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ความเป็นมา
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คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
(1) รายชื่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
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(2) โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครและอนุกรรมการ
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(3) ข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
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แผนยุทธศาสตร์สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 5 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
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แผนยุทธศาสตร์สานักงานพัฒนาพิงคนครฯ หลัง พรฎ. ยุบเลิกสานักงานฯ
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โครงสร้างของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
(1) โครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
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(2) โครงสร้างของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หลัง พรฎ. ยุบเลิกสานักงานฯ
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(3) ภารกิจตามโครงสร้างของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

13

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1) แผนงานโครงการจาแนกตามแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
(2) ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานด้านการเงิน
(1) รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
(1.1) รายได้เทียบกับเป้าหมายปี ๒๕๖3
(1.2) เปรียบเทียบรายได้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ในช่วงเวลาเดียวกัน
(1.3) สถิติจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(2) สรุปผลใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ณ 31 มีนาคม 2563
ภาคผนวก
- กิจกรรมของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
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ความเป็นมา
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) : สพค. จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 130 ตอนที่ 15 ก เมื่อวันที่ 11
กุมภำพันธ์ 2556 โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขต
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่
ของประชำชนในพื้นที่ดังกล่ำว โดยมีกำรควบรวมและโอนกิจกำรโครงกำรเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี จำกองค์กำรบริหำร
กำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ
จั งหวัดเชีย งใหม่ จำกส ำนั กปลั ดกระทรวงกำรท่องเที่ ยวและกีฬำ มำอยู่ภ ำยใต้กำรบริห ำรของ สพค. โดยมี
วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง ดังนี้
(๑) วำงแผน พัฒนำ และบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจกำรที่ต่อเนื่องเพื่อกำร
พัฒนำพิงคนคร
(๒) พัฒนำโครงข่ำยกำรคมนำคม กำรขนส่ง และกำรสำธำรณูปโภคเพื่อส่งเสริมภำรกิจตำม (๑)
(๓) ประสำนงำนและสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องใน
กำรพัฒนำพิงคนคร
(๔) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่นใน
พื้นที่กำรพัฒนำพิงคนคร
(๕) ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่กำรพัฒนำ
พิงคนคร โดยคำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอำนำจหน้ำที่กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้
และงบประมำณขององค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) (อพท.)
เฉพำะในส่วนของสำนักงำนพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้กับสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) (สพค.)
และมีมติเมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณ
ของสำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ไปเป็นของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ตำมควำมใน
มำตรำ 40 แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556 ต่อไป
คณะรัฐ มนตรี มีมติเมื่อวัน ที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ มีมติให้สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
(สพค.) และหน่วยงำนภำยในปรับเปลี่ยนสถำนภำพ บทบำท ภำรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล และเพิ่ม
ประสิ ทธิภ ำพในกำรปฏิบั ติง ำน โดยให้ โ อนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิ น สิ ทธิ หนี้ และงบประมำณของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีของกระทรวงทรัพยกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (องค์กำรสวนสัตว์) และศูนย์ประชุมและแสดง
สิ น ค้ ำนำนำชำติเ ฉลิ มพระเกี ย รติ 7 รอบพระชนมพรรษำไปเป็น ของกระทรวงกำรคลั ง (กรมธนำรั ก ษ์ ) และ
คณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันสิ้นสุดควำมรับผิดชอบกำร
ดำเนินงำนของ สพค. ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ เป็นวันที่ 30 เมษำยน 2561 และให้
กรมธนำรักษ์รับผิดชอบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ ตั้งแต่วัน ที่ 1 ตุลำคม 2561 พร้อมทั้งเห็นชอบ
อัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเลิกจ้ำงและเงินช่วยเหลื อเยียวยำแก่เจ้ำหน้ำที่ของ สพค. ที่ปฏิบัติงำนในส่ว นที่
เกี่ยวข้องกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ
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คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2561 เห็นชอบกำรขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14
พฤษภำคม 2556 ซึ่งจัดให้ สพค. เป็นองค์กำรมหำชนกลุ่มที่ 1 พัฒนำและดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญของรัฐ
เฉพำะด้ำน เปลี่ยนแปลงเป็นองค์กำรมหำชนกลุ่มที่ 2 บริกำรที่ใช้เทคนิควิชำกำรด้ำนหรือสหวิทยำกำร เพื่อให้
สอดคล้องกับ ภำรกิจ ของ สพค. ที่เปลี่ ยนแปลงไปตำมนโยบำยรัฐ บำล และให้ มีผ ลใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร กรรมกำร ที่ปรึกษำ และอนุกรรมกำร และผู้อำนวยกำร สพค. คนถัดไป ตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน (กพม.)
พระรำชกฤษฎีกำยุบ เลิ กส ำนั กงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์ กำรมหำชน) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 14
เมษำยน 2562 โดยให้ยุบเลิกสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) แต่ให้สภำพนิติบุคคลของสำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ ยังคงดำรงอยู่ตรำบเท่ำเวลำที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ และ
ให้โอนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ซึ่งเป็นของสำนักงำนพัฒนำ
พิงคนครฯ และบรรดำอำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมำณ และรำยได้ส่วนของศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติดังกล่ำว ตำมบัญชีรำยกำรทรัพย์สินที่คณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนครและกรมธนำ
รักษ์ กระทรวงกำรคลังร่วมกันจัดทำขึ้นไปเป็นของกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง ทั้งนี้ ให้โอนสำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรีซึ่งเป็นของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ และบรรดำอำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมำณ
และรำยได้ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ในส่วนของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีไปเป็นขององค์กำรสวนสัตว์
กระทรวงทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม ภำยในระยะเวลำที่คณะรัฐ มนตรีกำหนด และให้ เจ้ำหน้ำที่ของ
สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ซึ่งปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่
ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) เพรำะเลิกหรือยุบตำแหน่ง และได้รับค่ำตอบแทนกำรเลิกจ้ำงและ
เงินช่วยเหลือเยียวยำตำมที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ในระหว่ำงที่ยังดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ ให้สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ
มีอำนำจบริหำรจัดกำรสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและกิจกำรที่ต่อเนื่องจนกว่ำกำรดำเนินกำรจะแล้วเสร็จ
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คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
(ระยะเวลาการดารงตาแหน่งตั้งแต่ 13 มีนาคม 2561 – 12 มีนาคม 2565)
นายณอคุณ สิทธิพงศ์
ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการโดยตาแหน่ง
นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล
ผอ. กองกฎหมายและระเบียบ สานักงบประมาณ
ผู้แทนกรรมการโดยตาแหน่ง
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการโดยตาแหน่ง

นายเบญจพล นาคประเสริฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายราม สุภา
กรรมการภาคเอกชน
(ว่าง)
กรรมการภาคเอกชน
นายอนุชา ดารงมณี
กรรมการภาคเอกชน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาพิงคนคร
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

3

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

4

โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครและคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
๑. นำยณอคุณ สิทธิพงศ์
2. นำยเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
3. นำยเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล
๔. นำยบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
๕. นำงสำวบุษรำภรณ์ กอบกิจพำนิชผล
6. นำยอิศเรศ จิรำธิวัฒน์
7. นำยเบญจพล นำคประเสริฐ
8. นำยรำม สุภำ
9. (ว่ำง)
10. นำยอนุชำ ดำรงมณี

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

คณะอนุกรรมด้านบริหาร
1. นำยบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
2. นำยอนุชำ สุขสงวน
3. นำยสมหวัง บุญระยอง
4. รศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
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

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

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

5

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. นำยอำชวิทร์ มำลัย

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
เลขำนุกำร
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 (ลำออกเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2562)
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะอนุกรรมการส่งมอบทรัพย์สินของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ไปเป็นของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
1. นำยสรภพ เชื้อดำรง
ประธำนกรรมกำร (ลำออกเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2562)
2. นำยบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ
อนุกรรมกำร
3. นำงสำวบุษรำภรณ์ กอบกิจพำนิชผล
อนุกรรมกำร
4. นำยณรงค์ คองประเสริฐ
อนุกรรมกำร (ลำออกเมื่อ 30 พฤศจิกำยน 2561)
5. นำยนพพร พิชำ
อนุกรรมกำร
6. นำยมำโนช กำรพนักงำน
อนุกรรมกำร
7. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
เลขำนุกำร
8. นำงสำวนภธร จงสกุลวัฒนำ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

6

คณะอนุกรรมการโอนสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. นำยอนุชำ ดำรงมณี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสรภพ เชื้อดำรง
อนุกรรมกำร (ลำออกเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2562)
3. นำยบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ
อนุกรรมกำร
4. รศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
อนุกรรมกำร
5. น.สพ.ชำตรี คูหเทพำรักษ์
อนุกรรมกำร
6. นำงสำวนิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย
อนุกรรมกำร
7. นำยเอก สำยสนิท
อนุกรรมกำร
8. นำงสำวรัตนำ เรือนทรำย
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
9. นำงสำวนภธร จงสกุลวัฒนำ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
10. นำงกุลรัศม์ เจริญศรี
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
11. นำงสำวสิริรัตน์ โทณลักษณ์
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

ข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ในรอบ 6 เดือน มีกำรประชุม 7 ครั้ง มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมมำกกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนกำรประชุม
จำนวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 71.43 ดังนี้
ประชุมครั้งที่
11/2562
12/2562
13/2562
1/2563
2/2563
3/2563
4/2563

วันที่
10 ตุลำคม 2562
15 พฤศจิกำยน 2562
27 ธันวำคม 2562
20 มกรำคม 2563
21 กุมภำพันธ์ 2563
13 มีนำคม 2563
26 มีนำคม 2563

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

จำนวนคณะกรรมกำรฯ จำนวนกำรเข้ำประชุม
9
7
9
8
6
5
6
5
6
6
6
5
6
4

ร้อยละ
77.77
88.88
83.33
83.33
100
83.33
66.67
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แผนยุทธศาสตร์สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 5 ปี
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
สำนักงำนพัฒนำพิงคนครได้ปรับบทบำทของสำนักงำน โดยยึดหลักควำมสอดคล้องของแผนยุทธศำสตร์
ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯกับยุทธศำสตร์ในระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
และทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศำสตร์
กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด
วิสยั ทัศน์ :
สพค. เป็นศูนย์กลำงของกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรเพื่อยกระดับศักยภำพกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพ
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 เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่ งเรียนรู้ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สัตว์ป่ำ และระบบนิเวศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน
2. ส่งเสริมกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์ของภำคเหนือตอนบน
3. กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์ประชุมฯ และ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้สนับสนุนกำรท่องเที่ยวในระดับสำกล
4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

9

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

10

แผนยุทธศาสตร์สานักงานพัฒนาพิงคนครฯ หลัง พรฎ. ยุบเลิกสำนักงำนฯ

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

11

โครงสร้ำงและกรอบอัตรำกำลัง
ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

ภารกิ

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

12

โครงสร้ำงของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
หลัง พรฎ. ยุบเลิกสำนักงำนฯ

จตามโครงสร้างของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
(1) สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรทั้งปวงของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กำรให้กำรบริกำรสวนสัตว์และสวนสนุก กำรดูแลและกำรฝึกสัตว์ กำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัดเลี้ยง กำรค้ำภำยใน
กิจกรรมกำรตลำด กำรพัฒนำสินค้ำและกำรให้บริกำร กำรดูแล ปรับปรุงและกำรดูแลรักษำอำคำรสถำนที่และพื้นที่
ในควำมรับผิดชอบ รวมทั้ง กำรดำเนินกำรด้ำนมวลชนสัมพันธ์และดำเนินงำนอื่นๆตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
ประกอบด้วย
ฝ่ำยบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล พัฒนำ งำนบัตรเข้ำชม งำนอำนวยควำมสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว งำนให้ควำมรู้สำระ และควำมบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว ในกิจกรรมชมสัตว์ กิจกรรมสวนสนุก กิจกรรม
อื่นๆ รวมทั้งกำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน ประกอบด้วย กลุ่มงำนอำนวยควำมสะดวกนักท่องเที่ยว
กลุ่มงำนบ้ำนพักจัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน
 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรักษำสัตว์ อนุรักษ์ วิจัยและพัฒนำพันธุ์สัตว์ กำร
เลี้ยง กำรดูแลรักษำสุขภำพสัตว์ กำรฝึกสัตว์เพื่อนำออกแสดง ประกอบด้วยกลุ่มงำนสัตวแพทย์ อนุรักษ์และวิจัย กลุ่ม
งำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์
 ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบำรุง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง ดู แลรักษำและซ่อม
บำรุงอำคำร ยำนพำหนะ อุปกรณ์ทุกระบบ กำรดูแลจัดแต่งภูมิทัศน์ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำมปลอดภัย
กำรจรำจร และกำรสื่อสำร ของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ประกอบด้วย กลุ่มงำนโยธำและซ่อมบำรุง กลุ่มงำน
ภูมิทัศน์และจัดกำรสิ่งแวดล้อม กลุ่มงำนรักษำควำมปลอดภัย ควำมสะอำดและจรำจร
 ฝ่ ำ ยกำรตลำด มี ห น้ ำ ที่รั บ ผิ ด ชอบในกำรรั บ จอง กำรจั ด กิจ กรรมส่ ง เสริ มกำรตลำด กำรพั ฒ นำ
สินค้ำและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย งำนบริหำรงำนขำยและรับจอง งำนแผนและวิจัยกำรตลำด และงำนพัฒนำสินค้ำ
และบริกำร
(2) สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเชียงใหม่
และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำน และกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
 ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรวิเครำะห์ วิจัย วำงแผน ศึกษำข้อมูลพื้ นฐำนและบริบท
ของแหล่งท่องเที่ยว และดำเนินกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเดิม
ที่มีอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง ในด้ำนต่ำงๆ เช่น ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ประกอบด้วย งำน
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม
 ฝ่ำยประสำนงำนและพัฒนำพื้นที่เชื่อมโยง มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรประสำนกำรพัฒนำด้ำนกำร
ท่องเที่ยว และเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชน กำรประสำนงำน
ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน ตลอดจนร่วมกระตุ้นกำรสร้ำงกิจกรรมและโครงกำรเชิงสร้ำงสรรค์
ในทุกระดับร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ประกอบด้วย งำนส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ งำนประสำนกำร
พัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว
 ฝ่ำยโครงกำรพิเ ศษ มีห น้ำที่รับผิ ดชอบในกำรบริ หำรจัดกำรโครงกำรพิเ ศษ ที่เ กิดขึ้นภำยใต้ กำร
กำกับดูแลของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร เพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง งำนอนุรักษ์
ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น ประกอบด้วย งำนบริหำรจัดกำรโครงกำรงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น
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(3) สานักบริหารงานกลาง
เกี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรงำนทั่ ว ไปของส ำนั ก งำนและกำรสนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนของคณะกรรมกำร
ผู้อำนวยกำร และหน่วยงำนภำยในกำกับสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร หน่วยตรวจสอบภำยในกำรบริหำรทรัพยำกร
สำนักงำน กำรประชำสัมพันธ์ กำรผลิตสื่อต่ำงๆ รวมทั้งกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำร องค์กรปกครองท้ องถิ่น
ภำคเอกชน และหน่วยงำนอื่น ตลอดจนกำรกำหนดยุทธศำสตร์ขององค์กร กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยในของสำนักงำนเพื่อให้บรรลุตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ประกอบด้วย
 ฝ่ ำ ยบริ ห ำรงำนทั่ว ไป มีห น้ ำ ที่รั บ ผิ ด ชอบ งำนด้ ำ นเอกสำร งำนทะเบี ย นรั บ – ส่ ง หนั ง สื อ งำน
จั ด เก็ บ เอกสำร งำนพิ ม พ์ ห นั ง สื อ กำรประสำนงำนทั้ ง ภำยในภำยนอกองค์ ก ร งำนควบคุ ม ดู แ ลยำนพำหนะ
ประกอบด้วย งำนเลขำนุกำร งำนธุรกำร งำนควบคุมยำนพำหนะ
 ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ กลั่นกรองและประสำนกำรนำเรื่องเสนอคณะ
กรรกำร อนุกรรมกำร จัดเตรียม นัดหมำย อำนวยควำมสะดวก ในกำรดำเนินงำนประชุมของคณะกรรมกำร จัดทำ
รำยงำนกำรประชุมของคระกรรมกำร และกำรกำกับดูแลกำรประชุมอนุกรรมกำร กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำม
มติ หรือข้อสั่งกำรของคณะกรรมกำร และอนุกรรมกำร ประกอบด้วย งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร งำนธุรกำร งำน
ประชุมคณะกรรมกำร
 ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร กำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนในส่วนงำนกำรเงิน และงำนบัญชี ให้ถูกต้องตำมระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสำรกำรรับ
เงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรวิเครำะห์ กำรเงิน จัดทำกระแสเงินสด ตำมรำยกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมระเบียบ
ข้อบังคับของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน บันทึกบัญชีของสำนักงำนพัฒนำพิง
คนคร ให้ถูกต้องและเป็นไปตำมหลักสำกล ประกอบด้วยงำนกำรเงิน งำนบัญชี
 ฝ่ำยวิชำกำรและแผนงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร กำกับ ทบทวน ดูแล ถ่ำยทอด
งำนยุทธศำสตร์ กำรรวบรวมข้อมูลในกรจัดทำงบประมำณ แผนงำน แผนกำรใช้จ่ำยเงิน และประเมินผลกำรจัดทำ
แบะติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปี
กำรจัดทำแผนและรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ควบคุมภำยใน กำรจัดทำรำยงำนประจำปีของสำนักงำนพัฒนำพิง
คนคร ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนจัดทำงบประมำณ
งำนวิจัย ติดตำมและประเมินผล งำนควบคุมภำยใน และบริหำรควำมเสี่ยง
 ฝ่ ำ ยบริ ห ำรทรั พยำกรบุ คคล มีห น้ ำ ที่รั บ ผิ ด ชอบในกำรบริ ห ำร จั ด กำร กำกับ ดู แ ล ติ ด ตำมและ
ประเมินผล กำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย พัฒนำบุคลำกร
ของสำนักงำน จัดฝึกอบรม กำรเสริมสร้ำงวินัย ปลูกฝังสร้ำงค่ำนิยมขององค์กร กำรพัฒนำระบบคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร กำรดำเนิ นกำรด้ำนสิทธิ สวัสดิกำรและผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อบังคับ
ระเบียบ และประกำศของสำนักงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล
 ฝ่ำยพัสดุและอำคำรสถำนที่ หน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำร จัดกำร กำกับดูแล และวำงแผนงำน
จัดซื้อ จัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับของสำนักงำน มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งกำรหรือระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบริหำรสัญญำ ควบคุมดูแล จำหน่ำยวัสดุและครุภัณฑ์ บริหำรจัดกำรและควบคุมดูแลด้ำน
อำคำรสถำนที่ กำรบำรุงรักษำทรัพย์สินและกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สิ นให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ประกอบด้วยงำนจัดซื้อจัด
จ้ำง งำนทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สิน งำนบริหำรสัญญำ งำนควบคุมอำคำรและสถำนที่
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ฝ่ำยประชำสั มพันธ์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีห น้ำที่รับผิดชอบในกำรกำหนดทิศทำงในกำร
ประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนตอบแทนสังคม (CSR) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดทำ
ฐำนข้อมูล ของส ำนั กงำนพัฒ นำพิงคนคร ทุกด้ำน พัฒ นำเว็บไซต์ และสื่ อประชำสั มพันธ์ของส ำนักงำนพัฒ นำ
พิงคนคร ประกอบด้วยงำนประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนวำงแผนและพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
 ฝ่ำยกฎหมำย มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสนับสนุนให้กำรดำเนินงำนของสำนักงำน
พัฒนำพิงคนครให้ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบร่ำงสัญญำและข้อตกลง
ต่ำงๆ กำรเสนอปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และประกำศของสำนักงำน ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนนิติกรรม
และสัญญำ งำนเกี่ย วกับ ควำมผิดทำงคดีแพ่ง คดีอำญำ งำนคดีปกครอง และงำนคดีอื่นๆ ที่อยู่ในหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของสำนักงำน รวมทั้งให้คำปรึกษำ วินิจฉัย และตีควำมข้อกฎหมำย ประกอบด้วย งำนกฎหมำย งำนวินัย
อุทธรณ์และร้องทุกข์
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ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. แผนงานโครงการจาแนกตามแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
กำรบูรณำกำรและ
เชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อน
อุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ภำคเหนือตอนบน

• โครงกำรตลำดนัดภูมปิ ัญญำท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม "กำดนัด ECO Chiangmai Night Safari Zoo"
• โครงกำรกิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิงบูรณำกำร ประจำปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
กำรพัฒนำศักยภำพ
ศูนย์ประชุมฯ และ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้
สนับสนุนกำรท่องเที่ยว
ในระดับสำกล

• โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
• โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภำยในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี
• โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงและสิง่ อำนวยควำมสะดวกสำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
• โครงกำรประกวดรำงวัลกินรีทองครั้งที่ 13
• โครงกำรยุวอำสำนำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี (รุ่นที่ 4)
• โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่
มำตรฐำนสำกล (World Class Destination)
• โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อสร้ำงสัวดิภำพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)
• โครงกำรจ้ำงออกแบบ เขียนแบบ และประมำณรำคำ สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรภำยใต้หลัก
ธรรมำภิบำล

• โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. 2563
• โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนยีสำรสนเทศสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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2. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
1) แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์
แผน/ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (งบประมำณตำมยุทธศำสตร์) ตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปี งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖3 จำนวน 12 รำยกำร วงเงินจำนวน 33,401,700 บำท ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 1,964,877.07 บำท
คิดเป็นร้อยละ 5.88 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร 6,415,397.72 บำท คิดเป็นร้อยละ 19.21 คงค้ำงรอดำเนินกำร
ดำเนินกำร 24,900,676.90 บำท คิดเป็นร้อยละ 74.55 มีเงินเหลือจ่ำย 120,748.31 บำท คิดเป็นร้อยละ
0.36 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้ำนบำท
ที่

รายการ

แผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการ 4.7925
และเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
1 โครงกำรตลำดนัดภูมิปัญญำท้องถิ่น
0.5000
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “กำดนัด
ECO - Chiang Mai Night Safari
Zoo”
2 โครงกำรกิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิง 4.2925
บูรณำกำร ประจำปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนา
20.4858
ศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล
1 โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่
1.2500
ไนท์ซำฟำรี
2 โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและปรับ 1.7300
ปรุงภูมิทัศน์ภำยในพื้นที่เชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี
3 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำง 5.5000
และสิ่งอำนวยควำมสะดวก สชน.
4 โครงกำรประกวดรำงวัลกินรีทอง
0.1000
ครั้งที่ 13
5 โครงกำรยุวอำสำนำเทีย่ วเชียงใหม่
0.1500
ไนท์ซำฟำรี (รุ่นที่ 5)
6 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อเพิ่ม 8.9688
ขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่
มำตรฐำนสำกล (World Class
Destination)
7 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อสร้ำง 1.5000
สวัสดิภำพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)
8 โครงกำรจ้ำงออกแบบ เขียนแบบ
1.2870
และประมำณรำคำ สำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

ดาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดาเนินการ วงเงินคงค้างดาเนินการ เงินเหลือจ่าย
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
0.7601 15.86 2.3689 49.43 1.6635 34.71
-

-

0.5000 100.00

0.7601 17.71 1.8689 43.54

-

-

-

-

1.6635

38.75

-

-

1.1808 5.76 2.2880 11.17 16.8963 82.48 0.1207 0.59

0.9164 73.31

-

-

0.3254

26.03 0.0082 0.65

1.0178

58.83

1.6060 29.20

3.7850

68.82 0.1090 1.98

0.0578 57.76 0.0300 30.00

0.0122

12.25

-

-

0.0602 3.48 0.6520 37.69
-

-

0.1464 97.60

-

-

-

-

-

-

0.0036 2.40

-

-

-

-

8.9688 100.00

-

-

-

-

-

-

1.5000 100.00

-

-

-

-

-

-

1.2870 100.00

-

-

17

ที่

รายการ

แผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบ 8.1234
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. 2563 0.1234
2 โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
8.0000
สำรสนเทศสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี
รวมทั้งสิ้น
33.4017

ดาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดาเนินการ วงเงินคงค้างดาเนินการ เงินเหลือจ่าย
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
0.0240 0.29 1.7585 21.65 6.3409 78.06
0.0240 19.42
1.7585 21.98

0.0994
6.2415

80.58
78.02

-

-

1.9649 5.88 6.4154 19.21 24.9007 74.55 0.1207 0.36

2) การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
จำกผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีแผน/ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (งบประมำณ
ตำมยุทธศำสตร์) จำนวน 12 รำยกำร วงเงินจำนวน 33,401,700 บำท ดำเนินกำรแล้ว เสร็จ 1,964,877.07
บำท คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 5.88 อยู่ ร ะหว่ ำงดำเนิ นกำร 6,415,397.72 บำท คิดเป็น ร้อ ยละ 19.21 คงค้ำ งรอ
ดำเนินกำร 24,900,676.90 บำท คิดเป็นร้อยละ 74.55 มีเงินเหลือจ่ำย 120,748.31 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.36
ปัญหาอุปสรรค
1. เนื่องจำกบำงรำยกำรไม่มีควำมพร้อมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทำให้กำรดำเนินกำรล่ำช้ำ
2. ขำดบุคลำกรด้ำนวิศวกรรมและสถำปนิกในกำรดำเนินกำร ทำให้กำรดำเนินกำรจัดจ้ำงปรับปรุงกำร
ก่อสร้ำงต่ำงๆ ล่ำช้ำ
3. เกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ทำให้บำงรำยกำรต้องชะลอกำรดำเนินงำน
ไปก่อน เช่น กำรจัดฝึกอบรม กำรออกบูธประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรขำย
แนวทางการแก้ไข
1. ให้หน่วยงำนเสนอขออนุมัติงบประมำณเฉพำะรำยกำรที่มีควำมพร้อมในกำรดำเนินงำน
2. ทบทวนแผนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
3. ให้ดำเนินกำรเร่งรัดกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยเงินตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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3) รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน
ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕63
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1 โครงการตลาดนัดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นที่เป็น
1
- - ดำเนินกำรแล้วเสร็จในเดือนมีนำคม 2563
มิตรกับสิ่งแวดล้อม “กาดนัด ECO (งำน)
- วงเงินสัญญำ 500,000 บำท มีจำนวน 2 งวดงำน
Chiang Mai Night Safari Zoo”
- ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย อยู่ในขั้นตอนตรวจรับงำนงวดที่ 1
วงเงิน 500,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2563
(1) ค่ำกำรแสดงพร้อมพิธีกร วงเงิน
210,000 บำท
(2) ค่ำตกแต่งสถำนที่ วงเงิน 100,000 บำท
(3) ค่ำติดตั้งระบบน้ำใช้และระบบไฟฟ้ำแสง
สว่ำงร้ำนค้ำ วงเงิน 50,000 บำท
(4) ค่ำติดตั้งซุ้มจำหน่ำยสินค้ำ
วงเงิน 50,000 บำท
(5) แคร่สำหรับนั่งพัก วงเงิน 10,000 บำท
(6) ค่ำเครื่องเสียงแสงสี วงเงิน 70,000 บำท
(7) พิธีเปิด วงเงิน 10,000 บำท
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
28
1 โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิง
7
25 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จานวน 7
(รายการ) (รายการ)
บูรณาการ ประจาปี 2563
รายการ วงเงิน 760,141.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.71
วงเงิน 4,292,500 บาท
4
25 - ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 9 รายการ วงเงิน
1
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2563
1,868,885 บาท
(กิจกรรม) (กิจกรรม)
(1) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์
2
ประเภท ON AIR วงเงิน 510,000
(รายการ)
บาท
- ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจำยเสียง
1
- - ขออนุมัติดำเนินกำรจ้ำงเผยแพร่สปอตวิทยุประชำสัมพันธ์ในสื่อ
วงเงิน 500,000 บำท
(รำยกำร)
วิทยุกระจำยเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเป้ำหมำย
แล้ว วงเงิน 500,000 บำท
- อยู่ในขั้นตอนแก้ไขปรับปรุง TOR และรำคำกลำง เนื่องจำกเกิด
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19)
- ผลิตสปอทและสกู๊ปประชำสัมพันธ์
1
- ยังไม่ได้ดำเนินกำร
วงเงิน 10,000 บำท
(รำยกำร)
(2) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท
2
ON LINE วงเงิน 122,000 บาท
(รายการ)
- กำรประชำสัมพันธ์เพื่อหำกลุ่มเป้ำหมำย
1
- อยู่ในขั้นตอนหน่วยงำนต้นเรื่องเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
บน Facebook ของหน่วยงำน วงเงิน (รำยกำร)
120,000 บำท
- กำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิมโดยใช้ Line OA
1
- อยู่ในขั้นตอนหน่วยงำนต้นเรื่องเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของหน่วยงำน วงเงิน 2,000 บำท
(รำยกำร)

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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ที่

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕63
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

โครงการ

ความก้าวหน้าของโครงการ

(3) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท
10
2
20
ON GROUND วงเงิน 1,883,000 บาท (รายการ) (รายการ)
- ผลิตและซ่อมแซม ป้ำยโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ วงเงิน 750,000 บำท

- กำรจัดนิทรรศกำรประชำสัมพันธ์และ
กิจกรรมประชำสัมพันธ์ วงเงิน
133,000 บำท
- กำรเช่ำสื่อประชำสัมพันธ์ ทำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ วงเงิน 500,000 บำท
- ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วงเงิน 400,000 บำท
- สื่อโฆษณำในนิตยสำรทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ วงเงิน 100,000
บำท
(4) กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ วงเงิน
345,000 บาท
- วันเด็กแห่งชำติ วงเงิน 170,000 บำท
- วันสงกรำนต์ วงเงิน 100,000 บำท
- วันเฉลิมพระชนมพรรษำ รัชกำล 10
วงเงิน 50,000 บำท
- วันแม่แห่งชำติ วงเงิน 25,000 บำท

- ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว จานวน 2 รายการ วงเงิน 302,956
บาท
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 7 รายการ วงเงิน
1,338,885 บาท
6
2 33.33 - ดำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว จำนวน 2 รำยกำร วงเงิน 302,956
(รำยกำร) (รำยกำร)
บำท ดังนี้
1. ป้ำยประชำสัมพันธ์ จำนวน 4 ป้ำย วงเงิน 293,968 บำท
2. ป้ำยแนะนำ/ป้ำยเตือน จำนวน 2 ป้ำย วงเงิน 8,988 บำท
- ก่อหนี้ผูกพันแล้วรอเบิกจ่ำย จำนวน 3 รำยกำร วงเงิน 305,885
บำท ดังนี้
1. รำยกำรจ้ำงปรับปรุงระบบป้ำยประชำสัมพันธ์ Maintenance
Digital signed วงเงิน 300,000 บำท มีจำนวน 2 งวดงำน
อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำนงวดที่ 1 และรอเบิกจ่ำย
2. รำยกำรจ้ำงทำป้ำยไวนิลขนำด 150x63 ซม. จำนวน 4 ป้ำย
วงเงิน 1,070 บำท อยู่ระหว่ำงตรวจเอกสำรเบิกจ่ำย
3. รำยกำรจ้ำงจัดทำป้ำยไวนิลพร้อมงำนติดตั้ง ขนำด 6x3 เมตร
จำนวน 1 ป้ำย วงเงิน 4,815 บำท อยู่ระหว่ำงตรวจเอกสำร
เบิกจ่ำย
- ยังไม่ได้ดำเนินกำร จำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 141,159 บำท
1
- ดำเนินกำรจ้ำงจัดนิทรรศกำรภำยในงำนฤดูหนำว และงำน OTOP
(รำยกำร)
ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2563 แล้ว วงเงิน 133,000 บำท
คณะกรรมกำรตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำงตรวจสอบ
เอกสำรเพื่อเบิกจ่ำย
1
- - ลงนำมสัญญำเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 400,000 บำท
(รำยกำร)
- อยู่ในขั้นตอนดำเนินกำรตำมสัญญำ
1
- - ขออนุมัติดำเนินกำรจ้ำงทำแผ่นพับเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี และ
(รำยกำร)
sale Kit จำนวน 1 รำยกำร แล้ว วงเงิน 400,000 บำท
- อยู่ในขั้นตอนรำยงำนพิจำรณำผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1
- - ขออนุมัติดำเนินกำรจ้ำงลงโฆษณำประชำสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์
(รำยกำร)
ซำฟำรีในนิตยสำรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว จำนวน 2 เล่ม แล้ว
วงเงิน 100,000 บำท
- อยู่ในขั้นตอนแก้ไขปรับปรุง TOR และรำคำกลำง เนื่องจำกเกิด
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19)
4
1
25 ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว จานวน 1 กิจกรรม วงเงิน
(กิจกรรม) (กิจกรรม)
156,185.90 บาท
1
1
100 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(กิจกรรม) (กิจกรรม)
156,185.90 บำท
1
- ไม่ดำเนินกำร เนื่องจำกเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019
(กิจกรรม)
(COVID-19)
1
- รอดำเนินกำร
(กิจกรรม)
1 (กิจกรรม)
- รอดำเนินกำร
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(5) กิจกรรมพิเศษ เพื่อสร้างความจดจา
วงเงิน 1,432,500 บาท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕63
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

10
5
50
(รายการ) (รายการ)

- กิจกรรมประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงเครือ
ข่ำยพันธมิตร วงเงิน 182,500 บำท
- สร้ำงกำรจดจำบริกำรของสำนักงำนฯ
วงเงิน 1,200,000 บำท

1
(รำยกำร)
5
(รำยกำร)

- ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์ในช่องทำงต่ำงๆ วงเงิน
50,000 บำท

4
(รำยกำร)

- ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 301,000 บาท
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 1 รายการ วงเงิน 30,000
บาท
1
100 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 182,500
(รำยกำร)
บำท
2
40 - ดำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว จำนวน 2 รำยกำร วงเงิน 99,500
(รำยกำร)
บำท ดังนี้
1. จัดกิจกรรมเทศกำลลอยกระทง เพื่อสร้ำงควำมจดจำ วงเงิน
49,500 บำท
2. จัดกิจกรรมสร้ำงกำรจดจำและกำรรับรู้ในงำนมหกรรมไม้ดอก
ไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 วงเงิน 50,000 บำท
- ขออนุมัติดำเนินกำรจ้ำงลงโฆษณำบน Facebook Fanpage
Chiangmai Night Safari แล้ว วงเงิน 30,000 บำท อยู่ระหว่ำง
คณะกรรมกำรกำหนด TOR และรำคำกลำง
- ยังไม่ได้ดำเนินกำร จำนวน 2 รำยกำร วงเงิน 1,070500 บำท
2
50 ดำเนินกำรเบิกจ่ำยรำยกำรจัดซื้อของที่ระลึกแล้ว จำนวน 2
(รำยกำร)
รำยกำร วงเงิน 19,000 บำท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในระดับสากล
ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕63
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 : ขยายฐานการตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 9 (ครั้ง) 6 (ครั้ง) 66.67 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
วงเงิน 1,250,000 บาท
916,417.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.31
7
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2563
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 8,161.03 บาท
(รายการ)
(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกใน
7 (ครั้ง) 4 (ครั้ง) 57.14 ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
ประเทศ วงเงิน 591,000 บาท
7 (รายการ)
- 265,578.20 บาท
1
1
100 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 59,498
- กำรส่งเสริมกำรขำยออกบูทงำนเที่ยว
(ครั้ง)
(ครั้ง)
บำท
ทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ 26 วงเงิน
60,000 บำท
5
2
40 - ดำเนินกำรออกบูทครัง้ ที่ 53, 54 และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว
- กำรส่งเสริมกำรขำยออกบูทงำนไทย
(ครั
ง
้
)
(ครั
ง
้
)
เที่ยวไทยครั้งที่ 53, 54, 55, 56, 57
วงเงิน 184,570.20 บำท
วงเงิน 300,000 บำท
- กำรออกบูธครั้งที่ 55 - 57 รอดำเนินกำร
2
1
50 - ดำเนินกิจกรรมออกบูทในงำน Aseanta "B-Sustanability"
- กำรส่งเสริมกำรขำยกำรออกบูทกำรท่อง
(ครั้ง)
เที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมำคม (ครั้ง)
(Seller) ในระหว่ำงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562 - 2 ธันวำคม
ธุรกิจท่องเที่ยว, ATTA, ผู้ประกอบกำร
2562 แล้วเสร็จและเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 21,510
ธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงำน DMC ฯลฯ
บำท
วงเงิน 50,000 บำท
- รอดำเนินกำรออกบูธ จำนวน 1 ครั้ง
7
- ยังไม่ได้ดำเนินกำร
- จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมกำรขำย
(รำยกำร)
วงเงิน 181,000 บำท
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ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕63
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ
วงเงิน 659,000 บาท

2
(ครั้ง)

2
(ครั้ง)

- งำน World Travel Market (WTM)

1
(ครั้ง)

1
(ครั้ง)

ความก้าวหน้าของโครงการ

100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
650,838.97 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 8,161.03 บาท
100 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 485,000
บำท

ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอน วงเงิน
485,000 บำท
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
- งำน International Tourism Borse
(ครั้ง)
(ครั้ง)
Asia (ITB Asia) 2019 ประเทศสิงคโปร์
165,838.97 บำท
วงเงิน 174,000 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 8,161.03 บำท
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
14.29 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จานวน
1 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง
7
1
ภูมิทศั น์ภายในพืน้ ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(ครั้ง)
(ครั้ง)
1 รายการ วงเงิน 60,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.48
วงเงิน 1,730,000 บาท
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 2 รายการ วงเงิน
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2563
652,000 บาท
(๑) กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
4
1
25
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน
(ครั้ง)
(ครั้ง)
1,180,000 บาท
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตำมฤดูกำล
2
1
50 - ดำเนินกำรจัดซื้อกล้วยไม้, ไม้ดอก, ไม้ประดับ เพื่อนำมำปรับปรุง
และตกแต่งสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรม
(ครั้ง)
(ครั้ง)
ภูมิทัศน์ไม้ดอกตำมฤดูกำล ช่วงเทศกำลฤดูหนำวแล้วเสร็จ และ
ต่ำงๆ วงเงิน 580,000 บำท
เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 60,200 บำท
- ขออนุมัติดำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ จุดประติมำกรรมโถงทำง
เข้ำอำคำรลำนนำแล้ว วงเงิน 454,000 บำท อยู่ในขั้นตอน
เตรียมกำรลงนำมในสัญญำ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อำคำร
2
- ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ลำนนำ วงเงิน 600,000 บำท
(ครั้ง)
(๒) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่
3
ไนท์ซาฟารี วงเงิน 550,000 บาท
(ครั้ง)
- จ้ำงทำถังขยะแบบแยกประเภท วงเงิน
1
- ยังไม่ได้ดำเนินกำร
150,000 บำท
(ครั้ง)
- ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภำพ วงเงิน 200,000
1
- ยังไม่ได้ดำเนินกำร
บำท
(ครั้ง)
- ค่ำบำรุงรักษำซ่อมแซมเตำเผำ
1
- - ขออนุมัติดำเนินกำรจ้ำงซ่อมแซมหัวเตำเผำขยะ วงเงิน
วงเงิน 200,000 บำท
(ครั้ง)
198,000 บำท
- คณะกรรมกำรตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำงตรวจสอบ
เอกสำรเพื่อเบิกจ่ำย
2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
7
- - ลงนามในสัญญาแล้ว จานวน 5 รายการ วงเงิน
และสิ่งอานวยความสะดวก สชน.
(รายการ)
1,606,012.72 บาท
วงเงิน 5,500,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 108,987.28 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2563
(๑) ขยำยสำยส่งไฟฟ้ำแรงต่ำส่วนแสดง
1
- ลงนำมในสัญญำแล้ว วงเงิน 474,599.57 บำท
ไทเกอร์โชว์ วงเงิน 480,000 บำท
(รำยกำร)
- รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 5,400.43 บำท
-
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ที่

โครงการ
(๒) ปรับปรุงขยำยห้องประชุม ฝ่ำยปฏิบัติกำร
และซ่อมบำรุง อำคำร ๑ วงเงิน
350,000 บำท
(๓) จัดทำห้องเก็บอุปกรณ์งำนเครื่องยนต์
วงเงิน 135,000 บำท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕63
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

1
(รำยกำร)

-

-

1
(รำยกำร)

-

-

(๔) ปรับปรุงพื้น คสล. รอบวงเวียนช้ำงกุญชร
1
วำรี วงเงิน 3,630,000 บำท
(รำยกำร)
(๕) ปรับปรุงรั้วป้องกันสัตว์ บริเวณด้ำนหน้ำ
1
ทำงเข้ำเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี วงเงิน
(รำยกำร)
250,000 บำท
(๖) ติดตั้งประตูเลื่อนพับ แบบแมนนวล สำหรับ
1
ช่องทำงที่ ๑ วงเงิน 500,000 บำท
(รำยกำร)

-

-

-

-

-

-

(๗) ก่อสร้ำงบันไดทำงออกฉุกเฉิน อำคำร
1
Night Predator วงเงิน 155,000 บำท (รำยกำร)

-

-

3 โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ 13
วงเงิน 1๐0,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2563
(๑) ค่ำใช้จ่ำยสำหรับบุคลำกรช่วยดำเนิน
กิจกรรม วงเงิน 37,500 บำท
(๒) ค่ำดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ควำมรู้
(ของรำงวัล หรือของที่ระลึก) วงเงิน
32,500 บำท
(๓) สื่อกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย
(เครื่อง HOLOGRAM ชนิดใบพัด (FAN
HOLOGRAM)) วงเงิน 30,000 บำท
4 โครงการยุวอาสานาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี (รุ่นที่ 5)
วงเงิน 150,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2563
(๑) ค่ำตกแต่งสถำนที่ (ป้ำย Back Drop)
วงเงิน 5,850 บำท
(๒) ค่ำตอบแทนวิทยำกร จำนวน 2 คน
วงเงิน 7,000 บำท
(๓) ค่ำอำหำรกลำงวันและเครื่องดื่ม (ผู้เข้ำ
อบรม, วิทยำกร) วงเงิน 19,250 บำท

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

3
3
100
(ครั้ง)
(ครั้ง)
2
1
50
(รายการ) (รายการ)
100
3
3
(ครั้ง)
(ครั้ง)
1
(รำยกำร)
1
(รำยกำร)

1
100
(รำยกำร)

ความก้าวหน้าของโครงการ
- ลงนำมในสัญญำแล้ว วงเงิน 299,912.40 บำท
- รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 50,087.60 บำท
- ลงนำมในสัญญำแล้ว วงเงิน 133,058.87 บำท
- รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 1,941.13 บำท
อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมกำรกำหนด TOR และรำคำกลำง
- ลงนำมในสัญญำแล้ว วงเงิน 203,459.88 บำท
- รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 46,540.12 บำท
- ลงนำมในสัญญำแล้ว วงเงิน 494,982 บำท
- รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 5,018 บำท
- ได้รับอนุมัติงบประมำณเพิ่มเติมตำมมติคณะกรรมกำรบริหำร
กำรพัฒนำพิงคนคร ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่
26 มีนำคม 2563
- ยังไม่ได้ดำเนินกำร
- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จานวน 4
รายการ วงเงิน 57,755 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.76
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 1 รายการ วงเงิน 30,000
บาท
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 29,400
บำท
- ดำเนินกำรจัดซื้อถุงผ้ำ และพวงกุญแจไม้แล้ว วงเงิน 30,000
บำท
- คณะกรรมกำรตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำงตรวจสอบ
เอกสำรเพื่อเบิกจ่ำย
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 28,355
บำท

9
9
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จานวน 9
(รายการ) (รายการ)
รายการ วงเงิน 146,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.60
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 3,600 บาท
1
(รำยกำร)
1
(รำยกำร)
1
(รำยกำร)

1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 5,000
(รำยกำร)
บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 850 บำท
1
100 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 7,000
(รำยกำร)
บำท
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 16,500
(รำยกำร)
บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 2,750 บำท
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ที่

โครงการ

(๔) ค่ำตอบแทนวิทยำกร (มัคคุเทศก์อำสำ)
วงเงิน 77,500 บำท
(๕) ค่ำวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ
สำหรับผู้เข้ำอบรม วงเงิน 40,400 บำท
5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐาน
สากล (World Class Destination)
วงเงิน 8,968,800 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2563
(๑) ปรับปรุงพื้นที่ Food Court วงเงิน
2,918,800 บำท
(๒) ปรับปรุงพื้นผิวทำงเดินรำงระบำยน้ำโซน
จำกัวเทรล วงเงิน 5,800,000 บำท
(๓) ก่อสร้ำงถนนจุดกลับรถ เพื่อควำม
ปลอดภัย วงเงิน 250,000 บำท
6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ สร้าง
สวัสดิภาพสัตว์ทดี่ ี (Animal Welfare)
วงเงิน 1,5๐0,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2563
(๑) ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักฟลำมิงโก้
วงเงิน 1,500,000 บำท
7 โครงการจ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณ
ราคา สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
วงเงิน 1,287,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2563
(๑) จ้ำงออกแบบเขียนแบบและประมำณรำคำ
(แผนงำนปรับปรุงต่อเติม อำคำร, อำคำร
ลำนนำ สิ่งอำนวยควำมสะดวก วงเงิน
ประมำณกำร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท เพื่อ
ใช้ในกำรปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมำณ
๒๕๖๔) วงเงิน 900,000 บำท
(๒) จ้ำงออกแบบเขียนแบบและประมำณรำคำ
(โครงกำรปรับปรุงพื้นที่สำนักงำนเดิม
ต่อเติมอำคำร ชั้นใต้ดินอำคำรลำนนำ
วงเงินประมำณกำร ๘,๖๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อใช้ในกำรปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมำณ
๒๕๖๓) วงเงิน 387,000 บำท

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕63
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

1
1
100 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 77,500
(รำยกำร) (รำยกำร)
บำท
5
5
100 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 40,400
(รำยกำร) (รำยกำร)
บำท
3
(รายการ)

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

-

-

อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติแบบสรุปรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง (BOQ)

-

-

อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติแบบสรุปรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง (BOQ)

-

-

อยู่ในขั้นตอนทำสัญญำกับผู้รับจ้ำง

-

-

1
(รำยกำร)
2
(รายการ)

-

-

-

-

1
(รำยกำร)

-

-

อยู่ในขั้นตอนกำรทำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง

1
(รำยกำร)

-

-

อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดรำยกำร

อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติเผยแพร่แผนและแต่งตั้งคณะกรรมกำร
รำคำกลำง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕63
ที่
โครงการ
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
1 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖3
3
1 33.33
วงเงิน 123,400 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2563
(๑) อบรมช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร วงเงิน
1
1
100
34,800 บำท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)

ความก้าวหน้าของโครงการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
23,963 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.42

- ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 23,963
บำท
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 10,837 บำท
- ยังไม่มีกำหนดกำรฝึกอบรม เนื่องจำกเป็นช่วงวิกฤตของโรค
(๒) อบรมและซ้อมแผนอพยพรังสี วงเงิน
1
21,100 บำท
(หลักสูตร)
ระบำดโควิด-19
(๓) อบรมกำรซ้อมสัตว์หลุด วงเงิน 67,500
1
- ยังไม่มีกำหนดกำรฝึกอบรม เนื่องจำกเป็นช่วงวิกฤตของโรค
บำท
(หลักสูตร)
ระบำดโควิด-19
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
15
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 2 รายการ วงเงิน
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(รายการ)
1,758,500 บาท
วงเงิน 8,000,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2563
(๑) IT Infrastructure โครงสร้างเทคโนโลยี
2
- - ขออนุมัติดำเนินกำรจัดซื้อจัดหำ License software Antivirus,
พืน้ ฐาน วงเงิน 1,263,000 บาท
(รายการ)
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต, เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบปฏิบัติกำร
Windows License และแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้ำ (UPS)
- กำรจัดซื้อจัดหำ License software
1
แล้ว วงเงิน 1,129,500 บำท
AntiVirus วงเงิน 144,000 บำท
(รำยกำร)
อยู่ในขั้นตอนเตรียมกำรลงนำมในสัญญำ
- เช่ำ/เช่ำซื้อ/ซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์
1
สำนักงำนที่อำยุกำรใช้งำนเกิน 5 ปี
(รำยกำร)
วงเงิน 1,119,000 บำท
(๒) ERP ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3
- อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมกำรกำหนด TOR และรำคำกลำง
จัดการภายในองค์กร วงเงิน
(รายการ)
2,100,000 บาท
- จัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญเข้ำสำรวจระบบที่มี
1
กำรใช้งำนอยู่เดิม 1 ปี วงเงิน
(รำยกำร)
500,000 บำท
- ระบบเอกสำรออนไลน์ สำหรับกำรประชุม
1
(E-Meeting) วงเงิน 300,000 บำท (รำยกำร)
- ซอฟต์แวร์ / Solution สำหรับงำน
1
สำนักงำน E-Office วงเงิน
(รำยกำร)
1,300,000 บำท
(๓) E-Ticket / E-Booking วงเงิน
8
- อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมกำรกำหนด TOR และรำคำกลำง
4,000,000 บาท
(รายการ)
- กำรจัดกำรตั๋ว ให้สำมำรถตรวจเช็คตั๋ว
1
ที่ขำย และใช้งำนแล้ว วงเงิน
(รำยกำร)
500,000 บำท
- กำรทำ E-Wallet วงเงิน 100,000
1
บำท
(รำยกำร)

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

25

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕63
ที่
โครงการ
ทั้งปี
ความก้าวหน้าของโครงการ
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %
- ทำระบบ Monitoring กำรจำหน่ำยตั๋ว
1
วงเงิน 100,000 บำท
(รำยกำร)
- ประตูกั้น และ Application และระบบ
1
จัดกำรเบื้องหลัง จำนวน 1 ระบบ
(รำยกำร)
วงเงิน 1,050,000 บำท
- เครื่องอ่ำน Barcode/ QR/RFID/
1
Smart Card แต่ละจุดให้บริกำร
(รำยกำร)
จำนวน 25 ชุด วงเงิน 750,000 บำท
- จัดทำรำยรับจำกกำรจำหน่ำยตั๋วแบบ
1
Real time เป็น Dashboard หรือ BI (รำยกำร)
วงเงิน 100,000 บำท
- ระบบสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลด
1
ภำระงำน และ ใช้เพื่อกำรบริหำร
(รำยกำร)
จัดกำรได้ วงเงิน 100,000 บำท
- ระบบกำรจำหน่ำยตั๋ว วงเงิน
1
1,300,000 บำท
(รำยกำร)
(๔) Operation Command Center
2
- - ขออนุมัติดำเนินกำรจ้ำงทำระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย
(Warroom) วงเงิน 637,000 บาท (รายการ)
กล้องวงจรปิดและห้องบัญชำกำรแล้ว วงเงิน 629,000 บำท
- จัดหำจัดทำระบบกำรรักษำควำม
2
- - อยูใ่ นขั้นตอนเตรียมกำรลงนำมในสัญญำ
ปลอดภัยกล้องวงจรปิด และห้อง
(รำยกำร)
บัญชำกำร วงเงิน 637,000 บำท
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รายงานด้านการเงิน
๑. รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๑ เปรียบเทียบเป้ำหมำยรำยได้กับผลกำรดำเนินงำนข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ สรุปดังนี้
หน่วย : บำท
รายการ
๑. รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี(๑)
- ค่ำขำยสินค้ำ (อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
สินค้ำที่ระลึก อำหำรสัตว์)
- ค่ำบัตรเข้ำชม
- ค่ำบริกำรที่พัก ห้องประชุมสัมมนำ/จัดเลี้ยง
- ค่ำบริกำรรถโดยสำร/รถลำกพ่วง
- ค่ำเช่ำสถำนที่
- รำยได้อื่น (รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน, ค่ำปรับ)
๒. รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานพัฒนา
พิงคนครฯ
- รำยได้ดอกเบี้ยรับ
- รำยได้คำ่ ปรับ
- รำยได้อื่น
รวมทั้งสิ้น

เป้าหมายปี
ผลการดาเนินงาน
๒๕๖๓
(ต.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓)
๙๒,๗๓๐,๐๐๐
๗๕,๑๕๐,๘๗๓.๔๒

ร้อยละ
๘๑.๐๔

๖,๓๘๐,๐๐๐

๕,๒๗๔,๙๖๘.๘๘

๘๒.๖๘

๘๑,๙๗๐,๐๐๐
๑,๓๘๐,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕๓๒,๐๐๐
๒,๔๖๔,๐๐๐
๑๙,๒๗๐,๐๐๐

๖๖,๕๓๓,๕๓๗.๔๑
๑,๖๕๖,๘๗๕.๖๕
๒,๒๐๐.๐๐
๑๗๔,๔๓๙.๑๗
๑,๕๐๘,๘๕๒.๓๑
๑๐,๓๓๗,๙๘๐.๖๔

๘๑.๑๗
๑๒๐.๐๖
๕๕.๐๐
๓๒.๗๙
๖๑.๒๓
๕๓.๖๕

๑๙,๒๗๐,๐๐๐
๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๑๘๗,๘๐๕.๖๘
๑๓๙,๖๑๖.๔๘
๑๐,๕๕๗.๔๖
๘๕,๔๘๘,๘๕๓.๐๔

๕๓.๖๕
N/A
N/A
๗๖.๓๓

หมำยเหตุ : ๑. เป็นรำยได้ที่หักค่ำธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
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๑.๒ ผลกำรดำเนิ นงำนเปรี ย บเทีย บระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สรุปดังนี้
ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
(ต.ค. ๖๑ – มี.ค. ๖๒) (ต.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓)
๑๑๙,๖๗๖,๖๓๗.๐๗ ๗๕,๑๕๐,๘๗๓.๔๒

รายการ

๑. รายได้จากการดาเนินงานของ
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี(๑)
- ค่ำขำยสินค้ำ (อำหำรว่ำงและ
๙,๑๒๖,๗๓๗.๑๔
เครื่องดื่ม สินค้ำที่ระลึก อำหำรสัตว์)
- ค่ำบัตรเข้ำชม
๑๐๗,๓๑๒,๕๖๐.๐๘
- ค่ำทำกิจกรรมกับสัตว์
๕๓,๑๓๐.๗๘
- ค่ำบริกำรที่พัก ห้องประชุมสัมมนำ/
๑,๘๓๔,๒๗๔.๕๔
จัดเลีย้ ง
- ค่ำบริกำรรถโดยสำร
๘,๔๗๒.๙๐
- ค่ำเช่ำสถำนที่
๓๖๙,๖๔๙.๕๔
- รำยได้อื่น(ค่ำปรับ, รำยได้อื่น)
๙๗๑,๘๑๒.๐๙
๒. รายได้จากการดาเนินงานของ
๕,๙๖๖,๖๐๖.๑๑
สานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
- รำยได้ดอกเบี้ยรับ
๕,๘๗๑,๒๗๔.๖๑
- รำยได้คำ่ ปรับ
๙๕,๓๓๑.๕๐
- รำยได้อื่น
รวมทั้งสิ้น
๑๒๕,๖๔๓,๒๔๓.๑๘

หน่วย : บำท
+ เพิ่มขึ้น/ - ลดลง
จานวนเงิน
ร้อยละ
- ๔๔,๕๒๕,๗๖๓.๖๕ - ๓๗.๒๑

๕,๒๗๔,๙๖๘.๘๘

- ๓,๘๕๑,๗๖๘.๒๖

- ๔๒.๒๐

๖๖,๕๓๓,๕๓๗.๔๑
๑,๖๕๖,๘๗๕.๖๕

- ๔๐,๗๗๙,๐๒๒.๖๗
- ๕๓,๑๓๐.๗๘
- ๑๗๗,๓๙๘.๘๙

- ๓๘.๐๐
- ๑๐๐.๐๐
- ๙.๖๗

๒,๒๐๐.๐๐
๑๗๔,๔๓๙.๑๗
๑,๕๐๘,๘๕๒.๓๑
๑๐,๓๓๗,๙๗๙.๖๒

- ๖,๒๗๒.๙๐
- ๑๙๕,๒๑๐.๓๗
๕๓๗,๐๔๐.๒๒
+ ๔,๓๗๑,๓๗๓.๕๑

- ๗๔.๐๓
- ๕๒.๘๑
๕๕.๒๖
+๗๓.๒๖

๑๐,๑๘๗,๘๐๕.๖๘
๑๓๙,๖๑๖.๔๘
๑๐,๕๕๗.๔๖
๘๕,๔๘๘,๘๕๓.๐๔

+ ๔,๓๑๖,๕๓๑.๐๗
+ ๔๔,๒๘๔.๙๘
+ ๑๐,๕๕๗.๔๖
- ๔๐๑๕๔๓๙๐.๑๔

+ ๗๓.๕๒
+ ๔๖.๔๕
N/A
- ๓๑.๙๖

หมำยเหตุ : ๑. เป็นรำยได้ที่หักค่ำธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๑.๓ สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
(๑) จ ำนวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วและรำยได้ ข องส ำนั ก งำนเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ ำฟำรี ตั้ ง แต่ ปี ง บประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓) สรุปดังนี้
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓

จานวนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าชม
นักท่องเที่ยวชาวไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ใหญ่
เด็ก
๒๐๐,๑๔๗
๔๗,๔๐๒
๒๘๖,๑๔๔
๓๒,๘๙๔
๑๘๖,๑๘๖
๔๔,๒๙๔
๓๔๗,๑๘๒
๓๙,๗๔๐
102,451
26,168
95,192
10,193

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

รวม

รายได้
(ล้านบาท)

๕๖๖,๕๘๗
๖๑๗,๔๐๒
234,004

๒๒๐.๔๐
๒๒๗.๐๘
๗๕.๑๕
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(๒) สั ด ส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย วซื้ อ บั ต รเข้ ำ ชมเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ ำฟำรี ปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓) สรุปดังนี้
เด็ก (ต่างชาติ)
6.44%

เด็ก (ต่างชาติ)
๔.๓๖%
ผู้ใหญ่ (ไทย)
30.16%

ผู้ใหญ่
(ต่างชาติ)
56.23%

ผู้ใหญ่ (ไทย)
๔๓.๗๘%

ผู้ใหญ่ (ต่างชาติ)
๔๐.๖๘%
เด็ก (ไทย)
๑๑.๑๘%
เด็ก (ไทย)
7.17%

ภาพรวม
คนไทย 37.33 %
คนต่ำงชำติ 62.67 %

ภาพรวม
คนไทย ๕๔.๙๖ %
คนต่ำงชำติ ๔๕.๐๔ %

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

(3) กรำฟแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้ำชมเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
– 2563 (ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2563) ดังนี้
800,000

(คน)

600,000
400,000
200,000

566,587

617,402

234,004

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

(4) รำยได้ของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ข้อมูล ณ
31 มีนำคม 2563) ดังนี้

(ล้ำนบำท)

400.0000
300.0000

135.7314

144.4215

220.3968

227.4843

200.0000
100.0000

75.1509

0.0000
พ.ศ. 2561
รำยได้สุทธิ

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

32.0219

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ส่วนลด/ค่ำธรรมเนียม
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(๕) ผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓) ดังนี้
รายได้ทางเศรษฐศาสตร์
• มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ำชมเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีทั้งหมด ๒๓๔,๐๐๔ คน คิดเป็นมูลค่ำรำยได้
ทำงเศรษฐศำสตร์ จำนวน 994.79 ล้ำนบำท

การอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆและพื้นที่โดยรอบพื้นที่เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
• อนุเครำะห์หน่วยงำนและชุมชนโดยรอบพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี จำนวน 3,555 คน
คิดเป็นมูลค่ำ 1.07 ล้ำนบำท

การให้ส่วนลดกับบริษัททัวร์ และค่า Commission ที่ให้รถ
รับจ้างและมัคคุเทศก์
• สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีได้ให้ส่วนลดแก่บริษัททัวร์ คิดเป็นมูลค่ำ 28.8567 ล้ำนบำท
• สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้ค่ำ Commission แก่รถรับจ้ำงและมัคคุเทศก์ คิดเป็นมูลค่ำ
3.1652 ล้ำนบำท

การจ้างงานและการสร้างรายได้ในท้องถิ่น
• กำรจ้ำงคนในท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่ำ ๕๗.๕๒ ล้ำนบำท
• กำรส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่ำ ๑๒.๒๓ ล้ำนบำท

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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๒. สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (จาแนกตาม
ประเภทงบประมาณ)
หน่วย : บาท
ประเภทงบประมาณ
๑
๒
๓
๔

งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบโครงกำร
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
๗๘,๗๕๒,๗๐๐
๑๔๘,๔๒๒,๖๘๐
๓,๖๐๖,๐๐๐
๓๓,๔๐๑,๗๐๐
๒๖๔,๑๘๓,๐๘๐

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

แผนเบิกจ่าย
(ต.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓)
วงเงิน
ร้อยละ
๓๙,๔๐๙,๖๘๐ ๕๐.๐๔
๗๒,๙๓๗,๕๖๓ ๔๙.๑๔
๑,๕๐๗,๐๐๐ ๔๑.๗๙
๙,๑๗๕,๐๐๐ ๒๗.๔๗
๑๒๓,๐๒๙,๒๔๓ ๔๖.๕๗

ผลเบิกจ่าย
(ต.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓)
วงเงิน
ร้อยละ
๓๘,๓๗๖,๖๑๒.๖๓
๔๘.๗๓
๔๕,๔๓๖,๕๗๑.๔๘
๓๐.๖๑
๔๗๑,๑๘๖.๐๐
๑๓.๐๗
๑,๙๖๔,๖๗๗.๑๗
๕.๘๘
๘๖,๒๔๙,๐๔๗.๒๘
๓๒.๖๕
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ภำคผนวก
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 25๖2 – มีนาคม 2563)

วั น ที่ 9 ตุ ล ำคม 2562 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิ ง คนคร (องค์ ก ำรมหำชน) โดยส ำนั ก งำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เปิดตัวสมำชิกใหม่ “ลูก
ยีรำฟ” (GIRAFFA) เพศเมีย จำนวน 1 ตัว
เพื่อมอบเป็นของขวัญต้อนรับปิดเทอมนี้

วั น ที่ 10 ตุ ล ำคม 2562 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิ ง คนคร (องค์ ก ำรมหำชน) ให้ ก ำรต้ อ นรั บ
นำยณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษำรัฐมนตรี
ประจำสำนักนำยกรัฐ มนตรี รัฐมนตรีผู้กำกั บ
ดูแ ลส ำนั ก งำนพั ฒ นำพิงคนคร และคณะ ใน
กำรเข้ำเยือนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี โดยมี นำง
กอบกำญจน์ วั ฒ นวรำงกู ร ประธำนคณะ
กรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร และนำย
อนุชำ ดำรงมณี กรรมกำรบริหำร ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนพั ฒ นำพิ ง คนคร และ
คณะผู้บริหำรให้กำรต้อนรับ

วั น ที่ 16 ตุ ล ำคม 2562 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิ ง คนคร (องค์ ก ำรมหำชน) โดยส ำนั ก งำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี นำโดย นำยอนุชำ ดำรง
มณี กรรมกำรบริ ห ำร ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ทน
ผู้อำนวยกำร สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร พร้อม
ด้ ว ยที ม งำนบริ ห ำรกำรขำย ฝ่ ำ ยกำรตลำด
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เข้ำร่วมเจรจำ
ธุรกิจและสร้ำงเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้เป็นที่
รู้จัก ในงำน International Tourism Borse
Asia (ITB Asia) 2019 ระหว่ำงวันที่ 16 –
18 ตุลำคม 2562 ณ Sands Expo and
Convention Centre, Marina Bay Sands
ประเทศสิงคโปร์

วั น ที่ 3 พฤศจิ ก ำยน 2562 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) นำโดย นำยอนุชำ ดำรง
มณี กรรมกำรบริหำร ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำร
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร พร้อมด้วยนำยสัตวแพทย์
ชำตรี คู ห เทพำรั ก ษ์ รั ก ษำกำรผู้ อ ำนวยกำรฝ่ ำ ย
บริหำรจัดกำรสัตว์ และคณะผู้บริหำร เชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี เข้ ำ ร่ ว มงำนกำรจั ด ประชุ ม ทำงวิ ช ำกำร
World Association for Zoos and Aquariums
(WAZA) ครั้ ง ที่ 74 ในหั วข้ อ “Together for
Nature” ซึ่งเน้นประเด็นของกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำร
อนุรักษ์ และกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนในกำร
ดูแลสวัสดิภำพสัตว์ร่วมกันของสมำชิก ซึ่งเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรีเป็นหนึ่งในสมำชิกของ WAZA โดยจัดขึ้น
ณ บัวโนสไอเรส ประเทศอำเจนตินำ ระหว่ำงวันที่ 3
– 7 พฤศจิกำยน 2562

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2562 เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
โดยสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) นำ
โดยนำงสำวนิ่ม นวล ธั ญญวัฒ โนทัย หัว หน้ ำงำน
บริ ห ำรกำรขำยและรั บ จอง เข้ ำ ร่ ว มงำน World
Travel Market (WTM) 2019 ครั้งที่ 39 ที่จัด
ขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่ำงวันที่
4-6 พฤศจิกำยน 2562

วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2562 สำนัก งำนพัฒนำ
พิ ง คนคร (องค์ ก ำรมหำชน) โดยส ำนั ก งำน
เ ชี ย ง ใ ห ม่ ไ นท์ ซำ ฟำรี น ำโ ดย น ำย ชำต รี
คูหเทพำรักษ์ รักษำกำรผู้อำนวยกำร ฝ่ำยบริหำร
จั ด กำรสั ต ว์ พร้ อ มด้ ว ยเจ้ ำ หน้ ำ ที่ เ ข้ ำ ร่ ว ม
ประชุมสัมมนำและให้ก ำรรับรองสวนสัตว์ที่ผ่ำน
เกณฑ์กำหนดของ SEAZA ครั้งที่ 27 ในหัวข้อ
“South East Asian Zoos in Conservation
and Animal Welfare” โดยได้รับกำรพิจำรณำ
จำกคณะกรรมกำรสมำค ทมสวนสัตว์ แห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉีย งใต้ หรือ South East Asian
Zoos and Aquariums Assocuation (SEAZA)
ในระหว่ำงวันที่ 17 - 20 พฤศจิกำยน 2562 ณ
ประเทศเวียดนำม

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2562 สำนักงำนพัฒนำ
พิ ง คนคร (องค์ ก ำรมหำชน) โดยส ำนั ก งำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี จัดกิจกรรม“ลอยกระทง
ชมสัตว์ป่ำ สนุกเริงร่ำ ยี่เป็งเชียงใหม่ ” โดย
กำรแต่งแต้มสีสันในกระทงขนมปัง พร้อมจุด
ผำงประทีป จำนวนกว่ำ 2,000 ดวง เพื่อเป็น
สิริมงคลและถวำยเป็นพุทธบูชำ รวมทั้งบูชำ
สั ก กำระสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธ์ โ ดยรอบเชี ย งใหม่ ไ นท์
ซำฟำรี เพื่ อ สื บ สำนประเพณี ยี่ เ ป็ งเชี ย งใหม่
และต้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในช่ ว งเทศกำลวั น
ลอยกระทง ณ บริเวณรูปปั้นสัตว์ป่ำหิมพำนต์
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 นำยอนุชำ ดำรงมณี
กรรมกำรบริ ห ำร ปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ แ ทน ผู้ อำนวยกำร
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร เปิดเผยถึงมำตรกำรดูแล
สุขภำพสัตว์ ในช่วงอำกำศหนำวเย็นนี้ว่ำ ที่ผ่ำนมำมี
กำรเตรียมกำรไว้ล่วงหน้ำแล้ว เนื่องจำกสภำพอำกำศ
ในพื้นที่ จ.เชีย งใหม่ เริ่มหนำวเย็นลงอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะในช่วงเวลำจึงได้เพิ่มมำตรกำรในกำรดูแล
ให้ควำมอบอุ่นแก่ สัตว์อย่ำงเข้มงวด ด้วยกำรติดตั้ง
หลอดไฟสปอต์ไลท์ เพื่อช่วยเพิ่มควำมอบอุ่นให้แก่
สัตว์ ขณะที่ในส่วนจัดแสดงบำงจุดที่แสงแดดส่องไม่
ทั่วถึง จะมีกำรเปิดไฟช่วยสร้ำงควำมอบอุ่นให้ตลอด
วัน มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ผ้ำใบกันลม และเพิ่มกองฟำง
ใบไม้แห้ง และกระสอบป่ำนในส่วนที่เป็นที่นอนของ
สัตว์ ทั้งในส่วนจัดแสดงและในคอกกัก เพื่อป้องกั น
ผลกระทบจำกอำกำศหนำวเย็น
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วั น ที่ 5 ธั น วำคม 2562 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิ ง คนคร (องค์ ก ำรมหำชน) โดยส ำนั ก งำน
เชี ย งใหม่ไ นท์ ซ ำฟำรี ร่ ว มน้ อ มร ำลึก ถึ งพระ
มหำกรุณำธิคุณและเนื่องในวันคล้ำยวันพระ
รำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิ
เบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร พระมหำกษัตริย์ไทย รัชกำลที่ 9 จัด
กิจกรรม “พ่อเที่ยวฟรี” พร้อมมอบของขวัญ
ให้ผู้ที่เกิด วันที่ 5 ธันวำคม ของทุกปี เที่ยวชม
ฟรีตลอดทั้งวัน ณ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

วั น ที่ 22 ธั น วำคม 2562 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิ ง คนคร (องค์ ก ำรมหำชน) โดยส ำนั ก งำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี มอบของขวัญให้นักท่องเที่ยว
เปิ ด นิ ท รรศกำรประติ ม ำกรรมหุ่ น สั ต ว์ จ ำกวั ส ดุ
ธรรมชำติ กว่ำ 10 รูปแบบ ต้อนรับเทศกำลปีใหม่
พร้อมเชิญชวนประชำชนร่วมชมนิทรรศกำรโดยไม่
เสี ย ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย ตั้ งแต่ วั น ที่ 22 ธั น วำคม 2562
เป็นต้นไป

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

วั น ที่ 13 ธั น วำคม 2562 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) โดยสำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ ซ ำฟำรี ต้ อ นรั บ สมำชิ ก ใหม่ “ลู ก ควำยไทย”
(Buffalo) จ ำนวน 1 ตั ว พร้ อ มเชิ ญ ชวนร่ ว ม
ประกวดตั้งชื่อ ลุ้นรับรำงวัลบัตรเข้ำชมเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรีฟรี มูลค่ำ 1,200 บำท

วัน ที่ 5 มกรำคม 2563 ส ำนั กงำนพั ฒนำพิง คนคร
(องค์กำรมหำชน) โดย สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
จั ด พิ ธี เ ปิ ด โครงกำรพั ฒ นำศู น ย์ ก ำรศึ ก ษำและแหล่ ง
เรี ย นรู้ ธ รรมชำติแ ละสั ต ว์ ป่ ำ กิ จ กรรม “ยุ ว อำสำน ำ
เที่ ย วเชี ยงใหม่ ไนท์ ซำฟำรี รุ่ น ที่ 5 ประจำปี 2563
โดยมี นำยอนุช ำ ด ำรงมณี กรรมกำรบริ หำร ปฏิบั ติ
หน้ำที่แทน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร เป็น
ประธำนในพิ ธี และนำงสำวรั ต นำ เรื อ นทรำย
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ ำ ยบริ ก ำรเชี ย งใหม่ ไนท์ ซ ำฟำรี กล่ ำ ว
ต้อนรับ พร้อมรับฟัง บรรยำยจำกอำจำรย์ ดร.ขวัญใจ
กิ จ ชำลำรั ต น์ อำจำรย์ ป ระจ ำหลั ก สู ต รภำษำจี น
สำขำวิ ช ำภำษำตะวั น ออก คณะมนุ ษ ยศำสตร์ แ ละ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในหัวข้อ
"ทำควำมเข้ำใจและรู้จักวิธีตั้งรับนักท่องเที่ยวจีน และ
ภำษำจีนเพื่อกำรท่องเที่ยว (ระดับต้น)" ณ ห้องประชุม
วำรีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
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วันที่ 11 มกรำคม 2563 นำยอนุ ชำ ดำรงมณี
กรรมกำรบริหำร ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำร
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร
และหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ร่วมเปิดกิจกรรม
วั น เด็ ก แห่ ง ชำติ เ ชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ ำฟำรี ประจ ำปี
2563 พร้อมแจกไอศครีมให้เด็กๆ

วันที่ 22 มกรำคม 2563 เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
มอบอั่งเปำ “บุฟเฟ่ต์ผลไม้” ให้แก่ “คำพีบำร่ำ”
(capybara) หรือเจ้ำหนูยักษ์ เป็นของขวัญต้อนรับ
เทศกำลตรุ ษ จี น (ปี ห นู ท อง) พร้ อ มเชิ ญ ชวน
นักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสควำมน่ำรักของคู่พี่น้องหนู
ยักษ์ คำพีบำร่ำ สัตว์ฟันแทะในตระกูลหนูที่มีขนำด
ใหญ่ที่สุดในโลก และชมกำรแสดงเชิดสิงโตในช่วง
เทศกำลวันตรุษจีนนี้

วันที่ 29 มกรำคม 2563 สำนักงำนพัฒนำ
พิ ง คนคร (องค์ ก ำรมหำชน) โดยส ำนั ก งำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี จัดทำมำตรกำรเฝ้ำระวัง
และป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส “โคโร
น่ำ” พ่นน้ำยำฆ่ำเชื้อในทุกจุดให้บริกำร พร้อม
เพิ่มจุดแอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อให้นักท่องเที่ยว และ
งดกิ จ กรรมสั ม ผั ส สั ต ว์ ทุ ก ชนิ ด รวมทั้ งงดกำร
ป้อนอำหำรสัตว์

วั น ที่ 25 กุ ม ภำพั น ธ์ 2563 เนื่ อ งจำ ก
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำพิ งคนคร (องค์ ก ำรมหำชน)
โดยส ำนั ก งำนเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ ำฟำรี ได้ เ พิ่ ม
มำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของเชื้อ “ไวรัสโคโรน่ำ” (โควิด-19) มำตั้งแต่
ในช่ ว งที่ มี เ ชื้ อ ไวรั ส แพร่ ร ะบำด ในช่ ว งเดื อ น
มกรำคม ที่ผ่ำนมำนั้น และขณะนี้เชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรียังได้ทำกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่
ระบำดของเชื้อ “ไวรัสโคโรน่ำ” (โควิด -19)
พร้อมตรวจคัดกรองบุคลำกรในหน่วยงำนและ
นักท่องเที่ยวอย่ำงต่อเนื่อง

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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วั น ที่ 4 มี น ำคม 2563 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิ ง คนคร (องค์ ก ำรมหำชน) โดยส ำนั ก งำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี จัดกิจกรรม Eco - Art รักษ์
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมต่อเนื่อง) เพื่อ
ปลูกฝังกำรรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในวัน
เสำร์ที่ 7 มีนำคม 2563 นี้ กับกิจกรรมเพ้นท์ก
ระเป๋ ำ ผ้ ำ ณ ลำนหุ่ น ซำฟำรี (กำดนั ด สี เ ขี ย ว)
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

วันที่ 23 มีนำคม 2563 สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) โดยสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
แจ้ ง ข่ ำ วส ำหรั บ ท่ ำ นใดที่ จ ะเข้ ำ มำเชี ย งใหม่ ไ นท์
ซำฟำรีในช่วงเวลำนี้ เรำยังคงเปิดให้บริกำรตำมปกติ
ซึ่งหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร จะแจ้งให้ทรำบอีก
ครั้ ง โดยยั ง ด ำเนิ น กำรตำมมำตรกำรป้ อ งกั น กำร
แพร่ก ระจำยของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่ำงเข้มงวด
เริ่มตั้งแต่ประตูทำงเข้ำ มีกำรตั้งจุดคัดกรองเฝ้ำระวัง
ตรวจวัดอุณหภูมิในร่ำงกำยสำหรับทุกท่ำนที่ทำกำร
เข้ ำ มำในเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ ำฟำรี ซึ่ ง ถื อ ว่ ำ เป็ น กำร
ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกทำงหนึ่ง และขอควำม
ร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่ำนที่เข้ำมำใช้บริกำร ปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรของกำรเฝ้ำระวังอย่ำงเคร่งครัด และ
สวมหน้ำกำกอนำมัยเพื่อป้องกันตนเองด้วยทุกครั้ง

วั น ที่ 26 มี น ำคม 2563 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิ ง คนคร (องค์ ก ำรมหำชน) โดยส ำนั ก งำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี แจ้งปิดให้บริกำรเข้ำเที่ยว
ชมเป็นกำรชั่วครำว 27 มีนำคม – 30 เมษำยน
2563 ลดกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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