
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

(ณ 31 มนีาคม 2564) 



วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ

          86,342,900       43,040,750.00       49.85       40,571,223.87      46.99          45,771,676.13       53.01

        386,345,250       98,843,860.00       25.58       45,502,975.40      11.78        340,842,274.60       88.22

1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน         151,840,050       73,019,410.00       48.09       43,292,093.92      28.51        108,547,956.08       71.49

1.1 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเท่ียวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สชน.)          118,324,200       58,739,260.00       49.64       35,923,080.40     30.36          82,401,119.60       69.64

1.2 กิจกรรมบริหารจัดการส านักงาน (สบง./สพพ./สตน.)           33,515,850       14,280,150.00       42.61         7,369,013.52     21.99          26,146,836.48       78.01

2 ค่าใช้จ่ายลงทุน             3,627,700         3,627,700.00     100.00           525,809.00      14.49           3,101,891.00       85.51

2.1 ค่าครุภัณฑ์             3,627,700         3,627,700.00     100.00           525,809.00     14.49            3,101,891.00       85.51

2.1.1 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเท่ียวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สชน.)             3,593,400             3,593,400     100.00                495,319     13.78                3,098,081       86.22

2.1.2 กิจกรรมบริหารจัดการส านักงาน (สบง./สพพ./สตน.)                 34,300                 34,300     100.00                 30,490     88.89                      3,810       11.11

3 ค่าใช้จ่ายโครงการ         230,877,500       22,196,750.00         9.61         1,685,072.48       0.73        229,192,427.52       99.27

3.1 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเท่ียวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สชน.)          205,032,500         8,976,000.00         4.38           215,385.20       0.11        204,817,114.80       99.89

3.2 กิจกรรมบริหารจัดการส านักงาน (สบง./สพพ./สตน.)           25,845,000       13,220,750.00       51.15         1,469,687.28       5.69          24,375,312.72       94.31

        472,688,150     141,884,610.00       30.02       86,074,199.27      18.21        386,613,950.73       81.79รวมท้ังส้ิน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณ

ท่ีได้รับจัดสรร

แผนเบิกจ่าย
(ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

ผลเบิกจ่าย
(ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

คงเหลือเบิกจ่าย

แผนงานพ้ืนฐาน



วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ
1 งบบุคลากร           86,342,900       43,040,750.00      49.85       40,571,223.87     46.99           45,771,676.13        53.01

         86,342,900      43,040,750.00      49.85      40,571,223.87     46.99          45,771,676.13        53.01รวมท้ังส้ิน

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณ

ท่ีได้รับจัดสรร

แผนเบิกจ่าย
(ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

ผลเบิกจ่าย
(ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

คงเหลือเบิกจ่าย

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564



วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ
1 งบด าเนินงาน         118,324,200       58,739,260.00      49.64       35,923,080.40     30.36           82,401,119.60        69.64

2 งบลงทุน            3,593,400        3,593,400.00    100.00           495,319.00     13.78             3,098,081.00        86.22

2.1 ค่าครุภัณฑ์            3,593,400        3,593,400.00    100.00          495,319.00    13.78            3,098,081.00       86.22

3 งบโครงการ         205,032,500        8,976,000.00        4.38           215,385.20       0.11         204,817,114.80        99.89

3.1 งบด าเนินงาน          12,192,500        1,505,000.00     12.34          215,385.20      1.77          11,977,114.80       98.23

3.2 งบลงทุน        192,840,000        7,471,000.00       3.87                   0.00      0.00         192,840,000.00      100.00

       326,950,100      71,308,660.00      21.81      36,633,784.60     11.20        290,316,315.40        88.80

คงเหลือเบิกจ่าย

รวมท้ังส้ิน

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564

กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเท่ียวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณ

ท่ีได้รับจัดสรร

แผนเบิกจ่าย
(ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

ผลเบิกจ่าย
(ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)



วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ
1 งบด าเนินงาน           33,515,850       14,280,150.00      42.61        7,369,013.52     21.99           26,146,836.48        78.01

2 งบลงทุน                 34,300            34,300.00    100.00            30,490.00     88.89                  3,810.00        11.11

2.1 ค่าครุภัณฑ์                34,300            34,300.00    100.00            30,490.00    88.89                  3,810.00       11.11

3 งบโครงการ           25,845,000       13,220,750.00      51.15        1,469,687.28       5.69           24,375,312.72        94.31

3.1 งบด าเนินงาน          25,845,000      13,220,750.00     51.15        1,469,687.28      5.69          24,375,312.72       94.31

         59,395,150      27,535,200.00      46.36       8,869,190.80     14.93          50,525,959.20        85.07รวมท้ังส้ิน

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณ

ท่ีได้รับจัดสรร

แผนเบิกจ่าย
(ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

ผลเบิกจ่าย
(ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

คงเหลือเบิกจ่าย

ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564

กิจกรรมบริหารจัดการส านักงาน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักบริหารงานกลาง / ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ / ส านักตรวจสอบภายใน



สรุปความคืบหน้าผลการด าเนินงานค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ครุภัณฑ์) และค่าใช้จ่ายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ส าหรับงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 

 

รายการ 

ผลการด าเนินการ (รายการ) 

รวมทั้งสิ้น ยังไม่
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

สนองรับราคา
แจ้งท าสัญญา 

ก่อหนี้ผูกพัน
เรียบร้อยแล้ว 

เบิกจ่าย 

๑. ครุภัณฑ์ต ่ำกว่ำเกณฑ์ - ๑ - ๑ ๗ ๙ 
๒. ครุภัณฑต์ำมเกณฑ์ - ๓ - ๒ ๑๗ ๒๒ 
๓. โครงกำร ๓๗ ๓๗ - ๑๒ ๒๙ ๑๑๕ 
๓.๑ โครงการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๑ - - - ๑ 
๓.๑ โครงการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - - - ๓ ๑๑ ๑๔ 
๓.๑ โครงการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๗ ๓๖ - ๙ ๑๘ ๑๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๗ ๔๒ - ๑๔ ๕๓ ๑๔๖ 



หน่วยงาน : ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ยังไม่ด าเนินการ

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสารขอซ้ือ

ขอจ้างมายัง

ฝ่ายพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมการ TOR 

และราคากลาง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และราคากลาง

(10 วัน)

ท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง/

ต้ังคณะกรรมการ

พิจารณารายงานผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้าง

(5 วัน)

ประกาศเชิญชวน/

เชิญเสนอราคา/ตก

ลงราคา

(7 วัน)

คณะกรรมการท า

รายงานผล

(5 วัน)

เสนอรายงานผล

คณะกรรมการพิจารณา 

และประกาศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

ราคา แจ้ง

ท าสัญญา

ออก PO /ท า

สัญญา
เบิกจ่าย

58 152,500

58 152,500

1 พัดลมระบายอากาศ 12 30,000   Tiger World

 ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์

2 แม๊คยิงชนิดงานหนัก 2 4,000   งานบ้านพัก จัดเล้ียงและกิจกรรม

 ฝ่ายบริการ

3 เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ Infrared 

Forhead Thermometer

5 11,500   งานอ านวยความสะดวกฯ

 ฝ่ายบริการ

4 บันไดอะลูมิเนียมทรงเอข้ึน-ลง

หน่ึงทาง 12 ฟุต

1 3,000   งานอ านวยความสะดวกฯ

 ฝ่ายบริการ

5 เคร่ืองดนตรีเคาะจังหวะ (คาฮอง) 1 2,500   งานอ านวยความสะดวกฯ

 ฝ่ายบริการ

6 ถังเคมีดับเพลิง ขนาด 2 ปอนด์ 20 40,000   งานรักษาความปลอดภัยฯ

 ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง

7 โคมไฟสปอร์ตไลท์ แบบ 2 หัว 

พร้อมขาต้ัง

4 14,000   งานรักษาความปลอดภัยฯ

 ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง

8 โทรโข่งแบบมือถือ 10 37,000   งานอ านวยความสะดวกฯ

 ฝ่ายบริการ

9 เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกาย 3
10,500

  งานอ านวยความสะดวกฯ

 ฝ่ายบริการ

ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์

1. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประเภทงบ : ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์)

รายละเอียด จ านวน
วงเงิน

งบประมาณ
หน่วยงานต้นเร่ือง

ข้ันตอนการด าเนินงาน



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอ

จ้ำง/ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้ง

ท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

50 3,627,700

50 3,593,400

46 1,822,400

1 แท้งค์น ้ำสแตนเลส ขนำด 2,500 ลิตร

 พร้อมขำตั ง

2         36,000   ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์

2 ป๊ัมน ้ำอัตโนมัติ ขนำดท่อน ้ำเข้ำออก 

1 นิ ว  350 วัตต์

3         33,000   ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์

3 เคร่ืองสูบน ้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์

ไฟฟ้ำ

10       110,000   กลุ่มงำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์

 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์

4 เตียงผ่ำตัดส้ำหรับสัตว์ 1       278,000   โรงพยำบำลสัตว์

 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์

5 เคร่ืองปรับอำกำศ 2         46,000   โรงพยำบำลสัตว์

 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์

6 เคร่ืองตรวจวิเครำะห์ทำงเคมีคลินิกใน

เลือดแบบอัตโนมัติ (automated 

clinical chemistry analyzer)

1       320,000   โรงพยำบำลสัตว์

 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์

7 ห้องเย็นส้ำเร็จรูป 2       700,000   งำนโภชนำ ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์

8 เคร่ืองฉีดน ้ำแรงดันสูง 8         92,000

- ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 5 

- ฝ่ายปฏิบัติการฯ 2 

- ฝ่ายบริการ 1 

9 เคร่ืองอบผ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 kg 1         38,000   งำนบ้ำนพัก จัดเลี ยงและกิจกรรม

10 เตำป้ิงย่ำงสแตนเลส 4 หัวเตำ 

อินฟรำเรด

2         20,000   งำนกำรค้ำภำยใน ฝ่ำยบริกำร

11 ถังต้มน ้ำไฟฟ้ำ ดิจิตอล 21 ลิตร 1         12,500   งำนกำรค้ำภำยใน ฝ่ำยบริกำร

12 เคร่ืองพิมพ์บัตรพลำสติก (PVC) 1         46,900   งำนบริกำรกำรขำย ฝ่ำยกำรตลำด

ค่ำครุภัณฑ์

1. ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

1.1 อุปกรณ์ส ำนักงำน

แบบติดตำมผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

รำยละเอียด จ ำนวน
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หน่วยงำนต้นเร่ือง

หนา้ที ่1



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอ

จ้ำง/ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้ง

ท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

รำยละเอียด จ ำนวน
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หน่วยงำนต้นเร่ือง

13 ชุดอำนม้ำเวสเทิร์น หนังแท้ 1         25,000   งำนฝึกและแสดงสัตว์ 

 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์

14 ปรับปรุงเค้ำน์เตอร์คีออส (Kiosk) 3         65,000   งำนกำรค้ำภำยใน ฝ่ำยบริกำร

2        31,000

1 เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ช่ันเลเซอร์ 

หรือ LED ขำวด้ำ

1           9,000   งำนบริกำรกำรขำย ฝ่ำยกำรตลำด

2 คอมพวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1         22,000   งำนบริกำรกำรขำย ฝ่ำยกำรตลำด

2 1,740,000

1 รถบรรทุกดีเซล (ขับเคล่ือน 4 ล้อ) 1     1,025,000   โรงพยำบำลสัตว์

 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์

2 รถบรรทุกดีเซล (ขับเคล่ือน 2 ล้อ) 1       715,000   งำนโภชนำ ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์

2 34,300

1 19,300

1 เคร่ืองท้ำลำยเอกสำร 1         19,300   งำนกฎหมำย

1        15,000

1 เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ช่ันเลเซอร์ 

หรือ LED สี

1         15,000   งำนกฎหมำย

2. ส ำนักบริหำรงำนกลำง

2.1 อุปกรณ์ส ำนักงำน

2.2 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

     คอมพิวเตอร์

1.2 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

     คอมพิวเตอร์

1.3 ยำนพำหนะ

หนา้ที ่2



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

1. กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเชิงรุก 
ในประเทศ

1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าวัสดุ
ส าหรับส่งเสริมการขาย เช่น โรโล่

อัพ 
แบล็คดร็อป, เค้าเตอร์, โฟลเดอร์, 
sale kit, DVD, นามบัตร ,ป้ายไว

นิล ของท่ีระลึกส่งเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ ฯลฯ

      200,000 

(ยังไม่

ด าเนินการ 

จ านวน 

190,800 

บาท)

  - เบิกจ่ายค่าวัสดุส าหรับส่งเสริมการ
ขาย เรียบร้อยแล้ว จ านวน 9,200 บาท

รวมท้ังส้ิน      200,000

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี               วงเงินรวมโครงกำร 1,290,000 บำท

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : งำนบริหำรกำรขำยและรับจอง ฝ่ำยกำรตลำด



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอ

จ้ำง/ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้ง

ท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

1. กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเชิงรุก

 ในประเทศ

1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าวัสดุ

ส าหรับส่งเสริมการขาย เช่น โรโล่

อัพ 

แบล็คดร็อป, เค้าเตอร์, โฟลเดอร์, 

sale kit, DVD, นามบัตร ,ป้ายไว

นิล ของท่ีระลึกส่งเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ ฯลฯ

      200,000 

(ยังไม่

ด าเนินการ 

จ านวน 

190,800 

บาท)

  - เบิกจ่ายค่าวัสดุส าหรับส่งเสริมการ

ขาย เรียบร้อยแล้ว จ านวน 9,200 บาท

รวมท้ังส้ิน      200,000

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี               วงเงินรวมโครงกำร 1,290,000 บำท

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : งำนบริหำรกำรขำยและรับจอง ฝ่ำยกำรตลำด



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้ง

ท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

1. กิจกรรมก่อสร้างกรงขยายพันธ์

เสือปลา

    3,714,000   - หนังสือเลขท่ี สพค. 101.2.2/0005 

วันท่ี 18 มกราคม 2564 เร่ือง ขออนุมัติ

และลงนามในแบบแปลนก่อสร้างกรง

ขยายพันธ์เสือปลา

 - หนังสือเลขท่ี สพค. 101.2.2/0006 

วันท่ี 18 มกราคม 2564 เร่ือง ขอแก้ไข

และท าแบบขยายก่อสร้างเพ่ิมเติม 

อาคารเพาะพันธ์เสือปลา

2. กิจกรรมการจ้างให้บริการ

ควบคุมงานก่อสร้าง

      241,000  หนังสือเลขท่ี สพค. 01/755 วันท่ี 17 

กรกฎาคม 2563 เร่ือง ขอความ

อนุเคราะห์บุคลากรช่วยสนับสนุน

โครงการปรับปรุงก่อสร้าง และหนังสือ

ตอบรับท่ี ชม. 51005/8038 ลงวันท่ี 

31กรกฎาคม 2563 เร่ืองขอความ

อนุเคราะห์บุคลากรช่วยสนับสนุน

โครงการปรับปรุงก่อสร้าง

3. กิจกรรมปรับปรุงส่วนแสดง

ฮิปโปแคระ

1,110,000     อยู่ระหว่างหน่วยงานต้นเร่ืองจัดท า

หนังสือขอซ้ือขอจ้างไปยังฝ่ายพัสดุ

4. กิจกรรมส่วนแสดงเม่น 970,000       อยู่ระหว่างหน่วยงานต้นเร่ืองจัดท า

หนังสือขอซ้ือขอจ้างไปยังฝ่ายพัสดุ

รวมท้ังส้ิน    6,035,000

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ
หมำยเหตุ

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพ่ือสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ท่ีดี (Animal Welfare) วงเงินรวมโครงกำร 6,035,000 บำท

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอ

จ้ำง/ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผล

และตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำร

ท ำรำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ

 และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้ง

ท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

1. กิจกรรมโครงกำร Monster Village    300,000

1.1 ส่วนจัดแสดงก้ิงก่าเตกูแดง (Red tegu) 

1.2 ส่วนจัดแสดงอีกัวน่าคละสี (Snow 

Iguana, Red Iguana, Blue Iguana)


1.3 ส่วนจัดแสดงเต่าซูลคาตา (Sulcata 

tortoise)


1.4 ส่วนจัดแสดงงูอนาคอนดา (Anaconda) 

1.5 ส่วนจัดแสดงงูเหลือมหรืองูหลามทอง 

(Python or Albino Python)


1.6 ส่วนจัดแสดง Reptile Room 

1.7 ห้องจัดเตรียมอาหารและเก็บของ 

2. กิจกรรมโครงกำร Raptor Flying

2.1 ออกแบบพ้ืนท่ีคอกกักส าหรับนกนักล่า

ตระกูลอินทรีขนาดใหญ่


2.2 ออกแบบพ้ืนท่ีคอกกักส าหรับนกนักล่า

ตระกูลเหย่ียวและนกเค้าใหญ่


2.3 ออกแบบพ้ืนท่ีคอกกักส าหรับนกนักล่า

ขนาดเล็ก


2.4 ออกแบบพ้ืนท่ีลานทรายส าหรับฝึก

นกนักล่า


3. กิจกรรมโครงกำร Cowboy Show 

3.1 ออกแบบโรงเรือนส าหรับพักม้า 

3.2 ลานแสดง โดยร้ือของเล่นและแผ่นยาง

รองออก, จัดท าราวเหล็กก้ันบริเวณบันได

ทางข้ึนอาคาร Children World



3.3 ปรับปรุงถนนด้านหลังอาคารโรงพักม้า 

รวมท้ังส้ิน    300,000

 1.งานพัสดุประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 27 ม.ค 2564 และ

ได้ให้ย่ืนซองวันท่ี 4 ก.พ. 2564

 2. คณะกรรมการเปิดซอง ได้เปิดซอง 

เม่ือวันท่ี 5 ก.พ. 2564 และได้รายงาน

ผลการเปิดซอง 

เม่ือวันท่ี 8 ก.พ. 2564 แต่คะแนนไม่

ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

 3. งานพัสดุอนุมัติให้ใช้วิธีการคัดเลือก

ในการจ้าง เม่ือวันท่ี 18 ก.พ. 2564 

ซ่ึง ผอ.สพค. อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

 4. งานพัสดุ ก าลังอยู่ในช่วงแต่งต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาจัดซ้ือจัดจ้าง 

โดยวิธัคัดเลือก

 5. งานพัสดุ แต่งต้ังคณะกรรมการ 

พิจารณาจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 

ค าส่ังออกวันท่ี 19 มี.ค. 2564 โดย

เอกสารมาถึงประธาน วันท่ี 23 มี.ค. 

2564

 6. ประธานฯ ได้ท าหนังสือเชิญเสนอ

ราคาโดยวิธีคัดเลือก จ านวน 4 ราย 

ต้ังแต่วันท่ี 23 มี.ค. 2564 โดยก าหนด

ย่ืนซอง วันท่ี 1 เม.ย. 2564 และเปิด

ซองพิจารณา วันท่ี 2 เม.ย. 2564

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงำนโยธำและซ่อมบ ำรุง ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบ ำรุง

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ
หมำยเหตุ

โครงกำร “เขียนแบบและประมำณกำรก่อสร้ำง งำนฝึกและแสดงสัตว์” วงเงินรวมโครงกำร 300,000 บำท

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำร

ท ำรำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

กำรศึกษำคุณภำพน้ ำเช้ือ และกำรผลิต

น้ ำเช้ือแช่แข็งในสัตว์ป่ำท่ีส ำคัญ

และหำยำกเพ่ือกำรอนุรักษ์

    152,500

  1. ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ เช่น

     - สารละลายน้้าเช้ือแช่แข็ง 
     - ไนโตรเจนเหลว 
     - Glycerol (กลีเซอรอล)

     - Tris Solution (สารละลายปรับ pH)

     - กลูโคส 

     - สีย้อมน้้าเช้ือ Basic fuchsin
     - สีย้อมน้้าเช้ือ Bluish eosin

     - ฟีนอล (Phenol crystals)
     - เอทานอล (95% ethano)
     - antibody

     - อ่ืนๆ

       80,000 

(ยังไม่

ด้าเนินการ 

จ้านวน 

62,880 

บาท)

 ด้าเนินการเบิกจ่ายค่าจัดซ้ือสารเคมีทาง

วิทยาศาสตร์ฯ จ้านวน 2 รายการ วงเงิน
 17,120 บาท

  2. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น
     - แผ่นสไลด์
     - สไลด์นับเม็ดเลือด

     - หลอดเก็บน้้าเช้ือ ขนาด 1.5 ml
    - หลอดเก็บน้้าเช้ือ ขนาด 15 ml
    - หลอดเก็บน้้าเช้ือ ขนาด 50 ml
    - หลอดเก็บตัวอย่างเลือด EDTA

    - กระดาษวัดความเป็นกรดและด่าง 

(pH paper)

    - อ่ืนๆ

       50,000 

(ยังไม่

ด้าเนินการ 

จ้านวน 

27,234 

บาท)

 ด้าเนินการเบิกจ่ายค่าจัดซ้ือวัสดุทาง
วิทยาศาสตร์ฯ จ้านวน 27 รายการ 
วงเงิน 22,766 บาท

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ
หมำยเหตุ

โครงกำรกำรศึกษำคุณภำพน้ ำเช้ือ และกำรผลิตน้ ำเช้ือแช่แข็งในสัตว์ป่ำท่ีส ำคัญ และหำยำกเพ่ือกำรอนุรักษ์                            วงเงินรวมโครงกำร 472,500 บำท

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หนา้ที ่1



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำร

ท ำรำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ
หมำยเหตุ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

  3. ค่าจ้างเหมาท้ารูปเล่มรายงานผล
โครงการวิจัยเพ่ือการเผยแพร่

        2,500   จะด้าเนินการจัดท้าหลังจากตรวจ
คุณภาพน้้าเช้ือแล้วเสร็จแล้ว จ้านวน 
4 คร้ัง

  4. ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น
ค่าตรวจคุณภาพน้้าเช้ือ 4 คร้ัง

       20,000  อยู่ระหว่างด้าเนินการคร้ังท่ี 2 
เน่ืองจากสถาณการณ์โควิด 19 ส่งผลให้

การด้าเนินการมีความล่าช้า

รวมท้ังส้ิน     152,500

หนา้ที ่2



ยังไม่ด ำเนินกำร
ต้นเร่ืองขอ

อนุมัติด ำเนินกำร

ขออนุมัติ

ด ำเนินกิจกรรม

ขออนุมัติยืมเงิน

ทดรอง

จัดกิจกรรม/

ร่วมกิจกรรม

หักล้ำง

เงินยืมทดรอง
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

กำรศึกษำคุณภำพน้ ำเช้ือ และกำรผลิตน้ ำเช้ือแช่แข็งในสัตว์ป่ำ
ท่ีส ำคัญและหำยำกเพ่ือกำรอนุรักษ์

     320,000

  1. ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ/ ท่ีปรึกษางาน       160,000 

(ยังไม่ด าเนินการ

 จ านวน 2 คร้ัง)



(ด าเนินการแล้ว 

จ านวน 2 คร้ัง)

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 64,000 บาท
(จ านวน 2 คร้ัง )

  2. ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางและท่ีพักของผู้เช่ียวชาญ/ ท่ีปรึกษา
งาน

      160,000 

(ยังไม่ด าเนินการ
 จ านวน 2 คร้ัง)



(ด าเนินการแล้ว 
จ านวน 2 คร้ัง)

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 28,410 บาท
(จ านวน 2 คร้ัง )

รวมท้ังส้ิน      320,000

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ไม่ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) (ไม่ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ
หมำยเหตุ

วงเงินรวมโครงกำร 400,000 บำทโครงกำรกำรศึกษำคุณภำพน้ ำเช้ือ และกำรผลิตน้ ำเช้ือแช่แข็งในสัตว์ป่ำท่ีส ำคัญ และหำยำกเพ่ือกำรอนุรักษ์

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอ

จ้ำง/ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้ง

ท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

1. การปรับปรุงพ้ืนผิวทางเดินราง

ระบายน้้าโซนจากัวเทรล

    6,000,000    1,320,000.00 - ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว 

วงเงิน 4,680,000 บาท อยู่ระหว่าง

ผู้รับจ้างเข้าด้าเนินการ

 - รอเบิกจ่าย

  2. งานปรับปรุงหลังคาบันได

ทางเดินเช่ือมอาคารลานนาล่าง

415,000             55,000.00  ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว 

วงเงิน 360,000 บาท อยู่ระหว่าง

ผู้รับจ้างเข้าด้าเนินการ

 - รอเบิกจ่าย

  3. งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบ

แสงสว่าง ส่วนแสดงและถนน 

Predator Prowl Zone - 

Savanna Safari Zone

6,590,000     อยู่ระหว่างคณะกรรมการก้าหนด 

TOR และราคากลาง

รวมท้ังส้ิน  13,005,000

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบ ำรุง

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ
หมำยเหตุ

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล (World Class Destination)                วงเงินรวมโครงกำร 13,005,000 บำท

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอ

จ้ำง/ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้ง

ท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

  กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนำ

ระบบ E-Ticket / E-Booking

   4,000,000 อยู่ระหว่างคณะกรรมการก าหนด TOR

 และราคากลาง

    1) การจัดการต๋ัว ให้สามารถ

ตรวจเช็คต๋ัวท่ีขาย และใช้งานแล้ว


    2) การท า E-Wallet 

    3) การท าระบบ Monitoring 

การจ าหน่ายต๋ัว


    4) ประตูก้ัน และ Application

 และระบบจัดการเบ้ืองหลัง


    5) เคร่ืองอ่าน Barcode /QR /

RFID /Smart Card แต่ละจุด

ให้บริการ



    6) การจัดท ารายรับจากการ

จ าหน่ายต๋ัวแบบ Real time 

เป็น Dashboard หรือ BI



    7) ระบบสามารถเช่ือมโยงข้อมูล

เพ่ือลดภาระงาน และ ใช้เพ่ือการ

บริหารจัดการได้



    8) ระบบการจ าหน่ายต๋ัว 

รวมท้ังส้ิน    4,000,000

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ
หมำยเหตุ

โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี วงเงินรวมโครงกำร 4,000,000  บำท

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน



วงเงินรวมโครงการ 400,000 บาท

ยังไม่ด าเนินการ
ต้นเร่ืองขออนุมัติ

ด าเนินการ

ขออนุมัติ

ด าเนินกิจกรรม

ขออนุมัติยืมเงินทด

รอง

จัดกิจกรรม/

ร่วมกิจกรรม

หักล้าง

เงินยืมทดรอง
เบิกจ่าย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

1. กิจกรรมอบรมด้านความ

ปลอดภัยในการท างาน

     163,500

    - เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยใน

การท างาน และคณะกรรมการ

ความปลอดภัยในการท างาน

       20,000  ก าหนดด าเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564

    - ทบทวนปฐมพยาบาล และ

ช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

     143,500  ก าหนดด าเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564

2. กิจกรรมอบรมการปฏิบัติงาน

ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน (ด้านบัญชี 

การเงิน พัสดุ บริหารงานท่ัวไป 

และการตรวจสอบภายใน)

    236,500 

(ยังไม่ด าเนินการ

172,129 บาท)

 - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 64,371 บาท ดังน้ี

 (1) ด าเนินการเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “เทคนิคในการปฏิบัติด้านควบคุมภายใน

 การบริหารจัดการความเส่ียง แผนตรวจสอบภายในฯ" ระหว่างวันท่ี 5-9 พ.ย.2563 

วงเงิน 16,126 บาท

 (2) ด าเนินการเข้าร่วมการอบรม "การจัดท าเอกสารทางบัญชีและภาษีเพ่ือแสดงต่อ

เจ้าหน้าท่ีสรรพากร" วันท่ี 22 ธ.ค.63 

จ านวน 1 วัน ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กทม. วงเงิน 11,466 บาท

 (3) ด าเนินการเข้าร่วมการอบรม "การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินท่ีมี

ประสิทธิภาพ" วันท่ี  21 -22 ธ.ค.63 ณ โรงแรมจัสมิน กทม. วงเงิน 8,900 บาท

 (4) ด าเนินการเข้าร่วมการอบรมด้านบัญชี หลักสูตร "ข้อควรระวังในการปิดบัญชี

เพ่ือจัดท างบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและการน าส่งงบการเงิน" 

วันท่ี  23-25 กุมภาพันธ์ 2564 วงเงิน 8,379 บาท

 (5) ด าเนินการเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการปฎิบัติงาน การ

เบิกจ่ายเงินส าหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นท่ี 2 " 

วันท่ี  20-21 มีนาคม 2564 วงเงิน 19,500 บาท

รวมท้ังส้ิน      400,000

แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่ผ่านการจัดซ้ือจัดจ้าง)

ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด
 วงเงิน

งบประมาณ
หมายเหตุ

ข้ันตอนการด าเนินงาน

หนา้ที ่1



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/

ตกลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

1. กิจกรรมกำรโฆษณำ

ประชำสัมพันธ์ 

ประเภท ON AIR

         900,000

1.1 ผลิตส่ือและเผยแพร่

วิทยุกระจายเสียง

        900,000

    (1) ผลิตและเผยแพร่สปอต

สถานีวิทยุกระจายเสียงในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหม่

        500,000

       - ค่าผลิตและเผยแพร่สปอต

สถานีวิทยุกระจายเสียงในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหม่

         230,000 

       - ค่าเผยแพร่สปอตสถานี

วิทยุกระจายเสียงในพ้ืนท่ีจังหวัด 

เป้าหมาย

         270,000 

    (2) ผลิตเน้ือหา Animation

     - Animation (ตัวการ์ตูน 

Animation เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนการท่องเท่ียว

นันทนาการเพ่ือการเรียนรู้ 

ส าหรับเยาวชน)

        400,000   ก าหนดด าเนินการในเดือนเมษายน 

2564

2. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 

ประเภท ON LINE

        700,000

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : งำนประชำสัมพันธ์

รำยละเอียด

 วงเงิน

งบประมำณ
หมำยเหตุ

โครงกำรกิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิงบูรณำกำร ประจ ำปี 2564 วงเงินรวมโครงกำร 25,445,000 บำท

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หนา้ที ่1



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/

ตกลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

รำยละเอียด

 วงเงิน

งบประมำณ
หมำยเหตุ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

2.1 การประชาสัมพันธ์บน 

Facebook ของหน่วยงาน 

ในระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ เดือน

     - ค่า Facebook Boost post

        300,000         30,745.20 - ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 

269,254.80 บำท

- เบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 64,621.14 บำท

- รอเบิกจ่ำย จ ำนวน 204,633.66 บำท

2.2 การรักษาฐานลูกค้าเดิมโดย

ใช้ Line OA ของหน่วยงาน 

ระยะเวลา ๑๒ เดือน

         70,000  - ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

70,000 บาท

- รอเบิกจ่าย

2.3. การผลิตและเผยแพร่บนส่ือ

ออนไลน์หรือโซเซียลมีเดียอ่ืนๆ 

เช่น TV Online, Facebook, 

website พันธมิตร

        330,000

    (1) ผลิตเน้ือหา Content          130,000   ก าหนดด าเนินการในเดือนเมษายน

2564

    (2) ด าเนินการเผยแพร่บนส่ือ 

Facebook ท่องเท่ียวหรืออ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

         200,000   ก าหนดด าเนินการในเดือนเมษายน 

2564

3. กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์ 

ประเภท ON GROUND

      3,145,000

3.1 ผลิตและซ่อมแซม ป้าย

โฆษณาประชาสัมพันธ์

        950,000

หนา้ที ่2



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/

ตกลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

รำยละเอียด

 วงเงิน

งบประมำณ
หมำยเหตุ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

    (1) ป้ายไวนิล บริเวณหน้า

ทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

           30,000 

(ยังไม่

ด ำเนินกำร

21,000 

บำท)

  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 9,000 บาท

    (2) ป้ายไวนิล Billboard 

แยกถนนเชียงใหม่ -หางดง (108)

           50,000          9,233.00 - ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

40,767 บาท

 - เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 13,587.64 บาท

 - รอเบิกจ่าย จ านวน 27,179.36 บาท

    (3) ป้ายไวนิลต่างๆ  

ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

         220,000 

(ยังไม่

ด ำเนินกำร

21,000 

บำท)

  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 11,095 บาท

    (4) ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด/ป้าย

โฟมบอร์ด ส าหรับประชาสัมพันธ์

         100,000   อยู่ระหว่างส ารวจจุดติดต้ังป้ายฯ

    (5) ป้ายบอกทาง และป้ายซ่ือ

บ้านพัก

         200,000 

    (6) พิมพ์สต๊ิกเกอร์ส่ีสี            50,000 

(ยังไม่

ด ำเนินกำร

2,000 บำท)

 - ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

48,000 บาท

- รอเบิกจ่าย

    (7) จ้างเหมาดูแลป้าย 

Maintenance Digital signed

         300,000 

3.2 การจัดนิทรรศการ

ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ เช่น งานแสดงผล

งาน งาน OTOP หรืองานอ่ืนๆ 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย

        150,000 

(ยังไม่

ด ำเนินกำร

80,000 

บำท)

  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 70,000 บาท

หนา้ที ่3



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/

ตกลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

รำยละเอียด

 วงเงิน

งบประมำณ
หมำยเหตุ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

3.3 การเช่าส่ือประชาสัมพันธ์ 

เช่น ป้ายขนาดใหญ่ Indoor, 

Outdoor, สนามบิน, ป้าย LED 

และอ่ืนๆ เป็นต้น

        900,000

    (1) กำรเช่ำป้ำย LED          300,000         11,100.00 - ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว 

วงเงิน 288,900 บำท

- รอเบิกจ่ำย

    (2) กำรเช่ำป้ำย Billboard          300,000             750.00 - ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว 

วงเงิน 299,250 บำท

- รอเบิกจ่ำย

    (3) กำรเช่ำป้ำยประชำสัมพันธ์          300,000   ก าหนดด าเนินการในเดือนมิถุนายน 

2564

3.4 ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์         600,000

     (1) จ้างพิมพ์แผ่นพับ, ใบปลิว, 

ใบแทรก และอ่ืนๆ

         600,000 

(ยังไม่

ด ำเนินกำร

148,000 

บำท)

  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 452,000 บาท

3.5 ส่ือโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ์

ในประเทศ

        545,000 

4. กิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆ 

และกิจกรรม Event 

ท่ีนอกเหนือจำกวันส ำคัญ

         350,000

4.1 วันตรุษจีน            25,000                -   เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวนเงิน 

25,000 บาท

4.2 วันสงกรานต์          100,000 

4.3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

รัชกาล 10

           50,000  รอด าเนินการตามก าหนด

4.4 วันแม่แห่งชาติ            25,000  รอด าเนินการตามก าหนด

หนา้ที ่4



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/

ตกลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

รำยละเอียด

 วงเงิน

งบประมำณ
หมำยเหตุ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

4.5 กิจกรรม Event ประจ าเดือนท่ี

ไนท์ซาฟารี (นอกเหนือจากวัน

ส าคัญอ่ืนๆ)

         150,000 

(ยังไม่

ด ำเนินกำร

100,000 

บำท)

  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 50,000

 บาท

5. กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์

เพ่ือกำรส่ือสำรองค์กร

    20,350,000

5.1 การพบปะเครือข่ายพันธมิตร 

เช่น ส่ือมวลชน ภาคเอกชน และ

ชุมชน

        200,000  อยู่ระหว่างพิจารณาการด าเนินกิจกรรม

กับ ผอ.สพค.

5.2 ผลิตของท่ีระลึก เพ่ือ

สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์

        150,000 

5.3 การส่ือสารองค์กรเชิงรุก     20,000,000

    (1) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ร่วมกับพาร์ทเนอร์

     10,000,000 

    (3) ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์

โฆษณา ความยาว 30 วินาที 

จ านวน 1 เร่ือง กับพาร์ทเนอร์

ท่ีมีเครือข่ายมีเดีย และส่ือท่ี

ครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ

       5,000,000 

    (2) กิจกรรมพิเศษ (Event On 

ground) เพ่ือสร้างประสบการณ์

ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

       5,000,000 

(ยังไม่

ด ำเนินกำร

4,289,987.5

0 บำท)

 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

จ านวน 710,012.50 บาท

รวมท้ังส้ิน     25,445,000

ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว จ านวน

13,333,969.67 บาท

   1,666,030.33

หนา้ที ่5



วงเงินรวมโครงการ 130,000 บาท

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสารขอซ้ือ

ขอจ้างมายัง

ฝ่ายพัสดุ

เสนอขออนุมัติ

แต่งต้ัง

คณะกรรมการ 

TOR และราคา

กลาง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ TOR 

และราคากลาง

(10 วัน)

ท ารายงานขอซ้ือขอ

จ้าง/ต้ัง

คณะกรรมการ

พิจารณารายงานผล

และตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รายงานขอซ้ือขอจ้าง

(5 วัน)

ประกาศเชิญชวน/

เชิญเสนอราคา/

ตกลงราคา

(7 วัน)

คณะกรรมการท า

รายงานผล

(5 วัน)

เสนอรายงานผล

คณะกรรมการพิจารณา 

และประกาศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับราคา 

แจ้งท าสัญญา

ออก PO 

/ท าสัญญา
เบิกจ่าย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

1. ค่าวัสดุส านักงานท่ีใช้ในการท า

กิจกรรม

        10,000  ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์

น าเสนอแบบและราคาจัดท า

หนังสืออักษรเบรลล์  สพค.

01/296 ลว 1 เม.ย.64

2. ค่าด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและ

ให้ความรู้ อาทิ ของรางวัล หรือ 

ของท่ีระลึก

        40,000  1.อยู่ระหว่างด าเนินการตกลง

ราคาของท่ีระลึก (12,000 บาท)  

2.อยู่ระหว่างด าเนินการตกลง

ราคาของรางวัล (21,710 บาท)

3. ปรับปรุงและซ่อมแซมป้ายตาม

จุดกิจกรรมเดิม จุดช้าง จุดฮิปโป 

และป้ายค าเตือนต่างๆ

        30,000  1.อยู่ระหว่างด าเนินการตกลง

ราคาของท่ีระลึก (30,000 บาท)

รวมท้ังส้ิน        80,000

หมายเหตุ

แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
 วงเงิน

งบประมาณ
ยังไม่ด าเนินการ

ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริการ

โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง คร้ังท่ี 13 ปีงบประมาณ 2564

ข้ันตอนการด าเนินงาน (ผ่านการจัดซ้ือจัดจ้าง)



วงเงินรวมโครงการ 130,000 บาท

ยังไม่ด าเนินการ
ต้นเร่ืองขอ

อนุมัติด าเนินการ

ขออนุมัติ

ด าเนินกิจกรรม
ขออนุมัติยืมเงินทดรอง

จัดกิจกรรม/

ร่วมกิจกรรม

หักล้าง

เงินยืมทดรอง
เบิกจ่าย

เงินเหลือ

ส่งคืน

1. ค่าบุคลากรช่วยด าเนินกิจกรรม         50,000 

รวมท้ังส้ิน         50,000

หนังสือที สพค. 101.1.2/0065 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตามข้อเท็จจริง ข้อ 4. เน่ือง

ด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการ

ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน กลุ่มงานอ านวยความ

สะดวกฯ ฝ่ายบริการ จึงจะด าเนินการเอง ไม่จัดหาบุคลากรเพ่ือช่วยด าเนินการ

แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่ผ่านการจัดซ้ือจัดจ้าง) 

ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง คร้ังท่ี 13 ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริการ

รายละเอียด
 วงเงิน

งบประมาณ

ข้ันตอนการด าเนินงาน (ไม่ผ่านการจัดซ้ือจัดจ้าง)

หมายเหตุ



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้ง

ท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

1. งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

สระน ้า Swan Lake

20,000,000          อยู่ระหว่างคณะกรรมการก้าหนด

 TOR และราคากลาง

2. งานจัดท้าน ้าพุดนตรี 149,800,000        อยู่ระหว่างคณะกรรมการก้าหนด

 TOR และราคากลาง

รวมท้ังส้ิน      169,800,000

รำยละเอียด  วงเงินงบประมำณ หมำยเหตุ

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ ำ Swan Lake                วงเงินรวมโครงกำร 169,800,000 บำท

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบ ำรุง

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

 1. จัดตกแต่งสถานท่ีในการจัดงาน
 พร้อมติดต้ังระบบไฟ แสง สี และ

ตกแต่ง บรรยากาศในท้องฟ้า
ด้วยธีมบอลลูน

  2. จัดกิจกรรมเพ่ือให้บริการ
นักท่องเท่ียว
 3. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ

จัดงาน

        10,000,000   150,000.00 - ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว 
วงเงิน 9,850,000 บาท

- รอเบิกจ่าย

รวมท้ังส้ิน        10,000,000

รำยละเอียด  วงเงินงบประมำณ หมำยเหตุ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

โครงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน             วงเงินรวมโครงกำร 10,000,000 บำท

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบ ำรุง



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่งเอกสำร

ขอซ้ือขอจ้ำง

มำยังฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำ

รำยงำนผลและตรวจรับ

เสนอขออนุมัติรำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/เชิญเสนอ

รำคำ/ตกลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับรำคำ 

แจ้งท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

2,951,163.35  

1.1 CNS 120/2564 
ลงวันท่ี 13 พ.ย. 2563

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบวงเวียนช้างวารีกุญชร 2,951,163.35    ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว 
วงเงิน 2,951,163.35 บาท
 - อยู่ระหว่างกรรมการ
ตรวจรับงวด 2 
 - ผู้รับจ้างด าเนินการ 

ในงวดท่ี 3 (งวดสุดท้าย)

2,951,163.35  

ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

1. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำงและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก สชน. (เงินนอกงบ)

รวมท้ังส้ิน

รำยกำรโครงกำรเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีค้ำงจ่ำย - กรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2564

ล ำดับท่ี
เลขท่ีสัญญำ/

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง/เลขท่ีเอกสำร
ช่ือสัญญำ/รำยกำร

 จ ำนวนเงิน
ท่ีขอกัน (บำท)

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่งเอกสำร

ขอซ้ือขอจ้ำง

มำยังฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำ

รำยงำนผลและตรวจรับ

เสนอขออนุมัติรำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/เชิญเสนอ

รำคำ/ตกลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับรำคำ 

แจ้งท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

1 สพค.101.3/0349
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 63

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าท่ี 1 16,582,500       อยู่ระหว่างพัสดุด าเนินการ
เชิญบุคคลภายนอกมาร่วม

เป็นคณะกรรมการร่วม

ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล 
(World Class Destination) (เงินนอกงบประมำณ)

รำยกำรโครงกำรเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีค้ำงจ่ำย - กรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2564

หมำยเหตุ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

ล ำดับท่ี
เลขท่ีสัญญำ/

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง/เลขท่ีเอกสำร
ช่ือสัญญำ/รำยกำร

จ ำนวนเงิน
ท่ีขอกัน (บำท)



ยังไม่ด ำเนินกำร
ต้นเร่ืองส่งเอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยังฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR และ

รำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำ

รำยงำนผลและตรวจรับ

เสนอขออนุมัติรำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/เชิญ

เสนอรำคำ/ตกลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับรำคำ 

แจ้งท ำสัญญำ

ออก PO

 /ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

1,309,157.92  

1,309,157.92  

1.1 PDA 44/2563 
ลงวันท่ี 3 ส.ค. 63

สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์บนส่ือออนไลน์ และ Social Media 
ขององค์กร
- งวดท่ี 2 (งวดสุดท้าย)

26,089.92         เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

1.2 PDA 45/2563 

ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

สัญญาจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในส่ือวิทยุในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหม่
- งวดท่ี 2 (งวดสุดท้าย)

50,000.00         เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

1.3 PDA 46/2563 
ลงวันท่ี 3 ส.ค. 63

สัญญาจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในส่ือวิทยุในพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯ และปริมณฑล (เบิกจ่าย 1 งวด)

395,472.00       เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

1.4 PDA 47/2563 
ลงวันท่ี 10 ก.ย. 63

สัญญาจ้างผลิต Info Graphic 2D Animation (เบิกจ่าย 1 งวด) 398,896.00       เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

1.5 POP 065.1/2563
ลงวันท่ี 10 ก.ย. 63

จ้างออกแบบอาร์ตเวิร์ค พร้อมผลิตป้ายและซ่อมแซมป้าย
ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ านวน 1 งาน

362,730.00       เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

1.6 POP 071/2563

ลงวันท่ี 24 ก.ย. 63

จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่ือโซเชียลมีเดีย จ านวน 1 งาน 63,986.00         เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

1.7 POP 072/2563
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 63

จ้างท าหน้ากากผ้า จ านวน 200 ช้ิน 11,984.00         เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

3,692,726.95  

249,000.00     

1.1 POC 0331/2563
ลงวันท่ี 22 ก.ย. 63

ซ้ือกล้วยไม้,ไม้ดอก,ไประดับ จ านวน 62 รายการ 249,000.00       เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

138,000.00     

2.1 CNS 169/2563

ลงวันท่ี 15 ก.ย. 63

สัญญาจ้างก่อสร้างบันไดทางออกฉุกเฉิน อาคาร Night Predator 138,000.00       เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

98,750.00      

3.1 POC 0306/2563
ลงวันท่ี 3 ก.ย. 63

จ้างจัดท า DVD Presentation เพ่ือส่งเสริมการขาย 
จ านวน 3,000 ชุด

80,250.00         เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

3.2 POC 0319/2563
ลงวันท่ี 17 ก.ย. 63

จ้างจัดท าวัสดุส าหรับส่งเสริมการขาย จ านวน 3 รายการ
- USB Flash Drive จ านวน 60 ชุด
- ป้ายถือช่ือหน่วยงาน จ านว 1 ป้าย
- ป้าย Xstand จ านว 3 ชุด

18,500.00         เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ส ำนักบริหำรงำนกลำง

1. โครงกำรกิจกรรมประชำสัมพันธ์บูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (เงินนอกงบประมำณ)

รำยกำรโครงกำรเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีค้ำงจ่ำย - ก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
 ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2564

หมำยเหตุล ำดับท่ี
เลขท่ีสัญญำ/ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง/

เลขท่ีเอกสำร
ช่ือสัญญำ/รำยกำร

 จ ำนวนเงิน
ท่ีขอกัน (บำท)

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

1. โครงกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในพ้ืนท่ีเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี (เงินนอกงบประมำณ)

3. โครงกำรส่งเสิรมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี (เงินนอกงบประมำณ)

2. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำงและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก สชน . (เงินนอกงบประมำณ)

หนา้ที ่1



ยังไม่ด ำเนินกำร
ต้นเร่ืองส่งเอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยังฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR และ

รำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำ

รำยงำนผลและตรวจรับ

เสนอขออนุมัติรำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/เชิญ

เสนอรำคำ/ตกลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับรำคำ 

แจ้งท ำสัญญำ

ออก PO

 /ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

หมำยเหตุล ำดับท่ี
เลขท่ีสัญญำ/ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง/

เลขท่ีเอกสำร
ช่ือสัญญำ/รำยกำร

 จ ำนวนเงิน
ท่ีขอกัน (บำท)

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

2,339,976.95  

4.1 CNS 175/2563
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 63

จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพ้ืนท่ี Food Court 2,339,976.95    อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
(งวดท่ี 4)

867,000.00     

5.1 CNS 174/2563
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 63

จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์และคอกกักฟลามิงโก้ 867,000.00       อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
(งวดท่ี 3)

5,001,884.87  

5. โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพ่ือสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ท่ีดี (Animal welfare) (เงินนอกงบประมำณ)

รวมท้ังส้ิน

4. โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล 
   (World Class Destination) (เงินนอกงบประมำณ)

หนา้ที ่2
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