการแล้วเสร็จ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ไม่ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ จานวน
ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการ 13.9000 6.0813 43.75 7.4195 53.38
และเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
1 โครงการกินข้าวแลง แอ่วข่วงของดี
0.5000 0.4670 93.40
ปี๋ใหม่เมือง ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
2 โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์
13.4000 5.6143 41.90 7.4195 55.37
เชิงบูรณาการ ประจาปี 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนา
190.9689 4.3323 2.27 180.1968 94.36 2.9100 1.52
ศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล
1 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่
4.0920 2.7578 67.39
0.0100 0.24
ไนท์ซาฟารี
2 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
1.7300 0.6070 35.09 0.1490
8.61
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
3 โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและ
3.5499 0.5425 15.28
2.9000 81.69
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ปา่
4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อ
3.5000
3.5000
100
สร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal
Welfare)
5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่ม 34.6175 0.4250 1.23 34.1533 98.66
ขีดความสามารถในการให้บริการสู่
มาตรฐานสากล (World Class
Destination)
6 โครงการปรับปรุงพื้นที่สานักงานเดิม
8.6000
8.6000
100
(บริเวณชั้นใต้ดินอาคารลานนา)
6 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
4.3995
3.3157 75.37
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจา
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
7 โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์ 0.4800
0.4788 99.76
วงจรปิด (CCTV) ภายในสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
130.0000 100
8 โครงการปรับปรุงระบบน้าพุดนตรี 130.0000
ที่

รายการ

แผน

เงินเหลือจ่าย
จานวน ร้อยละ
0.3992 2.87
0.0330 6.60
0.3662 2.73
3.5298 1.85

1.3242 32.36
0.9740 56.30
0.1074 3.03
-

-

0.0392 0.11

-

-

1.0838 24.63
0.0012 0.24

-

-
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ที่

รายการ

แผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบ 8.0281
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1 โครงการสารวจความพึงพอใจของ
1.0000
ผู้รับบริการสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
2 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2562 6.2281
3 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
0.3000
ของคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
พิงคนคร พ.ศ. 2562
4 โครงการสารวจสถานภาพของ
0.5000
เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เพื่อการวางแผนและการพัฒนา
รวมทั้งสิ้น
212.8970

ดาเนินการแล้วเสร็จ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ไม่ดาเนินการ
เงินเหลือจ่าย
จานวน ร้อยละ จานวน
ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
2.9862 37.20 1.5898 19.80 0.3960 4.93 3.0561 38.07
-

-

0.9977

99.77

-

2.7287 43.81
0.0575 19.17

0.5041
-

8.09 0.0880 1.41 2.9073 46.68
- 0.2425 80.83

0.2000 40.00

0.3000

60.00

-

-

-

0.0023 0.23

-

-

13.3998 6.29 189.2061 88.88 3.3060 1.55 6.9851 3.28

2) การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
จากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(งบประมาณตามยุ ทธศาสตร์) ตามแผนปฏิบั ติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จานวน 15 รายการ วงเงิน
จานวน 212,897,000 บาท ดาเนินการแล้ว เสร็จ 13,399,800.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.29 กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี 189,206,066.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.88 ไม่ดาเนินการ 3,306,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.55
มีเงินเหลือจ่าย 6,985,132.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.28
ปัญหาอุปสรรค
1. เนื่องจากบางรายการไม่มีความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
2. ขาดบุคลากรด้านวิศวกรรมและสถาปนิกในการดาเนินการ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดจ้างปรับปรุง
การก่อสร้างต่างๆ ได้
แนวทางการแก้ไข
1. ให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติงบประมาณเฉพาะรายการที่มีความพร้อมในการดาเนินงาน
2. เสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. ให้ดาเนินการเร่งรัดการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
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3) รายละเอียดผลการดาเนินงานโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน
ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕62
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

กลยุทธ์ที่ 4 : สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
1
1
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
1 โครงการกินข้าวแลง แอ่วข่วงของดี ปี๋ใหม่
เมือง ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(งาน)
(งาน)
467,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.40
วงเงิน 500,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 33,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
(1) กิจกรรมกาดหมั่ว ขายอาหารพื้นเมือง
แบบล้านนา โดยให้ชุมชนเข้ามาขาย
อาหารร่วมกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(2) กิจกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้พื้นที่สาหรับ
สาหรับจาหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาแก่
นักท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(3) กิจกรรมสาธิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และทดลอง
ทางานหัตถกรรมอย่างมีส่วนร่วม
(4) กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือตอนบน
เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยว ตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
66
65 98.48 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
1 โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เชิงบูรณาการ ประจาปี 2562
(รายการ) (รายการ)
5,614,348.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.90
วงเงิน 13,400,000 บาท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 32 รายการ วงเงิน
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
7,419,452.25 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 366,199.32 บาท
(1) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์
28
27 96.43 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 3,020,498.59 บาท
รักษากลุ่มเป้าหมายเดิม วงเงิน
(รายการ) (รายการ)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 11 รายการ วงเงิน
3,986,776 บาท
726,322.25 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 239,955.16 บาท
- ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง
3
3
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 505,992 บาท
วงเงิน 544,200 บาท
(รายการ) (รายการ)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 3 รายการ วงเงิน 37,248 บาท
(กันเงิน 2
ดังนี้
รายการ)
1. รายการจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ฟังวัยทางาน - 60 ปี (งวดสุดท้าย)
วงเงิน 9,000 บาท
2. รายการจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ฟังวัยรุ่นและวัยทางานตอนต้น
(งวดสุดท้าย) วงเงิน 12,840 บาท
3. รายการจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มผู้ฟังระดับวัยรุ่น - นักศึกษา สถานีวิทยุ XFM
Chiangmai 94.5 MHz. (งวดสุดท้าย) วงเงิน 15,408 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 960 บาท
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ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕62
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

- สื่อออนไลน์ วงเงิน 1,145,703 บาท

4
(รายการ)

- สื่อโฆษณาในนิตยสารทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ วงเงิน 356,450 บาท
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ วงเงิน
660,000 บาท

3 (สื่อ)
5
(รายการ)

- สื่อโทรทัศน์ประเภทต่างๆ วงเงิน
418,520 บาท

2
(รายการ)

- นิทรรศการประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ วงเงิน 220,163 บาท
- สื่อสิ่งพิมพ์ วงเงิน 350,500 บาท

3
(งาน)
3
(รายการ)

- กิจกรรมวันสาคัญตามประเพณี วงเงิน
291,240 บาท
(2) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายใหม่ วงเงิน
9,413,224 บาท

5
(งาน)
38
(รายการ)

- การเช่าสื่อประชาสัมพันธ์, ทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ วงเงิน 835,680 บาท

2
(รายการ)

ความก้าวหน้าของโครงการ

4
125 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 630,561.30 บาท
(รายการ)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 5 รายการ วงเงิน 399,579.45
(กันเงิน)
บาท ดังนี้
1. รายการจ้างลงโฆษณาบน Facebook Fanpage Chiangmai
Night Safari (งวดที่ 7 -10) วงเงิน 84,765.40 บาท
2. รายการจ้างจัดทาและดูแลระบบสื่อออนไลน์ Wechat
Official Account (งวดสุดท้าย) วงเงิน 40,542.30 บาท
3. รายการจ้างดาเนินการระบบ Line Official Account
(งวดสุดท้าย) วงเงิน 31,248 บาท
4. รายการจ้างดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทาง
YouTube (งวดสุดท้าย) วงเงิน 44,298 บาท
5. รายการจ้างเผยแพร่ในสื่อออนไลน์กลุ่มเป้าหมายชาวไทย
วงเงิน 198,725.75 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 115,562.25 บาท
3 (สื่อ) 100 ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 356,450
บาท
5
120 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 409,218.29 บาท
(รายการ)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายการจ้างเผยแพร่ป้ายโฆษณา
(กันเงิน 1
เคลื่อนที่บนรถโดยสารประจาทางในจังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน
รายการ)
200,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 50,781.71 บาท
2
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 405,423.20 บาท
(รายการ)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายการจ้างการประชาสัมพันธ์ในสื่อ
(กันเงิน)
โทรทัศน์ท้องถิ่น (งวดที่ 5 และ 6) วงเงิน 13,096.80 บาท
3
100 ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 220,163
(งาน)
บาท
3
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 274,058 บาท
(รายการ)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายการจ้างทาแผ่นพับเชียงใหม่ไนท์
(กันเงิน 1
ซาฟารี ภาษาจีน วงเงิน 76,398 บาท
รายการ)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 44 บาท
4
80 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 218,632.80 บาท
(งาน)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 72,607.20 บาท
38
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 2,593,849.84 บาท
(รายการ)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 21 รายการ วงเงิน
6,693,130 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 126,244.16 บาท
2
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 239,510 บาท
(รายการ)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 3 รายการ วงเงิน 568,840
(กันเงิน 1
บาท ดังนี้
รายการ)
1. รายการจ้างดาเนินการเผยแพร่โฆษณาในป้าย Billboard
วงเงิน 152,840 บาท
2. รายการจัดจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
วงเงิน 156,000 บาท
3. รายการจ้างเผยแพร่โฆษณาในป้าย LED ในเขตชุมชนที่มี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ วงเงิน 260,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 27,330 บาท
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โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕62
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

- ผลิตคลิปเผยแพร่ในช่องทางสื่อ
1
ออนไลน์ วงเงิน 280,000 บาท
(รายการ)
- ผลิตสกู๊ปประชาสัมพันธ์ วงเงิน
10
495,000 บาท
(สกู๊ป)
- พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เชียงใหม่
1
ไนท์ซาฟารี พร้อมระบบรองรับการ
(รายการ)
จาหน่ายบัตรได้ทั่วโลก ได้หลายช่องทาง
วงเงิน 478,000 บาท
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
7
เครือข่ายพันธมิตร วงเงิน 278,070 (กิจกรรม)
บาท
- สร้างการจดจาบริการของสานักงานฯ
12
วงเงิน 6,679,274 บาท
(กิจกรรม)

ความก้าวหน้าของโครงการ

1
100 ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 280,000
(รายการ)
บาท
10
100 ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 495,000
(สกู๊ป)
บาท
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 23,900 บาท
(รายการ)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายการจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์
(กันเงิน)
สชน. http://www.chiangmainightsafari.com วงเงิน
454,100 บาท
7
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 260,069.84 บาท
(กิจกรรม)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 18,000.16 บาท
12
(กิจกรรม)
(กันเงิน 15
รายการ)

166.67 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 1,202,320 บาท

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 15 รายการ วงเงิน
5,421,170 บาท ดังนี้
1. รายการจ้างจัดทาและดูแลระบบสื่อออนไลน์สาหรับนักท่องเที่ยว
ชาวจีน Dianping (งวดสุดท้าย) วงเงิน 38,520 บาท
2. รายการจ้างจัดกิจกรรมประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุ
ธรรมชาติ (งวดสุดท้าย) วงเงิน 120,000 บาท
3. รายการจ้างดาเนินการประกวดหุ่นนิทรรศการซาฟารีจาก
วัสดุธรรมชาติ วงเงิน 900,000 บาท
4. รายการจ้างเผยแพร่ในเพจท่องเที่ยว วงเงิน 48,150 บาท
5. รายการจ้างจัดทาและดูแลระบบสื่อประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์
ข่าวในประเทศจีน วงเงิน 90,000 บาท
6. รายการจ้างจัดกิจกรรมวิ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รัน วงเงิน
3,000,000 บาท
7. รายการจ้างเผยแพร่โดยบุคคลที่เป็นที่ชื่นชอบและติดตามใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย วงเงิน 99,000 บาท
8. รายการจ้างทาชุดมาสคอท สาหรับสวมใส่ วงเงิน 175,000 บาท
9. รายการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ KOL ในประเทศ
จีน วงเงิน 400,000 บาท
10. รายการจ้างดาเนินกิจกรรมประกวดคลิปการท่องเที่ยว
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน 150,000 บาท
11. รายการจ้างดาเนินการวิจัยการตลาดและประชาสัมพันธ์
วงเงิน 180,000 บาท
12. รายการจ้างผลิตและติดตั้งสติกเกอร์แลบสร้างภาพลักษณ์
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน 40,000 บาท
13. รายการจัดจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร “เชียงใหม่
ปี 2562” วงเงิน 43,000 บาท
14. รายการจ้างจัดทาแอพลิเคชั่นการออกเสียงลงคะแนนสัตว์
วงเงิน 10,000 บาท
15. รายการจัดจ้างทาแผ่นพับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ภาษาไทยอังกฤษ วงเงิน 127,500 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 55,784 บาท

27

ที่

โครงการ
- ของที่ระลึกในการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ วงเงิน
167,200 บาท
- การพัฒนาสื่อด้านการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างตัวตนและเนื้อหาที่มีคุณภาพ
(Content) ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
วงเงิน 200,000 บาท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕62
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

4
(รายการ)

4
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 93,050 บาท
(รายการ)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายการจ้างผลิตกระเป๋าจากมูลสัตว์
(กันเงิน 1
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน 50,000 บาท
รายการ)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 24,150 บาท
1
1
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายการจ้างการพัฒนาสื่อด้านการ
(รายการ) (รายการ)
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างตัวตนและเนื้อหาที่มีคุณภาพใน การ
(กันเงิน)
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน
199,020 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 980 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในระดับสากล
ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕62
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

กลยุทธ์ที่ 1 : ขยายฐานการตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 10,800 11,427
วงเงิน 4,092,000 บาท
(ครั้ง)
(ครั้ง)
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
35
30
(รายการ) (รายการ)
(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ 10,800 11,427
ไนท์ซาฟารีให้เป็นทีร่ ู้จัก วงเงิน
(ครั้ง)
(ครั้ง)
80,000 บาท
- การส่งเสริมการขายภาคการศึกษา
2,520 2,520
วงเงิน 20,000 บาท
(ครั้ง)
(ครั้ง)
- การส่งเสริมการขายภาคราชการ
2,520 2,516
วงเงิน 20,000 บาท
(ครั้ง)
(ครั้ง)
- การส่งเสริมการขายภาคเอกชน
2,880 3,799
วงเงิน 20,000 บาท
(ครั้ง)
(ครั้ง)
- การส่งเสริมการขายบริษัททัวร์
2,880 2,592
วงเงิน 20,000 บาท
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ
25
23
วงเงิน 1,152,000 บาท
(รายการ) (รายการ)
2
2
- การส่งเสริมการขายออกบูทงานเที่ยว
(ครั
ง
้
)
(ครั
้ง)
ทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ 24 - 25
วงเงิน 150,000 บาท
5
5
- การส่งเสริมการขายออกบูทงานไทย
(ครั
ง
้
)
(ครั
้ง)
เที่ยวไทยครั้งที่ 49, 50, 51, 52, 53
วงเงิน 442,000 บาท
1
1
- การส่งเสริมการขายออกบูทงาน
(ครั
ง
้
)
(ครั
้ง)
TTM+2019 วงเงิน 60,000 บาท
4
2
- การส่งเสริมการขายออกบูทเที่ยวไทย
(ครั้ง)
(ครั้ง)
4 ภาค วงเงิน 80,000 บาท
2
2
- การส่งเสริมการขายการออกบูทอื่นๆ
(ครั้ง)
(ครั้ง)
วงเงิน 30,000 บาท
7
7
- จัดทาวัสดุสาหรับส่งเสริมการขาย
(รายการ)
(รายการ)
วงเงิน 310,000 บาท

ความก้าวหน้าของโครงการ

105.81 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน

2,757,790.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.39
85.71 - ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 รายการ วงเงิน 10,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 1,324,209.88 บาท
105.81 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 16,720 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 63,280 บาท
100
99.84
131.91

90
92 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 1,006,043.51 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 145,956.49 บาท
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 140,230.70 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 9,769.30 บาท
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 354,045 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 87,955 บาท
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 51,550 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 8,450 บาท
50 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 76,483 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 3,517 บาท
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 27,599 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 2,401 บาท
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 276,135.81 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 33,864.19 บาท
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ที่

โครงการ

- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกพัฒนาศักยภาพ
และความรู้บุคลากรงานขายศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ วงเงิน 80,000 บาท
(๓) กิจกรรมสานสายใย
วงเงิน 250,000 บาท
(๔) กิจกรรมการรับรองและพิธีการ
วงเงิน 10,000 บาท
(๕) กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ
วงเงิน 2,600,000 บาท

- งาน International Tourism Borse
Berlin (ITB Berlin) 2019 ประเทศ
เยอรมนี กรุงเบอร์ลิน วงเงิน
580,000 บาท
- งาน Arabian Travel Market (ATM)
2019 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เมืองดูไบ วงเงิน 400,000 บาท
- งาน International Tourism Borse
Asia (ITB Asia) 2019 ประเทศ
สิงคโปร์ วงเงิน 450,000 บาท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕62
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

4
(ครั้ง)

4
(ครั้ง)

100 ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 80,000
บาท

๑
(ครั้ง)
๒
(ครั้ง)
7
(ครั้ง)

๑
(ครั้ง)
-

100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 245,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 5,000 บาท
- ไม่ได้ดาเนินการ วงเงิน 10,000 บาท

6
(ครั้ง)

85.71 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 1,490,026.61 บาท

1
(ครั้ง)

1
(ครั้ง)

- ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 รายการ วงเงิน 150,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 959,973.39 บาท
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 571,211.38 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 8,788.62 บาท

1
(ครั้ง)

1
(ครั้ง)

100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 394,609.31 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 5,390.69 บาท

1
(ครั้ง)

1
(ครั้ง)

100 - ดาเนินการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมงานแล้ว วงเงิน
100,000 บาท มีกาหนดการเข้าร่วมงานในวันที่ 16 - 18
ตุลาคม 2562 ซึ่งดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 350,000 บาท
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมงานแล้ว วงเงิน
- งาน World Travel Market (WTM)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
100,000 บาท มีกาหนดการเข้าร่วมงานในเดือนตุลาคม
2019 ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอน
2562 ซึ่งดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วงเงิน 650,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 550,000 บาท
1
- ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากมีกาหนดการจัดงานในเดือนตุลาคม
- ประเทศเวียดนาม วงเงิน 150,000
(ครั้ง)
2562 ซึ่งดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 150,000 บาท
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 110,807.41 บาท
- ประเทศไต้หวัน วงเงิน 150,000 บาท
(ครั้ง)
(ครั้ง)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 39,192.59 บาท
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 213,398.51 บาท
- ประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์ วงเงิน
(ครั้ง)
(ครั้ง)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 6,601.49 บาท
220,000 บาท
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
1 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง
25
22
88 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
ภูมิทศั น์ภายในพืน้ ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(รายการ) (รายการ)
607,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.09
วงเงิน 1,730,000 บาท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 1 รายการ วงเงิน
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
149,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 974,000 บาท
(๑) กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
1 (ครั้ง) 1 (ครั้ง) 100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 455,750 บาท
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 724,250 บาท
2
(งาน)
1,180,000 บาท
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตามฤดูกาล
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 455,750 บาท
และตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรม
(ครั้ง)
(ครั้ง)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 124,250 บาท
ต่างๆ วงเงิน 580,000 บาท
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคาร
2
- - ไม่ได้ดาเนินการ
ลานนา วงเงิน 600,000 บาท
(งาน)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 600,000 บาท
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เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕62
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

(๒) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี วงเงิน 550,000 บาท

22
21 95.45 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 151,250 บาท
(รายการ) (รายการ)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 1 รายการ วงเงิน
149,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 249,750 บาท
- จ้างทาถังขยะแบบแยกประเภท วงเงิน
20
20
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายการจ้างทาถังขยะแบบแยก
150,000 บาท
(ชุด)
(ชุด)
ประเภท วงเงิน 149,000 บาท
(กันเงิน)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 1,000 บาท
- ผลิตปุ๋ยน้าชีวภาพ วงเงิน 200,000
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 151,250 บาท
บาท
(รายการ) (รายการ)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 48,750 บาท
- ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมเตาเผา
1
- - ไม่ได้ดาเนินการ
วงเงิน 200,000 บาท
(รายการ)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 200,000 บาท
4
2
50 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
2 โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและแหล่ง
เรียนรูธ้ รรมชาติและสัตว์ป่า
(กิจกรรม) (กิจกรรม)
542,470 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.28
วงเงิน 3,549,900 บาท
- ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 2 รายการ วงเงิน 2,900,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 107,430 บาท
(๑) กิจกรรมเตรียมความพร้อมต้อนรับกินรี
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 227,970 บาท
ทอง ครั้งที่ 12 ปี 2562 วงเงิน
(กิจกรรม) (กิจกรรม)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 7,030 บาท
235,000 บาท
- ค่าเลี้ยงรับรอง วงเงิน 25,000 บาท
2 (ครั้ง) 2 (ครั้ง) 100 ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 25,000 บาท
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก วงเงิน
2
2
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 18,070 บาท
25,000 บาท
(ครั้ง)
(ครั้ง)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 6,930 บาท
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกดาเนิน
8
8
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 99,900 บาท
กิจกรรม วงเงิน 100,000 บาท
(ครั้ง)
(ครั้ง)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 100 บาท
- ค่าวัสดุสานักงานที่ใช้ในการทากิจกรรม
1
1
100 ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 10,000
วงเงิน 10,000 บาท
(ครั้ง)
(ครั้ง)
บาท
- ค่าดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้
1
1
100 ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 40,000
วงเงิน 40,000 บาท
(ครั้ง)
(ครั้ง)
บาท
- ค่าป้ายและการจัดทาสื่อต่างๆ ที่ใช้ใน
1
1
100 ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 20,000
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม วงเงิน
(ครั้ง)
(ครั้ง)
บาท
20,000 บาท
- รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว รุ่นมือจับ 2 ข้าง 1 (คัน)
1 (คัน) 100 ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 15,000
มีคอกล้อม วงเงิน 15,000 บาท
บาท
(๒) กิจกรรมยุวอาสานาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 314,500 บาท
ซาฟารี รุน่ ที่ 4 วงเงิน 414,900 บาท
(รุ่น)
(รุ่น)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 100,400 บาท
- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการอบรมยุวอาสา
2
2
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 49,300 บาท
นาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ 4)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 25,200 บาท
วงเงิน 74,500 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร (มัคคุเทศก์อาสา)
88
88
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 260,000 บาท
วงเงิน 340,400 บาท
(วัน)
(วัน)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 80,400 บาท
- ค่าออกแบบและทาใบประกาศนียบัตร
1
1
100 ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 2,000
วงเงิน 2,000 บาท
(รุ่น)
(รุ่น)
บาท
- ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 3,200 บาท
สาหรับผู้เข้าอบรม วงเงิน 11,000 บาท
(ครั้ง)
(ครั้ง)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 7,800 บาท
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(๓) กิจกรรมปรับปรุงรถลากพ่วง เพื่อผูร้ ับ
บริการกลุ่มพิเศษ วงเงิน 1,020,000
บาท
- ปรับปรุงส่วนพ่วง เพื่อรองรับการขึ้นลง
สาหรับรถเข็น
- ติดตั้งชุดกันเคลื่อนที่สาหรับยึดรถเข็น
อย่างน้อย 16 จุด
- ติดตั้งราวจับ ขนานตัวรถทั้ง 2 ด้าน
- จัดทาสะพานสาหรับเคลื่อนย้ายรถเข็น
ระหว่างสถานีกับตัวรถ
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในรถ และระบบฟิวส์
เพื่อรองรับจอแสดงสื่อข้อมูล และอุปกรณ์
- ค่าติดตั้งชุดจอแสดงสื่อข้อมูลพร้อม
สื่อข้อมูล จานวน 4 จอ
- ค่าภาษี และค่าอื่นๆ
(๔) กิจกรรมปรับปรุง Children World
วงเงิน 1,880,000 บาท
- เปลี่ยนยางปูพื้นบริเวณ Playground
วงเงิน 1,310,200 บาท
- ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ อาคาร
Children World วงเงิน 279,800 บาท
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร Children
World ส่วนหลังคาและพื้น วงเงิน
290,000 บาท
3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ สร้าง
สวัสดิภาพสัตว์ทดี่ ี (Animal Welfare)
วงเงิน 3,5๐0,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
(๑) ก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา วงเงิน
3,000,000 บาท
(๒) ปรับปรุงส่วนแสดง แบท เอียร์ ฟอกซ์
วงเงิน 500,000 บาท
4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐาน
สากล (World Class Destination)
วงเงิน 34,617,500 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
(๑) ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ภายในห้อง
โถงกลาง อาคารลานนาวิลเลจ วงเงิน
485,000 บาท
(๒) กิจกรรมปรับปรุงห้องน้าบริการ
นักท่องเที่ยวบริเวณอาคารลานนา,
อาคาร FoodCourt, ห้องประชุมวารี
กุญชร, อาคารไนท์พรีเดเตอร์ วงเงิน
1,500,000 บาท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕62
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

2 (คัน)

-

-

ไม่ได้ดาเนินการ วงเงิน 1,020,000 บาท

3
(รายการ)
1
(รายการ)
1
(รายการ)
1
(รายการ)

-

-

ไม่ได้ดาเนินการ วงเงิน 1,880,000 บาท

-

-

-

-

-

-

2
2
100 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 2 รายการ วงเงิน
(รายการ) (รายการ)
3,500,000 บาท
(กันเงิน)

1
1 (รายการ) 100 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 3,000,000 บาท
(รายการ) (กันเงิน)
1
1 (รายการ) 100 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 500,000 บาท
(รายการ) (กันเงิน)
6
6
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รายการ) (รายการ)
425,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.23
(กันเงิน
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 5 รายการ วงเงิน
5 รายการ)
34,153,255.52 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 39,244.48 บาท
1
1
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 470,755.52 บาท
(รายการ) (รายการ)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 14,244.48 บาท
(กันเงิน)
1
1
100 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 1,500,000 บาท
(รายการ) (รายการ)
(กันเงิน)
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(๓) กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้าแบบมอเตอร์
ไฟฟ้า และชุดตู้ควบคุมพร้อมวางท่อร้อย
สายไฟฟ้าใต้ดิน ระบบไฟฟ้า 3 เฟส
ให้กับโรงสูบน้าของสานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี วงเงิน 5,600,000 บาท
(๔) ระบบพ่นหมอกไอน้า ของสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน 450,000
บาท
(๕) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ 1
วงเงิน 16,582,500 บาท
(๖) ดูดตะกอนเลนของสระเก็บน้า Swan
Lake วงเงิน 10,000,000 บาท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕62
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

1
(รายการ)

1
100 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 5,600,000 บาท
(รายการ)
(กันเงิน)

1
(รายการ)

1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 425,000 บาท
(รายการ)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 25,000 บาท

1
(รายการ)

1
100 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 16,582,500 บาท
(รายการ)
(กันเงิน)
1
1
100 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 10,000,000 บาท
(รายการ) (รายการ)
(กันเงิน)
1
1
100 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 8,600,000 บาท
(รายการ) (รายการ)
(กันเงิน)

5 โครงการปรับปรุงพืน้ ที่สานักงานเดิม
(บริเวณชัน้ ใต้ดนิ อาคารลานนา)
วงเงิน 8,600,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
6 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
6
6
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 6 รายการ วงเงิน
เทคโนโลยีสารสนเทศประจาสานักงาน
(รายการ) (รายการ)
3,315,733.60 บาท
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(กันเงิน)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 1,083,766.40 บาท
วงเงิน 4,399,500 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
(๑) จัดซื้ออุปกรณ์ป้องการการโจมตีระบบ
1
1
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 1,933,900 บาท
เครือข่าย firewall วงเงิน 1,000,000 บาท (ระบบ)
(ระบบ)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 1,066,100 บาท
(กันเงิน)
(๒) จัดซื้อระบบประมวลผล และจัดเก็บ
3
3
100
ข้อมูล แบบเสมือน (Virtual Machine) (รายการ) (รายการ)
สาหรับงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วงเงิน
(กันเงิน)
2,000,000 บาท
(๓) เช่าระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ใน
1
1
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 486,000 บาท
ระบบคลาวด์แพลทฟอร์ม email วงเงิน (ระบบ)
(ระบบ)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 13,500 บาท
499,500 บาท
(กันเงิน)
(๔) จัดหาโปรแกรมการบริหารควบคุม
1
1
100 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 500,000 บาท
ทะเบียนครุภัณฑ์ Inventory วงเงิน
(โปรแกรม) (โปรแกรม)
500,000 บาท
(กันเงิน)
(๕) ติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนาแสง Fiber
2
2
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 295,833.60 บาท
optic วงเงิน 300,000 บาท
(จุด)
(จุด)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 4,166.40 บาท
(กันเงิน)
(๖) เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสารองไฟ UPS
5
5
100 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 100,000 บาท
เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ วงเงิน
(เครื่อง) (เครื่อง)
100,000 บาท
(กันเงิน)
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ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕62
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

3
3
7 โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ภายในสานักงาน
(รายการ) (รายการ)
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(กันเงิน)
วงเงิน 480,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
(๑) โปรแกรมรวบรวมและบันทึกกล้องโทรทัศน์
1
1
วงจรปิด วงเงิน 350,000 บาท
(โปรแกรม) (โปรแกรม)
(กันเงิน)
(๒) ติดตั้งกล้องชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ 10 (ชุด) 10 (ชุด)
วงเงิน 100,000 บาท
(กันเงิน)
(๓) ติดตั้งกล้อง IP Camera 360 องศา
2 (ชุด)
2 (ชุด)
วงเงิน 30,000 บาท
(กันเงิน)
1
1
8 โครงการปรับปรุงระบบน้าพุดนตรี
วงเงิน 130,000,000 บาท
(รายการ) (รายการ)
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
(กันเงิน)
(1) ปรับปรุงน้าพุดนตรี สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี ออกแบบ วัสดุอุปกรณ์
ระบบควบคุมแสงสีเสียง วงเงิน
130,000,000 บาท

ความก้าวหน้าของโครงการ

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 478,825 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 1,175 บาท

100
100
100 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 130,000,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕62
ที่
โครงการ
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 100
1 โครงการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับ
บริการสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕
(กันเงิน)
มหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงิน 1,๐00,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
(๑) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาดาเนินการสารวจ
๑
๑
100
ความพึงพอใจผู้รับบริการของสานักงาน
(แผน)
(แผน)
พัฒนาพิงคนครฯ วงเงิน 1,000,000 บาท
(กันเงิน)
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
52
49 94.23
1 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖2
วงเงิน 6,228,100 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562

ความก้าวหน้าของโครงการ
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 997,700 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 2,300 บาท

- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
2,728,685.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.81
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 3 หลักสูตร วงเงิน
292,100 บาท
- ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 3 หลักสูตร วงเงิน 396,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 2,811,314.57 บาท
(๑) หลักสูตรอบรมสาหรับผู้บริหาร วงเงิน
1
1
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
400,000 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
144,049.44 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 255,950.56 บาท
- การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการ
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 144,049.44 บาท
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ (หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 255,950.56 บาท
และองค์การมหาชน วงเงิน
400,000 บาท
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ที่

โครงการ
(๒) หลักสูตรอบรมสาหรับผู้บริหาร/
หัวหน้างาน/ระดับปฏิบตั กิ าร วงเงิน
857,000 บาท

เป้าหมาย
ทั้งปี
(หน่วยนับ)
4
(หลักสูตร)

- ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
1
ดาเนินงาน วงเงิน 200,000 บาท
(หลักสูตร)
- อบรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
3
วงเงิน 657,000 บาท
(หลักสูตร)
1. การซ้อมแผนอัคคีภัยและ
แผ่นดินไหว วงเงิน 350,000 บาท

1
(หลักสูตร)

ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕62
เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

4
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(หลักสูตร)
128,850 บาท
(กันเงิน 2
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 2 หลักสูตร วงเงิน
หลักสูตร)
172,100 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 556,050 บาท
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 120,000 บาท
(หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 80,000 บาท
3
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 8,850 บาท
(หลักสูตร)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 2 รายการ วงเงิน 172,100
(กันเงิน 2
บาท
หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 476,050 บาท
1
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 115,100 บาท
(หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 234,900 บาท
(กันเงิน)
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 8,850 บาท
(หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 241,150 บาท

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
1
และคณะกรรมการความปลอดภัย (หลักสูตร)
ในการทางาน วงเงิน 250,000 บาท
3. ทบทวนปฐมพยาบาล และช่วย
1
1
100 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 57,000 บาท
ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
วงเงิน 57,000 บาท
(กันเงิน)
(๓) หลักสูตรอบรมสาหรับหัวหน้างาน/ระดับ
46
43 93.48 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
ปฏิบตั ิการ วงเงิน 3,736,100 บาท (หลักสูตร) (หลักสูตร)
2,085,849.99 บาท
(กันเงิน 3
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี จานวน 3 หลักสูตร วงเงิน
หลักสูตร)
120,000 บาท
- ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 3 หลักสูตร วงเงิน 396,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 1,134,250.01 บาท
- การอบรมด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ
1
- ไม่ดาเนินการ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2562 ไม่มีการเปิดอบรม
และประเมินผล วงเงิน 88,000 บาท (หลักสูตร)
หลักสูตรนี้ วงเงิน 88,000 บาท
- การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 70,370 บาท
วงเงิน 90,000 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 19,630 บาท
- อบรมด้านการตรวจสอบภายใน วงเงิน
10
10
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 137,726.14 บาท
156,000 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 18,273.86 บาท
- อบรมด้านกฎหมาย
3
3
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 44,767 บาท
วงเงิน 220,000 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 175,233 บาท
- อบรมด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 36,791 บาท
สารสนเทศ วงเงิน 200,000 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 163,209 บาท
- การพัฒนาบุคลากรด้านการ
2
2
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 102,872.70 บาท
ประชาสัมพันธ์ วงเงิน 119,000 บาท (หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 16,127.30 บาท
- อบรมด้านงานพัสดุ วงเงิน 504,000
4
4
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 260,483 บาท
บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 243,517 บาท
1. การจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ วงเงิน
3
3
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 149,108 บาท
300,000 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 150,892 บาท
2. หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 111,375 บาท
ของราชการและการใช้ค่า K วงเงิน (หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 92,625 บาท
204,000 บาท
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โครงการ
- อบรมด้านบัญชีและการเงิน วงเงิน
588,700 บาท
1. แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง
วงเงิน 120,000 บาท
2. บริหารบัญชีลูกหนี้ หนี้สงสัยจะสูญ
และหนี้สูญ วงเงิน 23,000 บาท
3. เจาะประเด็นเอกสารรับ-จ่าย
Update กฎหมายใหม่ล่าสุด
วงเงิน 20,000 บาท
4. การจัดทารายงานทางการเงินรวม
ภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วงเงิน 14,000 บาท
5. วินัยทางการเงิน การคลัง กับการ
บริหารงานการเงินในส่วนราชการ
วงเงิน 63,600 บาท
6. งบการเงินและการวิเคราะห์งบ
การเงิน วงเงิน 35,600 บาท
7. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
หลักฐานการจ่ายเงินของส่วน
ราชการ วงเงิน 63,600 บาท
8. e-Payment System กระบวนการ
รับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับ
ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทาง
บัญชีการเงิน วงเงิน 28,000 บาท
9. ทักษะการนาเสนองานด้านการเงิน
วงเงิน 37,600 บาท
10. เทคนิคการออกและใช้ใบกากับภาษี
อย่างมืออาชีพเพื่อขจัดข้อโต้แย้ง
ทางภาษี 144 เทคนิค วงเงิน
18,000 บาท
11. หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม Value
Added Tax วงเงิน 18,000 บาท
12. ปัญหาและความท้าทายในการจัดทา
งบการเงินเพื่อให้ทราบถึงรายการ
ที่ผิดปกติ วงเงิน 18,000 บาท
13. กลยุทธ์การสอบทาน การ
ตรวจสอบงานบัญชีก่อนออกงบ
การเงิน วงเงิน 18,000 บาท
14. การปฏิบัติงานการเงินและการ
ควบคุมภายในงานการเงินและ
แคชเชียร์ วงเงิน 26,700 บาท
15. แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลังและความผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
84,600 บาท

เป้าหมาย
ทั้งปี
(หน่วยนับ)
18
(หลักสูตร)

ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕62
เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

18
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 315,705.05 บาท
(หลักสูตร)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 1 หลักสูตร วงเงิน 120,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 152,994.95 บาท
1
1
100 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 120,000 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
(กันเงิน)
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 21,363 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 1,637 บาท
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 4,989 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 15,011 บาท
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 7,100 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 6,900 บาท
2
2
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 33,661 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 29,939 บาท
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 28,728 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 6,872 บาท
2
2
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 46,523 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 17,077 บาท
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 19,202 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 8,798 บาท
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 23,840 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 13,760 บาท
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 10,131.19 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 7,868.81 บาท
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 8,889.20 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 9,110.80 บาท
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 4,066 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 13,934 บาท
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 13,002 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 4,998 บาท
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 24,711.66 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 1,988.34 บาท
2
2
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 69,499 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 15,101 บาท
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ที่

โครงการ

- อบรมด้านระบบงานธุรการและ
สารบรรณ วงเงิน 72,000 บาท
1. การพัฒนางานสารบรรณให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย วงเงิน
24,000 บาท
2. การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบ
เอกสาร วงเงิน 24,000 บาท
3. เทคนิคการเขียนรายงานการ
ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ วงเงิน
24,000 บาท
- อบรมด้านทักษะการให้บริการ วงเงิน
308,000 บาท
1. เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร วงเงิน
200,000 บาท
2. Top Service Mind วงเงิน
108,000 บาท
- ฝึกงานเจ้าหน้าที่ด้านสวนสัตว์ สานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ประเทศสิงคโปร์
วงเงิน 1,390,400 บาท
(๔) หลักสูตรอบรมสาหรับระดับปฏิบตั กิ าร
วงเงิน 1,235,000 บาท
- การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ที่เกี่ยวข้อง
กับฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ วงเงิน
1,235,000 บาท
2 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
พ.ศ. 2562
วงเงิน 300,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
(๑) กิจกรรมการดูงานของคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร วงเงิน
300,000 บาท

เป้าหมาย
ทั้งปี
(หน่วยนับ)
3
(หลักสูตร)
1
(หลักสูตร)

ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕62
เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

3
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 70,972 บาท
(หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 1,028 บาท
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 23,909 บาท
(หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 91 บาท

1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 23,706 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 294 บาท
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 23,357 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 643 บาท
2
(หลักสูตร)
1
(หลักสูตร)

-

-

ไม่ได้ดาเนินการ วงเงิน 308,000 บาท

-

-

ไม่ได้ดาเนินการ วงเงิน 200,000 บาท

1
- ไม่ได้ดาเนินการ วงเงิน 108,000 บาท
(หลักสูตร)
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 1,046,163.10 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 344,236.90 บาท
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 369,936 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 865,064 บาท
1
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 369,936 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 865,064 บาท
1
1
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 57,506
(กิจกรรม) (กิจกรรม)
บาท คิดเป็นร้อยละ 19.17
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 242,494 บาท

1
1
100
(กิจกรรม) (กิจกรรม)
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เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕62
ที่
โครงการ
ทั้งปี
ความก้าวหน้าของโครงการ
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
1 โครงการสารวจสถานภาพของเทคโนโลยี
๑
๑
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว จานวน 1 งวด วงเงิน 200,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 40
สารสนเทศของสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(แผน)
(แผน)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (งวดสุดท้าย) วงเงิน 300,000 บาท
(องค์การมหาชน) เพื่อการวางแผนและ
(กันเงิน)
การพัฒนา
วงเงิน 500,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
(๑) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาศึกษาสถานภาพ
๑
๑
100
ของเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
(แผน)
(แผน)
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อ
(กันเงิน)
ใช้ในการวางแผนและพัฒนา วงเงิน
500,000 บาท
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รายงานด้านการเงิน
๑. รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
๑.๑ เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้กับผลการดาเนินงานข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปดังนี้
หน่วย : บาท
รายการ

เป้าหมายปี
๒๕๖2

๑. รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานเชียงใหม่
210,150,000
ไนท์ซาฟารี(1)
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าทีร่ ะลึก
๑๘,๐๐๐,๐๐๐
อาหารสัตว์)
- ค่าบัตรเข้าชม
๑๘๖,๐๐๐,๐๐๐
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/จัดเลี้ยง
๓,๕๐๐,๐๐๐
- ค่าบริการรถโดยสาร
๑๕๐,๐๐๐
- ค่าเช่าสถานที่
๑,๕๐๐,๐๐๐
- รายได้อื่น (รายได้ระหว่างหน่วยงาน, ค่าปรับ)
๑,๐๐๐,๐๐๐
๒. รายได้จากการดาเนินงานของศูนย์ประชุมและแสดง
๒๖,๖๒๐,๐๐๐
สินค้านานาชาติฯ(2)
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่
๒๖,๕๘๐,๐๐๐
- รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและ
๔๐,๐๐๐
เครื่องดื่ม )
๓. รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
- รายได้ดอกเบี้ยรับ
- รายได้คา่ ปรับ
รวมทั้งสิ้น
๒๓๖,๗๗๐,๐๐๐

ผลการดาเนินงาน
(ต.ค. 61 – ก.ย. ๖2)

ร้อยละ

๒๒๗,๐๘๑,๐๓๐.๖๙

๑๐๘.๐๖

๑๕,๙๓๔,๐๗๙.๒๕

๘๘.๕๒

๒๐๔,๕๑๙,๓๙๗.๕๓
๕๓,๑๓๐.๗๘
๒,๖๒๗,๔๙๔.๗๒
๑๐,๓๗๒.๙๐
๑,๑๕๔,๙๖๓.๑๗
๒,๗๘๑,๕๙๒.๓๔

๑๐๙.๙๖
N/A
๗๕.๐๗
๖.๙๒
๗๗.๐๐
๒๗๘.๑๖

๑๘,๕๗๑,๖๔๐.๑๓*

๖๙.๗๗

๑๘,๒๗๑,๑๓๒.๗๐

๖๘.๗๔

๓๐๐,๕๐๗.๔๓ 751.269
๑๙,๙๘๕,๓๘๙.๖๖
๑๙,๙๘๕,๓๘๙.๖๖
๒๖๕,๖๓๘,๐๖๐.๔๘

N/A
N/A
๑๑๒.๑๙

หมายเหตุ : ๑. เป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
๒. เป้าหมายรายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นค่าเป้าหมาย ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๑ – มี.ค. ๒๕๖๒)
และผลการด าเนิ น งานเป็ น รายได้ สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 14 เมษายน 2562 เนื่ อ งจากมี ก ารโอนย้ า ยศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดง
สินค้านานาชาติฯ ตามพรฎ. ยุบเลิกสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
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๑.๒ ผลการดาเนิ นงานเปรี ย บเทีย บระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
สรุปดังนี้
รายการ

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
(ต.ค. 60 – ก.ย. 61) (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

๑. รายได้จากการดาเนินงานของ
220,396,802.01 ๒๒๗,๐๘๑,๐๓๐.๖๙
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี(1)
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและ
18,630,627.76 ๑๕,๙๓๔,๐๗๙.๒๕
เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์)
- ค่าบัตรเข้าชม
195,735,953.27 ๒๐๔,๕๑๙,๓๙๗.๕๓
- ค่าทากิจกรรมกับสัตว์
๕๓,๑๓๐.๗๘
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/
2,634,035.95
๒,๖๒๗,๔๙๔.๗๒
จัดเลีย้ ง
- ค่าบริการรถโดยสาร
627,114.21
๑๐,๓๗๒.๙๐
- ค่าเช่าสถานที่
1,188,190.22
๑,๑๕๔,๙๖๓.๑๗
- รายได้อื่น(ค่าปรับ, รายได้อื่น)
1,580,880.60
๒,๗๘๑,๕๙๒.๓๔
๒. รายได้จากการดาเนินงานของศูนย์
31,665,180.83 ๑๘,๕๗๑,๖๔๐.๑๓*
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ(2)
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่
31,387,278.13 ๑๘,๒๗๑,๑๓๒.๗๐
- รายได้อื่น(ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร
277,902.70
๓๐๐,๕๐๗.๔๓
อาหารว่างและเครื่องดืม่ )
๓. รายได้จากการดาเนินงานของ
18,628,192.21 ๑๙,๙๘๕,๓๘๙.๖๖
สานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
- รายได้ดอกเบี้ยรับ
18,561,059.22 ๑๙,๙๘๕,๓๘๙.๖๖
- รายได้คา่ ปรับ
67,132.99
รวมทั้งสิ้น
270,690,175.05 ๒๖๕,๖๓๘,๐๖๐.๔๘

หน่วย : บาท
+ เพิ่มขึ้น/ - ลดลง
จานวนเงิน
ร้อยละ
+๖,๖๘๔,๒๒๘.๖๘

+๓.๐๓

-๒,๖๙๖,๕๔๘.๕๑

-๑๔.๔๗

+๘,๗๘๓,๔๔๔.๒๖
+๕๓,๑๓๐.๗๘

+๔.๔๙
N/A

-๖,๕๔๑.๒๓

-๐.๒๕

-๖๑๖,๗๔๑.๓๑
-๓๓,๒๒๗.๐๕
+๑,๒๐๐,๗๑๑.๗๔

-๙๘.๓๕
-๒.๘๐
+๗๕.๙๕

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

+๑,๓๕๗,๑๙๗.๔๕

+๗.๒๙

+๑,๔๒๔,๓๓๐.๔๔
-๖๗,๑๓๒.๙๙
-๕,๐๕๒,๑๑๔.๕๗

+๗.๖๗
-๑๐๐.๐๐
-๑.๘๗

หมายเหตุ : ๑. เป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
๒. เป้าหมายรายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นค่าเป้าหมาย ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๑ – มี.ค. ๒๕๖๒)
และผลการด าเนิ น งานเป็ น รายได้ สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 14 เมษายน 2562 เนื่ อ งจากมี ก ารโอนย้ า ยศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดง
สินค้านานาชาติฯ ตามพรฎ. ยุบเลิกสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
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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. 2560 – 2562 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562) สรุปดังนี้
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

จานวนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าชม
นักท่องเที่ยวชาวไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ใหญ่
เด็ก
189,229
44,582
330,068
35,283
200,147
47,402
286,144
32,894
186,186
44,294
347,182
39,740

รวม

รายได้
(ล้านบาท)

599,162
566,587
617,402

198.10
220.40
227.08

(2) สั ด ส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย วซื้ อ บั ต รเข้ า ชมเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 และ
พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562) สรุปดังนี้
เด็ก (ต่างชาติ)
5.81%
ผู้ใหญ่
(ต่างชาติ)
50.51%

ภาพรวม
คนไทย 43.69 %
คนต่างชาติ 56.31 %

เด็ก (ต่างชาติ)
6.44%

ผู้ใหญ่ (ไทย)
35.33%

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้ใหญ่
(ต่างชาติ)
56.23%

เด็ก (ไทย)
8.35%

ภาพรวม
คนไทย 37.33 %
คนต่างชาติ 62.67 %

ผู้ใหญ่ (ไทย)
30.16%

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เด็ก (ไทย)
7.17%

(คน)

(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 – 2562 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562) ดังนี้
630,000
620,000
610,000
600,000
590,000
580,000
570,000
560,000
550,000
540,000

617,402
599,162
566,587
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562
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(4) รายได้ของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 (ข้อมูล ณ
30 กันยายน 2562) ดังนี้
400.0000

(ล้านบาท)

300.0000

135.7314

144.4215

178.1013

220.3968

227.4843

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

156.8666

200.0000
100.0000
0.0000

รายได้สุทธิ

ส่วนลด/ค่าธรรมเนียม

(5) ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของส านักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561) ดังนี้
รายได้ทางเศรษฐศาสตร์
• มีจานวนนักท่องเที่ยวเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีทั้งหมด 617,402 คน คิดเป็นมูลค่ารายได้
ทางเศรษฐศาสตร์ จานวน 3,121.29 ล้านบาท

การอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆและพื้นที่โดยรอบพื้นที่เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
• อนุเคราะห์หน่วยงานและชุมชนโดยรอบพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จานวน 3,189 คน
คิดเป็นมูลค่า 2.52 ล้านบาท

การให้ส่วนลดกับบริษัททัวร์ และค่า Commission ที่ให้รถ
รับจ้างและมัคคุเทศก์
• สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ให้ส่วนลดแก่บริษัททัวร์ คิดเป็นมูลค่า 129.19 ล้านบาท
• สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้ค่า Commission แก่รถรับจ้างและมัคคุเทศก์ คิดเป็นมูลค่า
15.23 ล้านบาท

การจ้างงานและการสร้างรายได้ในท้องถิ่น
• การจ้างคนในท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า 117.75 ล้านบาท
• การส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า 216.55 ล้านบาท
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๒. สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 256๒ (จาแนกตามประเภทงบประมาณ)
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณ
1

งบบุคลากร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2 งบดาเนินงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3 งบลงทุน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3.1 ค่าครุภัณฑ์
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4 งบโครงการ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4.1 งบดาเนินงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4.2 งบลงทุน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
91,094,450
38,078,800
53,015,650
228,429,734
103,553,100
124,876,634
3,933,300
489,300
3,444,000
3,933,300
489,300
3,444,000
212,897,000
3,813,400
209,083,600
31,300,000
31,300,000
181,597,000
3,813,400
177,783,600
536,354,484
145,934,600
390,419,884

ผลเบิกจ่าย
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)
วงเงิน
ร้อยละ
74,618,314.81 81.91
37,872,853.07 99.46
36,745,461.74 69.31
142,218,442.24 62.26
81,206,302.02 78.42
61,012,140.22 48.86
1,873,399.08 47.63
1,873,399.08 54.40
1,873,399.08 47.63
1,873,399.08 54.40
13,399,799.98 6.29
13,399,799.98
6.41
12,974,799.98 41.45
12,974,799.98 41.45
425,000.00
0.23
425,000.00
0.24
232,109,956.11 43.28
119,079,155.09 81.60
113,030,801.02 28.95

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
วงเงิน
289,889.96
289,889.96
21,279,866.85
9,370,331.75
11,909,535.10
1,520,654.00
489,300.00
1,031,354.00
1,520,654.00
489,300.00
1,031,354.00
190,484,166.37
3,794,558.60
186,689,607.77
9,370,252.25
9,370,252.25
181,113,914.12
3,794,558.60
177,319,355.52
213,574,577.18
13,654,190.35
199,920,386.83

ร้อยละ
0.32
0.55
9.32
9.05
9.54
38.66
100.00
29.95
38.66
100.00
29.95
89.47
99.51
89.29
29.94
29.94
99.73
99.51
99.74
39.82
9.36
51.21

รวมทั้งสิ้น
วงเงิน
74,908,204.77
37,872,853.07
37,035,351.70
163,498,309.09
90,576,633.77
72,921,675.32
3,394,053.08
489,300.00
2,904,753.08
3,394,053.08
489,300.00
2,904,753.08
203,883,966.35
3,794,558.60
200,089,407.75
22,345,052.23
22,345,052.23
181,538,914.12
3,794,558.60
177,744,355.52
445,684,533.29
132,733,345.44
312,951,187.85

ร้อยละ
82.23
99.46
69.86
71.57
87.47
58.39
86.29
100.00
84.34
86.29
100.00
84.34
95.77
99.51
95.70
71.39
71.39
99.97
99.51
99.98
83.10
90.95
80.16

คงเหลือ
(ส่งคืน)
วงเงิน
16,186,245.23
205,946.93
15,980,298.30
64,931,424.91
12,976,466.23
51,954,958.68
539,246.92
539,246.92
539,246.92
539,246.92
9,013,033.65
18,841.40
8,994,192.25
8,954,947.77
8,954,947.77
58,085.88
18,841.40
39,244.48
90,669,950.71
13,201,254.56
77,468,696.15

ร้อยละ
17.77
0.54
30.14
28.43
12.53
41.61
13.71
15.66
13.71
15.66
4.23
0.49
4.30
28.61
28.61
0.03
0.49
0.02
16.90
9.05
19.84
๔๒
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3. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานด้านการเงินเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไข ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
๓.๑ การวิเคราะห์รายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒
๓.๑.๑ สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีเป้าหมายรายได้จานวน 210,150,000 บาท จากผลการ
ดาเนินงาน มีรายได้จานวน ๒๒๗,๐๘๑,๐๓๐.๖๙ บาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๐๖ โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมา
จากรายได้จากการขายบัตรเข้าชม เนื่องจากจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน
๕๐,๘๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๗
๓.๑.๒ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
ในระหว่างที่ยังไม่มี พรฎ. ยุบเลิกสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ได้ตั้งเป้ารายได้ระยะเวลา ๖ เดือน จานวน ๒๖,๖๒๐,๐๐๐ บาท จาก
ผลการดาเนินงานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ มีรายได้จานวน ๑๘,๕๗๑,๖๔๐.๑๓ บาท ซึ่ง
ต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๐.๒๓ เนื่องจากชะลอการดาเนินการด้านการตลาด ให้โอนย้ายศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ ฯ ไปเป็นของกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๖๐ และ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
๓.๒ การวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
หน่วย : บาท
ประเภท
งบประมาณ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบโครงการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
91,094,450
228,429,734
3,933,300
212,897,000
536,354,484

ผลเบิกจ่าย
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)
วงเงิน
ร้อยละ
74,618,314.81
81.91
142,218,442.24
62.26
1,873,399.08
47.63
13,399,799.98
6.29
232,109,956.11
43.28

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
วงเงิน
289,889.96
21,279,866.85
1,520,654.00
190,484,166.37
213,574,577.18

ร้อยละ
0.32
9.32
38.66
89.47
39.82

รวมทั้งสิ้น
วงเงิน
74,908,204.77
163,498,309.09
3,394,053.08
203,883,966.35
445,684,533.29

ร้อยละ
82.23
71.57
86.29
95.77
83.10

คงเหลือ
(ส่งคืน)
วงเงิน
16,186,245.23
64,931,424.91
539,246.92
9,013,033.65
90,669,950.71

ร้อยละ
17.77
28.43
13.71
4.23
16.90

(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 74,908,204.77 บาท คิดเป็นร้อยละ
82.23 โดยสาเหตุที่ผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ากว่าแผน เนื่องจากตามแผนมีการเสนอขอตั้งอัตราว่างจานวน
82 อัตรา เป็นจานวนเงิน ๑๕,๕๗๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ได้มีการบรรจุในอัตราว่าง อีกทั้ง มีผู้ปฏิบัติงานของ สพค.
ลาออกในระหว่างปีงบประมาณ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ ๑๐
เมษายน ๒๕๖๑ ที่ให้สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภายในปรับเปลี่ยนสถานภาพ
บทบาท ภารกิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล และให้ โ อนบรรดากิ จ การ ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หนี้ และ
งบประมาณ ของส านั กงานเชีย งใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
(องค์การสวนสัตว์) และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ไปเป็นของกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์)

43

(2) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 163,498,309.09 บาท คิดเป็นร้อยละ
71.57โดยสาเหตุที่ผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ากว่าแผน เนื่องจากค่าใช้จ่ายดาเนินงานบางรายการ มีการตั้ง
แผนงบประมาณรายจ่ ายในวงเงินที่สูงกว่าที่ใช้จ่ายจริง เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค และค่าเช่าทรัพย์สินซึ่งมีการยกเลิกการเช่ายานพาหนะของสพค. จานวน ๖ เดือน ทั้งนี้ เป็นผลมา
จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ให้สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานภายในปรับเปลี่ยนสถานภาพ บทบาท ภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ ของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็น
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์การสวนสัตว์) และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
ฯ ไปเป็นของกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) อีกทั้ง ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ มีการ
ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายไว้เต็มปีแต่เบิกจ่ายได้เพียงบางส่วน เนื่องจากพรฎ. ยุบเลิกสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 ทาให้มีเงินคงเหลือ (ส่งคืน) ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จานวน
๒๔,๙๓๘,๗๐๕.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๑ ของจานวนเงินคงเหลือ (ส่งคืน) ของค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ทั้งหมด
(3) ค่าใช้จ่ายงบลงทุน มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 3,394,053.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.29
โดยมีเงินคงเหลือ (ส่งคืน) จานวน 539,246.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.71 ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจากการ
ดาเนิ นงานจานวน 465,246.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 1๑.๘๓ และมีรายการไม่ได้ดาเนินการ ๒ รายการ
เป็นวงเงิน ๗๔,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.๘๘
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 203,883,966.35 บาท คิดเป็นร้อยละ
95.77 โดยมีเงินคงเหลือ (ส่งคืน) จานวน 9,013,033.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.๒๓ ทั้งนี้ มีการเบิกจ่าย
จานวน 13,399,799.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.29 และมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีไว้สูงมาก จานวน
190,484,166.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.๔๗ โดยเป็นการกันเงินแบบมีหนี้ผูกพันจานวน ๔,๔๘๓,๓๖๖.๓๗
บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๕ ของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ของค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด และเป็นการกันเงิน
แบบไม่มีหนี้ผูกพัน จานวน ๑๘๖,๐๐๐,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๕ ของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ของ
ค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด
๓.๓ แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. ให้ดาเนินการเร่งรัดการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2. ให้จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนใช้จ่ายจริง
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รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผล
หมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ประเมิน
เหตุ
องค์กร
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
(Function Base)
1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจาก
การดาเนินงาน
1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
1) สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 5.34 ล้านบาท
1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม

113.93 ล้านบาท

ลักษณะบรรยาย 1. ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ โดยมี
วิสาหกิจชุมชน 4 ตาบล เพื่อ
จาหน่ายอาหารสัตว์ให้กับสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
2. สนับสนุนให้ชุมชน 4 ตาบลรอบ
พื้นที่ตั้งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
จาหน่ายสินค้า OTOP การจาหน่าย
อาหารป้อนสัตว์
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสัตว์ป่า ได้แก่
- การดาเนินกิจกรรม CSR ให้กับ
เยาวชนในสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกล
และขาดโอกาสในการศึกษาเรียนรู้
นอกห้องเรียน จานวน 100 แห่ง
8,385 คน
- สนับสนุนด้านการศึกษาให้กบั
สถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเป็น
สถานที่รองรับการฝึกงานของ
นักศึกษา ในหลักสูตรต่างๆ เช่น ด้าน
สัตวแพทย์ การจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
จานวน 98 คน
- จัดทาโครงการประกวดคลิปการ
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ท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยให้
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป ผลิตคลิปสื่อสารประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
จานวน 50 คน
- จัดอบรมให้กับเยาวชนในเขต
พื้นที่พัฒนาของสานักงานพัฒนา
พิงคนคร บริเวณรอบเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี ในพื้นที่ ๔ ตาบล (ตาบล
สุเทพ ตาบลแม่เหียะ ตาบลหนอง
ควาย และตาบลบ้านปง) จานวน ๔๐
คนให้เป็นมัคคุเทศก์อาสาพาเที่ยวชม
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จานวน 40 คน
4. สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ดาเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ การผลิตปุ๋ยจากมูลสัตว์และ
ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพแบบน้า (EM)
ของเพื่อใช้ในพื้นที่และให้กับ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 2,022 กระสอบ และ 108
ตะกร้าและเบิกไปใช้ 1,146
กระสอบ และ 7 ตะกร้า โดยนาไป
สนับสนุนโครงการกินรี โรงเรียนบ้าน
ทุ่งโป่ง เชียงใหม่, ร่วมงาน CSR ร.ร.
บ้านจอมทอง จ.เชียงใหม่, งานผู้ว่า
สัญจร อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกาแพง
อ.ฝาง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่,
งานครอบครัวสีเขียววันปลูกต้นไม้
งานปลูกป่าถนนเชียงใหม่-บ้านฟ่อน
งานประกวดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ
สนับสนุนการเกษตรจังหวัด เป็นต้น
1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้
เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ
1) รายได้ของสานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
1.2 ผลประกอบการทีม่ ีกาไร (EBITDA) ของ
สานักงานเชียงใหม่

220.40
ล้านบาท
49.07
ล้านบาท

227.48
ล้านบาท
54.82
ล้านบาท
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ไนท์ซาฟารี
1.3 จานวนนักท่องเที่ยวของสานักงาน
583,584 คน
617,402 คน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1.4 ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้จากการ
ร้อยละ 28.11
ร้อยละ 26.85
ดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
2.1 การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่
ประชาชน
1) ร้อยละการดาเนินการตามแผนการ
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2) ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อ ร้อยละ 100
N/A
N/A กรมประชา
สัมพันธ์จะ
สถานการณ์





เป็นผู้รายงาน
ต่อสานักงาน
ก.พ.ร.

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการ
การดาเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Base)
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) รวมทั้งการกากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0
4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึง ร้อยละ 80 และ
N/A
N/A
(ผลความพึ
ง
พอใจและพั
ฒ
นาการให้
บ
ริ
ก
าร
พอใจและพัฒนา
องค์การมหาชน
การให้บริการ
เสนอรายงานผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ N/A
การปรับปรุง - รายงายผลการปรับปรุงตามผลการสารวจ
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ
ตามผลการ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
สารวจของ
ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 10 ตุลาคม
ปีงบประมาณ 2562)
พ.ศ. 2561 ต่อ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน
ภายใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ร้อยละ 96
ร้อยละ 84.21
4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

(เป้าหมาย
(เบิกจ่าย = 246.39 ล้านบาท
ตามมติ
แผน = 292.60 ล้านบาท)
คณะรัฐมนตรี)
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ผลการดาเนินงาน

4.3 การกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน

คะแนนประเมิน
ตั้งแต่ 4.0000
ขึ้นไป

4.6500



4.0000



5.0000



5.0000



5.0000



4.0000



รายงาน
ไม่ครบทุก
ไตรมาส

4.0000



รายงาน
ไม่ครบทุก
ไตรมาส

5.0000





1) บทบาทและการปฏิบัตหิ น้าที่ของ
คณะกรรมการมหาชน
1.1) คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานประจาปี
ภายในเวลาที่กาหนด
1.2) บทบาทของคณะกรรมการใน
การติดตามผลการดาเนินงานของ องค์การ
มหาชนรายไตรมาส
1.2.1) การพิจารณาแผน
และรายงานผลการ
ควบคุมภายใน
1.2.2) การพิจารณาแผน
และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน
1.2.3) การพิจารณาแผน
และรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง
1.2.4) การพิจารณาแผนและ
รายงานผลการบริหาร
จัดการสารสนเทศ
1.2.5) การพิจารณาแผน
และรายงานผลการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
1.2.6) การพิจารณารายงาน
ด้านการเงิน
1.2.7) การพิจารณารายงาน
ด้านภารกิจหลัก
1.3) การรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อรัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลองค์การมหาชน

1.4) การเข้าร่วมการประชุมของ
คณะกรรมการ

5.0000
5.0000
(ครั้งที่ 1 ส่งรายงานผลการดาเนินงานรอบ
6 เดือน เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562
ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานรอบ 12 เดือน และจะจัดส่งใน
เดือนตุลาคม 2562)

4.0000
(ร้อยละ 84.62)
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1.5) การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส
1.5.1) มีรายงานการ
วิเคราะห์ด้านการเงิน
ความเสีย่ งและภารกิจ
หลักขององค์กร
1.5.2) มีข้อมูลงบการเงิน
1.5.3) มีข้อมูลประวัติของ
คณะกรรมการองค์การ
มหาชนเป็นรายบุคคล
1.5.4) มีข้อมูลการเข้า
ประชุมของ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน
1.5.5) มีข้อมูลโครงสร้าง
คณะกรรมการองค์การ
มหาชนและอนุกรรมการ
1.5.6) มีข้อมูลภารกิจหลัก
และแผนยุทธศาสตร์
1.5.7) มีข้อมูลที่สาคัญใน
เว็บไซต์ขององค์การ
มหาชน
2) การพัฒนาตนเองของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน
2.1) มีการเปิดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในที่
ประชุมคณะกรรมการโดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับผลการประเมิน
และกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่
2.2) มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการในการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน
องค์กร

5.0000



5.0000




5.0000
5.0000



5.0000



5.0000




5.0000

5.0000



5.0000



หมาย
เหตุ
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน
องค์กร

หมาย
เหตุ

4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมขององค์การ
มหาชน
1) การจัดทามาตรฐานของสานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

1.1) การขอรับรองมาตรฐานความ
ได้รับรอง
ไม่ได้รับรองมาตรฐาน
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
มาตรฐาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (ISO
ความปลอดภัย
สภาพแวดล้อมในการทางาน (ISO
45001:2018)
อาชีวอนามัยและ
45001:2018)
สภาพแวดล้อม
ในการทางาน
(ISO 45001
:2018)
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดาเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)
5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการ
พัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด
1) การพัฒนาระบบการให้บริการของ
ประชาสัมพันธ์
ร้อยละ 100
องค์การมหาชน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่
ข้อมูลสินค้าและ (เป็นไปตามแผน : มี QR CODE เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าและ
ผู้รับบริการ
บริการเชียงใหม่
บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)
ไนท์ซาฟารีด้วย
ระบบ QR
CODE
หมายเหตุ :



ผลประเมินรายตัวชี้วัด

 หมายถึง ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผลประเมินรายองค์ประกอบ  หมายถึง ผลดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67)
 หมายถึง ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วดั ที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินต่ากว่าร้อยละ 50)
สรุปผลประเมินภาพรวม

หมายถึง ระดับคุณภาพ** เป็นองค์การมหาชนที่มผี ลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่า
เป้าหมาย ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่า
เป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มผี ลการดาเนินงาน อยู่ในระดับต่ากว่า
เป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง (แม้วา่ จะได้รับการประเมินใน
องค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)
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สรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระดับความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
ก่อนมีการจัดการ
(แผน)
1. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล
1.1 มาตรฐานด้านการจัด
S
15
การอาชีวอนามัยและความ
(สูงมาก)
ปลอดภัย (OHSAS 18001
หรือ ISO 45001) ของ
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1.2 มาตรฐานสถานที่จัด
S
9
งานประเทศไทย (ประเภทห้อง
(สูง)
ประชุม)
ประเภท
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
หลังมีการจัดการ
(ผล)

15
(สูงมาก)

หมายเหตุ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยังไม่ได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

- ไม่ดาเนินกิจกรรมการควบคุมภายในประเด็นนี้ต่อ
เนื่องจากมี พรฎ. ยุบเลิกสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
พ.ศ. 2562 และให้โอนศูนย์ประชุมฯ ให้กับ
กรมธนารักษ์
15
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(สูงมาก)
นักท่องเที่ยวถูกสัตว์ทาร้าย
จานวน 18 ครั้ง ซึ่งมีการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและมีการส่งตัว
นักท่องเที่ยวเข้ารับการรักษา
พยาบาล จานวน 31,138 บาท
25
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(สูงมาก)
ของไตรมาสที่ 4 ตรวจสอบแล้ว
พบว่าคุณภาพน้าไม่ผ่านมาตรฐาน
ทุกจุด

2. สัตว์ทาร้ายนักท่องเที่ยว
ของสานักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี

O

10
(สูง)

3. การควบคุมคุณภาพนา
สาหรับการเลียงสัตว์และ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆของ
สานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
4. การจัดการทรัพย์สินเพื่อ
การโอนย้ายศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติฯ

O

15
(สูงมาก)

S

6
(ปานกลาง)

- ไม่ดาเนินกิจกรรมการควบคุมภายในประเด็นนี้ต่อ
เนื่องจากมี พรฎ. ยุบเลิกสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
พ.ศ. 2562 และให้โอนศูนย์ประชุมฯ ให้กับ
กรมธนารักษ์

5. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

S

15
(สูงมาก)

- ไม่ดาเนินกิจกรรมการควบคุมภายในประเด็นนี้ต่อ
เนื่องจากมี พรฎ. ยุบเลิกสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
พ.ศ. 2562 และให้โอนศูนย์ประชุมฯ ให้กับ
กรมธนารักษ์
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ประเด็นความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ก่อนมีการจัดการ
(แผน)
20
(สูงมาก)

ระดับความเสี่ยง
หลังมีการจัดการ
(ผล)

6. การเบิกจ่ายของ
สานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

F

7. การสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าของการใช้งบประมาณ

F

12
(สูง)

3
(ต่า)

8. การปฏิบัติงานให้
สอดคล้องตามพระราช
บัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
9. ขาดการขับเคลื่อนการ
ดาเนินตามภารกิจของ
สานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
ในการเป็นแกนกลางในการ
บูรณาการเชื่อมโยงการ
พัฒนายกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ของทุกภาคส่วนในพืนที่
ภาคเหนือตอนบน

C

15
(สูงมาก)

3
(ต่า)

S

25
(สูงมาก)

25
(สูงมาก)

20
(สูงมาก)

หมายเหตุ

แผน-ผลการใช้จ่ายเงิน ณ 29
ก.ย. 2562 ดังนี้
- แผน 536.3545 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100
- ผล 253.5114 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 47.26 ของ
วงเงินงบประมาณ
อยู่ระหว่างจัดทารายงานทางการ
เงิน ประจาปี 2562 ณ 30
กันยายน 2562 และจะ
ดาเนินการจัดส่งให้แก่ สตง.
ภายใน 90 วัน นับจากสิ้น
ปีงบประมาณ
ไม่พบข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานตาม พรบ. การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ไม่ได้ดาเนินการเกี่ยวกับบูรณา
การเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ
และเพิ่มศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน เนื่องจากมี
พรฎ.ยุบเลิกสานักงานพัฒนาพิง
คนครฯ พ.ศ. 2562
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ภาคผนวก

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 25๖๑ – กันยายน 256๒)

วั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2561 ส านั ก งาน
พั ฒ นาพิ ง คนคร (องค์ ก ารมหาชน) เข้ า ร่ ว ม
ประชุมกับคณะทางานขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ครั้งที่ 3/2561
โดยมี พลเอกเจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษา
คณะทางานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
ใ น พื้ น ที่ 8 จั ง ห วั ด ภ า ค เ ห นื อ ต อ น บ น
ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน ณ
โรงแรมแกรนด์วิสตา จังหวัดเชียงราย

วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2561 ส านั ก งาน
เชี ย งใหม่ไ นท์ ซ าฟารี จั ด กิ จกรรม Meet &
Greet Special Concert " คืนพิเศษกับสอง
ศิ ล ปิ น คนพิ เ ศษ" ของอ๊ อ ด คี รี บู น และชมพู
ฟรุตตี้เมื่อ ณ ลานน้าพุเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2561 ส านั ก งาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดกิจกรรมการจุดผาง
ประที ป เพื่ อ เป็ น การสื บ สานประเพณี ยี่ เ ป็ ง
ถวายเป็นพุทธบูชา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ภายใน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี บริเวณรูปปั้นสัตว์ป่าหิม
พานต์ 13 ชนิด

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.
นายอนุ ชา ด ารงมณี กรรมการบริ ห าร ปฏิ บั ติ
หน้ า ที่ แ ทน ผู้ อ านวยการส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง
คนคร ในการต้ อ นรั บ และบรรยายสรุ ป แนว
ทางการดาเนิน งาน ของสานัก งานฯ กับ ชุม ชน
โดยมีการเข้าร่วม ทั้งกลุ่มพัฒนาสตรีอาเภอดอย
สะเก็ด พร้อ มทั้งชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้า นอาเภอ
ดอยสะเก็ ด เพื่ อ หาแนวทางในการพั ฒ นา
ศักยภาพร่วมกันในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุม
theatre อาคาร SMEs ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่
53

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น.
ส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร โดยนายภู มิ ภั ท ร
พรหมบุ ต ร ผู้ อ านวยการฝ่ า ยบริ ห ารงานกลาง
พร้ อ มผู้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ได้ ร่ ว ม
สนับสนุน/ของขวัญ/ของรางวัล พร้อมนี้ นายภูมิ
ภัทร พรหมบุตร ผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
ได้มอบทุนสนับสนุนการจัด จานวน 5,000 บาท
เพื่อใช้มอบเป็นขวัญและให้กาลังใจแก่ ผู้พิการ เด็ก
ด้ อ ยโอกาสและผู้ ป กครอง ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
รณรงค์พัฒ นาการเด็ก ณ สถาบันพัฒนาการเด็ ก
ราชนครินทร์

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สานักงานพัฒนา
พิงคนคร โดยสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เข้ า ร่ ว มงานวั น คุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า เมื อ งไทย
เผยแพร่ ก ารอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ ป่ า แก่ เ ยาวชน ณ
อาเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 สานักงานพัฒนา
พิงคนครร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การ
ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญในเทศกาล
ต่างๆ

วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2561 เวลา 16.00 น.
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นา
โดย นายศุ ภวรรษ เชื้ อเมือ งพาน หั วหน้า กลุ่ ม
งานบริ ห ารรั ก ษาความปลอดภั ย พร้ อ มด้ ว ย
เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระ
เกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 ประจาปีพุทธศักราช 2560 และ
พุทธศักราช 2561 ณ พระวิหารหลวง วัดพระ
สิงห์ วรมหาวิหาร อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
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วั น ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ส านั ก งานพั ฒ นา
พิงคนคร (องค์ก ารมหาชน) ร่ วมกับ ป.ป.ช.
จั งห วั ด เ ชี ย ง ให ม่ ,ต า ร วจ ภู ธ ร ภ า ค 5,
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ , สานักจัดการ
ทรั พ ยากรป่ า ไม้ ที่ 1 เชี ย งใหม่ , บริ ษั ท
เมื อ งไทยประกั น ชี วิ ต จ ากั ด (มหาชน),
มหาวิทยาลัย แม่โจ้ , มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัด
งานแถลงข่าววันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒ วันเด็ก
สร้างสรรค์ “วันมหัศจรรย์...ในเส้นทางปั้นฝัน
...ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”

วัน ที่ 12 มกราคม 2562 ส านัก งานพั ฒ นา
พิ ง คนคร (องค์ ก ารมหาชน) จั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก
แห่งชาติ ร่วมกั บสานัก งานคณะกรรมการป้องกั น
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจาจังหวัด
เชี ย งใหม่ , กองบั ญ ชาการต ารวจภู ธ ร ภาค 5,
ตารวจภูธรเชียงใหม่ ,สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่
1 เชียงใหม่, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด
(มหาชน), มหาวิทยาลัย แม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งใหม่ และมหาวิ ท ยาลั ย ฟาร์ อี ส เทอร์ น จั ด
กิ จ กรรม “วั น มหั ศ จรรย์ . .ในเส้ น ทางปั้ น ฝั น ..ที่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” โดยมี นายอนุชา ดารงมณี
กรรมการบริ ห าร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อ านวยการ
สานักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วันที่ 16 มกราคม 2562 เมื่อเวลา 08.00 น.
ส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร (องค์ ก ารมหาชน)
น าโดย นายอนุ ช า ด ารงมณี กรรมการบริ ห าร
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการ สานักงานพัฒนา
พิงคนคร พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการบรรยาย
พิ เ ศ ษ " สื่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด บู ร ณ า ก า ร " ณ
คณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วั น ที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นา
โดย นายอนุ ช า ด ารงมณี กรรมการบริ ห าร
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการ สานักงานพัฒนา
พิ งคนคร พร้ อ มด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ว าง
พา นพุ่ ม ด อกไม้ ถวา ยร าชสั ก กา ระ พ่ อ ขุ น
รามคาแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคาแหง
มหาราช ประจาปี 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
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วั น ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.
ส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร (องค์ ก ารมหาชน)
นาโดย นางสาวรัตนา เรือนทราย ผู้อานวยการฝ่าย
บริการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีกระทาสัตย์
ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจาปี 2562 ณ
สนามหน้ า กองบั ญ ชาการกองพลทหารราบที่ 7
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วั น ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น.
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) น า
โดย นายวรการ ปั ญ ณะวิ ชั ย ผู้ อ านวยการฝ่ า ย
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล รั ก ษาการในต าแหน่ ง
ผู้อานวยการฝ่า ยบริ หารงานกลาง ร่ว มพิ ธีเ จริ ญ
พระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร
ชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดิ น ทรเทพยวรางกู ร และ สมเด็ จ พระนางเจ้ า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจาปี
พุทธศัก ราช 2562 ณ พระวิ หารหลวง วัด พระ
สิงห์ วรมหาวิหาร อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวั ด
เชียงใหม่

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.
นายอนุชา ดารงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อานวยการสานักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อม
คณะผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน โดยมอบส้มสี
ทองเพื่ อเป็ นสิ ริม งคลและอวยพรแก่ นั ก ท่อ งเที่ย ว
ซึ่งคาว่าส้มในภาษาจีนออกเสียงว่า “เฉิงจึ” คล้าย
กั บ ค าว่ า “เฉิ ง กง”ที่ แ ปลว่ า ประสพความส าเร็ จ
พร้ อ มประดั บ ตกแต่ ง หมู ท อง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ ง
ปั้ น ดิ น เผาจากชุ ม ชนบ้ า นป่ า ตาล อ าเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากชุมชน
และต้อนรับเทศกาลตรุษจีนในปีหมูทอง และจัดการ
แสดงเชิ ด มั ง กร เชิ ด สิ ง โตและการแสดงต่ อ สู้ วู ซู
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.
นายอนุชา ดารงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อานวยการสานักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อม
คณะผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน โดยมอบส้มสี
ทองเพื่ อเป็ นสิ ริม งคลและอวยพรแก่ นั ก ท่อ งเที่ย ว
ซึ่งคาว่าส้มในภาษาจีนออกเสียงว่า “เฉิงจึ” คล้าย
กั บ ค าว่ า “เฉิ ง กง”ที่ แ ปลว่ า ประสพความส าเร็ จ
พร้ อ มประดั บ ตกแต่ ง หมู ท อง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ ง
ปั้ น ดิ น เผาจากชุ ม ชนบ้ า นป่ า ตาล อ าเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากชุมชน
และต้อนรับเทศกาลตรุษจีนในปีหมูทอง และจัดการ
แสดงเชิ ด มั ง กร เชิ ด สิ ง โตและการแสดงต่ อ สู้ วู ซู
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้
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วั น ที่ 12 กุ ม ภ า พั น ธ์ 2562 เ ว ล า 13.30 น .
ส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร (องค์ ก ารมหาชน) ร่ ว มกั บ
ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน),
การไฟฟ้า ส่ว นภูมิภ าค เขต 1 และสายการบิ นไทยแอร์
เอเชีย และบริษัทเชียงใหม่ไวรอนเม้นเชียงใหม่เอ็นไวรอน
เม้นท์ โปรเทค จ ากัด จั ดกิจ กรรมต้อ นรับ วันวาเลนไทน์
“แบ่งปันความรักให้น้อง ... สร้างสานึกรักษ์โลก” แก่เด็ก
และเยาวชน โรงเรียนวัดดอนจั่น จานวน 500 คน พร้อม
ร่วมฉลองความรักครบรอบ 14 ปี ของ “จอย” - “มอส”
คู่รักยีราฟคู่แรกแห่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ณ เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดในการ
สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาสั ง คม สั ต ว์ ป่ า และ
ธรรมชาติ ให้เกิดเป็ นการสร้า งสังคมที่มีจิตสานึก ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้โลกของเราน่าอยู่ตลอดไป
โดยมีเป้าหมายจัดกิจกรรมแก่เยาวชนในทุกๆ เดือน

วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ส านั ก งานพั ฒ นา
พิงคนคร (องค์ก ารมหาชน) จัดกิ จ กรรม “เส้นทาง
เดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่” (Self-guided
walking tour of Chiang Mai city) ขึ้นเพื่อพัฒนา
และเชื่อ มโยงเส้ นทางการท่องเที่ ย วในรูป แบบของ
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระตุ้น
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
แหล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ต ามเส้ น ทางในตั ว
เมืองเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยม
สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชีย งใหม่ เป็นประธาน
และมีนายอนุชา ดารงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้อานวยการสานักงานพัฒนาพิงคนครเข้า
ร่วมด้วย ณ ลานกิจกรรมอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

วันที่ 25 กุมภาพัน ธ์ 2562 เวลา 14.00 น.
สานักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) นา
โดย นายอนุ ช า ด ารงมณี กรรมการบริ ห าร
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการ สานักงานพัฒนา
พิงคนคร ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา
ในหั ว ข้ อ "เส้ น ทางสู่ อ นาคต การท างาน" งาน
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจาการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา

ในวั น ที่ 6 มี น าคม 2562 ส านั ก งานพั ฒ นา
พิงคนคร (องค์ก ารมหาชน) เข้าร่ว มการประชุ ม
หารื อเพื่อ ขับเคลื่ อนการพัฒ นาจัง หวัด เชี ย งใหม่
(chiang mai forum) ประเด็นการส่งเสริมการ
ท่ อ งเที่ ย ว มหาสงกรานต์ แ ละการเชื่ อ มโยง
ChiangMai MICE City โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทน
ผอ. สพค ร่วมประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมแกรนด์วิว
เชียงใหม่
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ส านั ก งานเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี น าโดย
นายอนุชา ดารงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติ
หน้ า ที่ แ ทนผู้ อ านวยการ ส านั ก งานพั ฒ นา
พิ ง คนคร และที ม งานฝ่ า ยตลาด ร่ ว มงาน
International Tourismus Borse 2019
(ITB 2019) ครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 6 – 10
มีนาคม 2562 ณ Messe Berlin Exhibition
Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรั ฐ
เยอรมนี

ส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร (องค์ ก ารมหาชน)
เผยทิ ศ ทางการด าเนิ น งานในปี 2562 พร้ อ ม
เปิดตัวสมาชิกใหม่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีวันที่
20 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. สานักงาน
พั ฒ นาพิ ง คนคร (องค์ ก ารมหาชน) เปิ ด เผยถึ ง
ทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของส านั ก งานพั ฒ นา
พิ ง คนคร (องค์ ก ารมหาชน) ซึ่ งเป็ น หน่ ว ยงาน
ภาครั ฐ ที่ ก ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี พร้ อ มเปิ ด ตั ว
สมาชิ ก ใหม่ ต้ อ นรั บ ปิ ด เทอม “ลู ก สมเสร็ จ
บราซิล” สัตว์หายากและมีหนึ่งเดียวในประเทศ
ไทยที่ เชี ย งใหม่ ไ นท์ ซาฟารี ณ ภัต ตาคารยีร าฟ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 14 มีนาคม 2562
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
โดยส านั ก งานเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี ร่ ว มจั ด
กิ จ กรรมแจกปุ๋ ย มู ล สั ต ว์ แ ก่ ป ระชาชนตาม
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจาปีงบประมาณ
2562 โดยมี นายวิ รุ ฬ พรรณเทวี รองผู้ ว่ า
ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น ประธาน ณ
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านกลาง ตาบลบ้าน
กลาง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วั น ที่ 22 มี น าคม 2562 เวลา 10.00 น.
ส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร(องค์ ก ารมหาชน)
น าโดย นายอนุ ชา ด ารงมณี กรรมการบริ ห าร
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการ สานักงานพัฒนา
พิงคนคร เข้าร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบก
ที่ 33 ครบรอบปี ที่ 101 ณ บริ เ วณหน้ า
กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ
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วัน ที่ 22 มี น าคม 2562 เวลา 07.30 น.
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
นาโดย นายอนุชา ดารงมณี กรรมการบริหาร
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อ านวยการ ส านั ก งาน
พั ฒ นาพิ ง คนคร ร่ ว มกิ จ กรรม "สภากาแฟ
เชียงใหม่" ประจาเดือนมีนาคม 2562 โดยมี
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นประธาน และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 มีนาคม 2562
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
นาโดย นายอนุชา ดารงมณี กรรมการบริหาร
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อ านวยการ ส านั ก งาน
พัฒนาพิงคนคร เข้าร่วมการประชุมหาคือเพื่อ
ขั บ เค ลื่ อ นกา รพั ฒ นาจั งห วั ด เ ชี ย งให ม่
(Chiangmai forum) ครั้ งที่ 2/2562
ประเด็ น "การขั บ เคลื่ อ นเมื อ งเชี ย งใหม่
ปลอดภั ย ไร้ ฝุ่ น " โดยมี นายศุ ภ ชั ย เอี่ ย ม
สุ ว รรณ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น
ประธาน ณ ตึก SME ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่

เมื่อ เวลา 05.30 น. วั นที่ 30 มีน าคม 2562
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัด
กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น เดิ น วิ่ ง มิ นิ ม าราธอน เพื่ อ
สุขภาพ สมาพันธ์ SME เชียงใหม่ - เพื่อนบุญ ครั้ง
ที่ 1 (SME Run “Puen Boonn Mini
Marathon 2019”) โดยมี นายอนุชา ดารงมณี
กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อานวยการ
สานักงานพั ฒนาพิงคนคร เป็นประธานเปิดงาน
พร้ อ มด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห าร และนายชาคริ ต แย้ ม
นาม นั ก แสดง เข้ า ร่ ว มด้ ว ย ณ เชี ย งใหม่ ไ นท์
ซาฟารี

เมื่อ เวลา 09.30 น. วั นที่ 30 มีน าคม 2562
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีเปิดโครงการ
พัฒนาศูนย์การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
และสัตว์ป่า กิจกรรม “ยุวอาสานาเที่ยวเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี รุ่นที่ 4 ประจาปี 2562 โดยมี นาย
อนุชา ดารงมณี กรรมการบริห าร ปฏิบัติ หน้า ที่
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาพิงคนคร เป็น
ประธานในพิ ธี พร้ อ มด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห าร และ
นางสาวรัตนา เรือนทราย ผู้อานวยการฝ่ายบริการ
กล่ า วรายงาน ณ ห้ อ งไกรสรราชสี ห์ สานั ก งาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
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สานักงานพัฒนาพิงคนคร เชิญเที่ยวงาน “กิน
ข้าวแลง แอ่วข่วงของดี ปี๋ใหม่เมือง ที่เชียงใหม่
ไนท์ ซ าฟารี ” ชม ชิ ม ช้ อ ป สิ น ค้ า ของดี จ าก
ชุ ม ชน อิ่ ม อร่ อ ยกั บ อาหารพื้ น เมื อ งในแบบ
กาดหมั้วครัวฮอม เพลิดเพลินกับงานฝีมือจาก
ชุมชน 4 ตาบล และเรียนรู้วิถีชุมชนวัฒนธรรม
ล้านนา ระหว่างวันที่ 6 - 16 เมษายน 2562

ส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร (องค์ ก ารมหาชน)
ร่วมกับชุมชนโดยรอบพื้นที่และวิสาหกิจชุมชน ร่วม
สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในงาน “สืบฮีต สาน
ฮอย ย้ อ นรอยสงกรานต์ ล้ า นนา” เพื่ อ เผยแพร่
ความเชื่อ วีถีชีวิตของชาวล้านนา ให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รู้จัก พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยว
ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ ณ เชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี โดยได้ จั ด
กิจกรรมสงกรานต์ถึงวันที่ 16 เมษายน 2562

วั น ที่ 10 และ 13 พฤษภาคม 2562
ส านั ก งานพั ฒ นาพิ งคนคร(องค์ ก ารมหาชน)
แสดงเจตจ านงสุ จ ริ ต ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอรัปชั่นโดย นายอนุชา ดารงมณี กรรมการ
บริ ห าร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อ านวยการ
สานักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมคณะผู้บริหาร
และเจ้ าหน้า ที่ พร้ อมนี้ไ ด้ จัด อบรมหลั กสู ต ร
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ณ สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ
เชี ย งให ม่ ไ นท์ ซ าฟารี ร่ ว มปลู กส านึ ก รั ก ษ์
ธรรมชาติ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสานึก แก่
10 ครอบครัว ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี
นายอนุชา ดารงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อานวยการสานักงานพัฒนาพิงคนคร และ
ผู้บริ หาร ให้ก ารต้ อนรับ พร้ อมร่ วมปลูก ต้น ขนุ น
พืชอาหารสัตว์ที่สาคัญ และการเรียนรู้ชีวิตสัตว์ใน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
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ส านั ก งานเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี น าโดย
นายอนุชา ดารงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติ
หน้ า ที่ แ ทนผู้ อ านวยการส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง
คนคร พร้ อมด้ วยคุณ นิ่ มนวล ธัญ ญวั ฒ โนทั ย
รั ก ษาการผู้ อ านวยการฝ่ า ยการตลาด และ
ทีมงานฝ่ายการตลาด เข้าร่วมเจรจาธุรกิจและ
สร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จัก ในงาน
Amazing Chiang Mai Road Show In
Kuala Lumpur ณ ประเทศมาเลเซียและ
ประเทศสิ งคโปร์ ระหว่ างวั นที่ 21 – 24
พฤษภาคม 2562

วั น ที่ 3 มิ ถุ น ายน 2562 เวลา 08.30น.
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
นาโดย นายอนุชา ดารงมณี กรรมการบริหาร
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
พัฒ นาพิ งคนคร พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ ร่ ว มพิ ธี ล ง
นามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นี เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม
ราชิ นี ประจ าปี พุท ธศั ก ราช 2562 ณ ห้ อ ง
นิท รรศการ 1 ศู น ย์ ประชุ ม และแสดงสิ น ค้ า
นานาชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
จั ด พิ ธี บ วงสรวงศาลพระภู มิ แ ละท าบุ ญ
สานักงานพัฒนาพิงคนคร ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สานักงานพัฒนา
พิ ง คนคร (องค์ ก ารมหาชน) โดยส านั ก งาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมมอบปุ๋ยมูลสัตว์
และจัดกิจกรรมบริการประชาชน ในโครงการ
“ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ฯ พบปะ
ประชาชน โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ณ
โรงเรียนวัดห้วยทราย หมู่ที่ ๔ ตาบลแม่ทา อ.
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
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วั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2562 เวลา16.00น.
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
นาโดย นายวรกานต์ ปัญณะวิชัย ผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารงานกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี
หลวง ประจ าปี 2562 ณ วั ด พระสิ ง ห์
วรมหาวิหาร

มีก ารจั ดกิ จ กรรม workshop การประกวด
ออกแบบของที่ ร ะลึ ก จากวั ส ดุ ธ รรมชาติ ข อง
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม
2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม
ไกรสรราชสี ห์ เชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี จั ง หวั ด
เชียงใหม่

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดแถลงข่าว ก้าว
สู่ปีที่ 15 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบของขวัญแก่
“ จ้ า ว จิ้ น ” เ สื อ โ ค ร่ ง ข า ว ตั ว แ ท น เ ชื่ อ ม
สัมพันธไมตรี สานสัมพันธ์ไทย – จีน เพื่อต้อนรับ
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ช า ว จี น แ ล ะ แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
สัมพันธไมตรีที่มีต่อนักท่องเที่ยว

ในวันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2562 นายอนุชา
ด ารงมณี กรรมการบริ ห าร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ผู้ อ านวยการ ส านั ก งานพั ฒ นาพิ งคนคร กล่ า ว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมถ่ายภาพ “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
Photo Contest 2019” ซึ่งโครงการนี้ได้
ตระหนักถึงคุณค่าความสาคัญของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และพร้อมให้ผู้เข้าร่วมการประกวดได้
เข้ามาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติและสัตว์ปา่
ที่ อ ยู่ ภ ายในเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี ได้ ถ่ า ยรู ป กั น
แบบใกล้ชิด เพื่ อถ่ า ยทอดมุ ม มอง ความงดงาม
ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีผ่านภาพถ่าย
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วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สานักงานพัฒนาพิง
คนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมจิตอาสาทา
ความดีสร้างสานึกรักษ์ธรรมชาติแก่เยาวชน ร.ร.
ศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมถวายเป็น
พระราชกุศ ล แก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว
เนื่อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา
67 พรรษา ในวั น ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นี้
โดยมี คุ ณ อนุ ช า ด ารงมณี กรรมการบริ ห าร
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการสานักงานพัฒนาพิง
คนคร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การ
ต้อนรับ

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นาโดย นายอนุชา
ด ารงมณี กรรมการบริ ห าร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ผู้อ านวยการ สานั ก งานพั ฒ นาพิ งคนคร พร้ อ ม
ด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 6.00 น.
สานัก งานพั ฒนาพิงคนคร(องค์ก ารมหาชน) น า
โดย นายอนุชา ดารงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้อานวยการสานักงานพัฒนาพิงคนคร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า
เจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้ า ราชการที่ ดี แ ละพลั ง ของแผ่ น ดิ น ณ ศู น ย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา

วั น ที่ 30 กรกฎาคม 2562 ส านั ก งานพั ฒ นา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมจิตอาสา
ทาความดีส ร้า งส านึ กรั กษ์ ธรรมชาติแ ก่เ ยาวชน
ร.ร.โสตอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อม
ถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา 67 พรรษา
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วันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตั ดสิ น
การประกวดออกแบบของที่ ร ะลึ ก ด้ ว ยวั ส ดุ
ธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ดาเนินการ
ตรวจให้คะแนนชิ้นงาน สเก็ตบอร์ด และเอกสาร
ประกอบนาส่งผลงาน โดยจะมีพิธีประกาศผลและ
มอบรางวัล ในวันที่ 22 ส.ค 62 ในเวลา 9.0012.00น. ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วั น ที่ 12 สิ งหาคม 2562 เวลา 6.30 น.
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
นาโดยนายอนุชา ดารงมณี กรรมการบริหาร
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อ านวยการ ส านั ก งาน
พัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี
ท าบุ ญ ตั ก บาตรและลงนามถวายพระพรชั ย
มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง ประจ าปี
พุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. สานัก งาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์ก ารมหาชน) นาโดย นางกอบ
กาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหารการ
พั ฒ นาพิ ง คนคร พร้ อ มคณะกรรมการบริ ห ารการ
พัฒนาพิงคนคร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดู
งานการดาเนินงานโครงการออน ไอที วัลเลย์ (Oon IT
Valley) เมืองไอที วิถีล้านนา ตาบลออนใต้ อาเภอสัน
กาแพง จังหวัด เพื่อเป็นการนาแนวคิดในการดาเนิน
ธุ ร กิ จ ในการตอบแทนสั ง คมด้ ว ยการให้ ค วามรู้ ที่
สร้างสรรค์แนวทางการดาเนินธุรกิจร่วมกับสังคมด้วย
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ให้เกิด
การจ้างงาน สร้างโอกาส สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง
และ "สร้ า งคน" ให้ เ ติ บ โตเป็ น คนดี เ พื่ อ รั บ ใช้ สั ง คม
ต่อไป

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
เชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี น าโดย คุ ณ นิ่ ม นวล
ธั ญ ญวั ฒ โนทั ย ผู้ อ านวยการฝ่ า ยการตลาด
ร่วมกับสายการบินไทยไลออนแอร์ ,แอร์เอเชีย
,นกแอร์ จัดกิจกรรมต้อนรับคุณแม่ ที่เดินทาง
มาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบสิทธิ์เข้าเที่ยวชม
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อม
ผู้ติดตามรับส่วนลด 50% ตั้งแต่วันที่ 1 – 31
สิงหาคม 2562 เพียงแสดง Boarding Pass
ของสายการบิน และบัตรประจาตัวประชาชน
ณ จุดจาหน่ายบัตรเชียงใหม่ไนท์ซาฟา
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วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.30 น.
นางกอบกาญจน์ วั ฒ นวรางกู ร ประธาน
กรรมการบริ ห ารการพั ฒ นาพิ ง คนคร เป็ น
ประธานจุ ด เที ย นชั ย ถวายพระพรชั ย มงคล
สมเด็จ พระนางเจ้ า พระบรมราชินี น าถ พระ
บรมราชชนนีพั นปี หลวง เนื่ องในวโรกาสวั น
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 12
สิ ง หาคม 2562 โดยมี ค ณะผู้ บ ริ ห าร และ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วม
กิจกรรม ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

งานบริ ห ารการขาย ฝ่ า ยการตลาด ส านั ก งาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมออกบูธส่งเสริมการขาย
ตามโครงการสร้างเชยงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่
รู้จัก ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสาร
สาสน์ วิ เ ทศน์ เ ชี ย งใหม่ ในวั น ที่ 29 สิ ง หาคม
2562

งานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาด สานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมออกบูธส่งเสริมการ
ขายในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 52 ระหว่าง
วันที่ 29 สิ งหาคม - 1 กัน ยายน 2562 ณ
ไบเทคบางนา

ประกาศและมอบรางวัลกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ
“สีสัน เชีย งใหม่ไนท์ซ าฟารี ” Photo Contest
2019 พร้ อ มเปิ ด นิ ท รร ศการ ภาพถ่ ายให้
นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมและนั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
มวลมนุษยชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมสัมผัส
ความงดงามของธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่าภายใน
เชีย งใหม่ไนท์ซาฟารี ที่ถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายให้
แก่ ผู้ อื่ น ได้ ชื่ น ชมความงดงามและเกิ ด ความรั ก
ความหวงแหนในธรรมชาติ และอยากปกป้องสิ่ง
เหล่านี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีผู้ส่งผลงานเข้า
ร่วมการประกวด จานวน 85 ราย มีจานวนภาพ
ทั้งหมดกว่า 400 ภาพ
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งานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาด สานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมออกบูธส่งเสริมการ
ขายสร้า งเชียงใหม่ในซาฟารี ให้เ ป็น ที่รู้จั กใน
งาน Roadshow for Trade Meet &
Consumer Fair Creative North X Isan
Zaab ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2562
ณ โรงแรมอวานี คอนเวนชั่น จังหวัดขอนแก่น

งานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาด สานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมออกบูธส่งเสริมการ
ขายสร้า งเชียงใหม่ในซาฟารี ให้เ ป็น ที่รู้จั กใน
งาน Roadshow for Trade Meet X Isan
Zaab ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นทรา จังหวัดอุดรธานี

งานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาด สานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าพบพันธมิตรภาคราชการ
เพื่อแนะนาข้อมูลกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี และไนท์ซาฟารีรีสอร์ท ในวันที่ 18
กันยายน 2562 ดังนี้
- ไปรษณีย์อาเภอหางดง
- การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9
- สานักงานเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
- ที่ว่าการอาเภอสันทราย
- ปศุสัตว์อาเภอสันทราย
- สานักงานสรรพากรพื้นที่สันทราย

งานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาด สานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าพบพันธมิตรภาค
การศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการขาย สร้าง
เชียงไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จักเพื่อแนะนาข้อมูล
กิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และไนท์
ซาฟารีรีสอร์ท ในวันที่ 19 กันยายน 2562
- โรงเรียนวชิราลัย
- โรงเรียนสารภีพิทยาคม
- โรงเรียนวัดเวฬุวัน
- โรงเรียนอนุบาลสุปราณี
- วิทยาลัยเทคนิคสารภี
- โรงเรียนวัดกองทราย
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