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ความเป็นมา
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) : สพค. จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 130 ตอนที่ 15 ก
เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556 โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยงหรือ
ต่อเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่ดังกล่ำว โดยมีกำรควบรวมและโอนกิจกำรโครงกำรเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี จำกองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) และศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ จังหวัดเชียงใหม่ จำกสำนักปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ มำอยู่
ภำยใต้กำรบริหำรของ สพค. โดยมีวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง ดังนี้
(๑) วำงแผน พัฒนำ และบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจกำรที่ต่อเนื่องเพื่อ
กำรพัฒนำพิงคนคร
(๒) พัฒนำโครงข่ำยกำรคมนำคม กำรขนส่ง และกำรสำธำรณูปโภคเพื่อส่งเสริมภำรกิจตำม (๑)
(๓) ประสำนงำนและสนั บ สนุ น หน่ ว ยงำนภำครัฐ องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นและภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำพิงคนคร
(๔) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น
ในพื้นที่กำรพัฒนำพิงคนคร
(๕) ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่กำร
พัฒนำพิงคนคร โดยคำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอำนำจหน้ำที่กิจกำร ทรัพย์สิน
สิทธิ หนี้ และงบประมำณขององค์ กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำร
มหำชน) (อพท.) เฉพำะในส่วนของสำนักงำนพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้กับสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์ ก ำรมหำชน) (สพค.) และมี มติ เ มื่อ วั นที่ 8 ตุ ล ำคม 2556 อนุ มั ติโ อนบรรดำอ ำนำจหน้ ำ ที่ กิ จกำร
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณของสำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ในส่วนของ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ไปเป็นของสำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ตำมควำมในมำตรำ 40 แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ให้สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
(สพค.) และหน่วยงำนภำยในปรับเปลี่ยนสถำนภำพ บทบำท ภำรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล และเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณของสำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีของกระทรวงทรัพยกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (องค์กำรสวนสัตว์) และศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำไปเป็นของกระทรวงกำรคลัง (กรมธนำรักษ์)
และคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อ วันที่ 10 เมษำยน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันสิ้นสุดควำม
รั บ ผิ ดชอบกำรด ำเนิ น งำนของ สพค. ในส่ ว นของศู นย์ป ระชุมและแสดงสิ นค้ำ นำนำชำติ ฯ เป็น วันที่ 30
กันยำยน 2561 และให้กรมธนำรักษ์รับผิดชอบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม
2561 พร้อมทั้งเห็นชอบอัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเลิกจ้ำงและเงินช่วยเหลือเยียวยำแก่เจ้ำหน้ำที่ของ
สพค. ที่ปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2561 เห็นชอบกำรขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
14 พฤษภำคม 2556 ซึ่งจัดให้ สพค. เป็นองค์กำรมหำชนกลุ่มที่ 1 พัฒนำและดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญ
ของรัฐเฉพำะด้ำน เปลี่ยนแปลงเป็นองค์กำรมหำชนกลุ่มที่ 2 บริกำรที่ใช้เทคนิควิชำกำรด้ำนหรือสหวิทยำกำร
เพื่อให้สอดคล้องกับภำรกิจของ สพค. ที่เปลี่ยนแปลงไปตำมนโยบำยรัฐบำล และให้มีผลใช้บังคับกับผู้ดำรง
ตำแหน่งประธำนกรรมกำร กรรมกำร ที่ปรึกษำ และอนุกรรมกำร และผู้อำนวยกำร สพค. คนถัดไป ตำม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน (กพม.)
พระรำชกฤษฎีกำยุบเลิกสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 14
เมษำยน 2562 โดยให้ยุบเลิกสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) แต่ให้สภำพนิติบุคคลของสำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ ยังคงดำรงอยู่ตรำบเท่ำเวลำที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้
และให้ โ อนศูน ย์ ป ระชุมและแสดงสิ น ค้ำนำนำชำติเฉลิ มพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ซึ่งเป็นของ
สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ และบรรดำอำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมำณ และรำยได้ส่วน
ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติดัง กล่ำว ตำมบัญชีรำยกำรทรัพย์สินที่คณะกรรมกำรบริหำรกำร
พัฒนำพิงคนครและกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลังร่วมกันจัดทำขึ้นไปเป็นของกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
ทั้งนี้ ให้โอนสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีซึ่งเป็นของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ และบรรดำอำนำจหน้ำที่
กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมำณ และรำยได้ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ในส่วนของสำนักงำน
เชีย งใหม่ไนท์ซำฟำรี ไปเป็ น ขององค์กำรสวนสั ตว์ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม ภำยใน
ระยะเวลำที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และให้เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ซึ่งปฏิบัติงำนในส่วนที่
เกี่ยวกับสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) เพรำะเลิ กหรื อยุ บ ตำแหน่ ง และได้รับค่ำตอบแทนกำรเลิ กจ้ ำงและเงินช่ว ยเหลื อเยีย วยำตำมที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด ในระหว่ำงที่ยังดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ ให้สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ มีอำนำจบริหำร
จัดกำรสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและกิจกำรที่ต่อเนื่องจนกว่ำกำรดำเนินกำรจะแล้วเสร็จ
ปั จ จุ บั น ส ำนั ก งำนพั ฒ นำพิ ง คนครฯ ได้ โ อนศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ ำ นำนำชำติ ฯ ให้ กั บ
กรมธนำรักษ์แล้วเมื่อวันที่ ๗ สิงหำคม ๒๕๖๓ สำหรับสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ยังไม่มีกำรดำเนินกำร
โอนย้ำย สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ จึงยังมีอำนำจบริหำรจัดกำรสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี และกิจกำรที่
ต่อเนื่อง จนกว่ำกำรดำเนินกำรโอนย้ำยแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นไปตำมมำตรำ ๕ วรรคสอง ของพระรำชกฤษฎีกำยุบ
เลิกสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2562

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
(ระยะเวลาการดารงตาแหน่งตั้งแต่ 13 มีนาคม 2561 – 12 มีนาคม 2565)
นายณอคุณ สิทธิพงศ์
ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการโดยตาแหน่ง

นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงบประมาณ
ผู้แทนกรรมการโดยตาแหน่ง
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการโดยตาแหน่ง
นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเบญจพล นาคประเสริฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอนุชา ดารงมณี
กรรมการภาคเอกชน
นายราม สุภา
กรรมการภาคเอกชน
พลตารวจโท ประหยัชว์ บุญศรี
กรรมการภาคเอกชน

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

4

โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
และคณะอนุกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครและคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
๑. นำยณอคุณ สิทธิพงศ์
2. นำยเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
3. นำยเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล
๔. นำยพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
๕. นำงสำวบุษรำภรณ์ กอบกิจพำนิชผล
6. นำยนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์
7. นำยเบญจพล นำคประเสริฐ
8. นำยรำม สุภำ
9. พลตำรวจโท ประหยัชว์ บุญศรี
10. นำยอนุชำ ดำรงมณี

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

คณะอนุกรรมด้านบริหาร
1. นำยนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์
2. นำยบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ
3. นำยวิศิษฏ์ วิชำศิลป์
4. นำยกมลไชย คชชำ
5. พ.ต.อ.สัมพันธ์ ศิริมำ
6. นำงปำริชำติ ทัพภะสุต
7. นำยอนุสรณ์ ศิริชำติ
8. นำยชูรัฐ เลำหพงศ์ชนะ
9. นำยธีระวัฒน์ เนืองนอง
10. นำยบุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์
1๑. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
1๒. หัวหน้ำงำนยุทธศำสตร์ งบประมำณและประเมินผล
1๓. หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
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
๑๑. นำงสำวณิชำภำ หนูเนียม
1๒. นำยอำชวิศว์ มำลัย

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

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
1. พลตำรวจโทประหยัชว์ บุญศรี
2. นำงสำวบุษรำภรณ์ กอบกิจพำนิชผล
3. พันตำรวจเอกสมัย มูลประกำร
4. นำงจินตนำ วงษ์เวียน
5. นำงธัญญำ ภู่สว่ำง
6. ผู้อำนวยกำรสำนักตรวจสอบภำยใน
7. นำงสำวจิรำภรณ์ งดงำม
8. นำงสำวโชติกำ อินตำนวน

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
1. พลตำรวจโทประหยัชว์ บุญศรี
2. นำยรำม สุภำ
3. นำยบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ
๔. นำยนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์
๕. พ.ต.อ.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย
๖. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
๗. ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลหรือผู้แทน
๘. เจ้ำหน้ำที่งำนกฎหมำยหรือผู้แทน

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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คณะอนุกรรมการโอนย้ายสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
1. นำยเบญจพล นำคประเสริฐ
ประธำนอนุกรรมกำร
2. นำยบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ
อนุกรรมกำร
3. นำยเวทย์ นุชเจริญ
อนุกรรมกำร
4. นำยวิศิษฎ์ วิชำศิลป์
อนุกรรมกำร
5. นำงโสภิศ อินทสโร
อนุกรรมกำร
6. นำงสำวตรีทิพย์ แดงเงิน
อนุกรรมกำร
7. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
อนุกรรมกำร
8. นำยอำชวิศร์ มำลัย
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
นักกฎหมำย
9. หัวหน้ำงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
10. หัวหน้ำงำนบัญชี
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
11. หัวหน้ำงำนระบบฐำนข้อมูลสัตว์
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
12. นำยณัฐพงษ์ รัชตประทำน
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคลของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
๑. นำยนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์
ประธำนอนุกรรมกำร
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพพร บุญปลอด
อนุกรรมกำร
๓. พันตำรวจเอกสุริยงค์ วุฒิ
อนุกรรมกำร
๔. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
อนุกรรมกำร
๕. รองผู้อำนวยกำรจำนวนหนึ่งคนซึ่งผู้อำนวยกำรมอบหมำย
อนุกรรมกำร
๖. นำงสำวสุพิชญำ หลิมตระกูล
อนุกรรมกำร
ผู้แทนเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
๗. หัวหน้ำงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑. นำงสำวบุษรำภรณ์ กอบกิจพำนิชผล
ประธำนอนุกรรมกำร
๒. นำยสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล
อนุกรรมกำร
๓. นำยมนตรี ปรีมำโนช
อนุกรรมกำร
๔. นำงโสภิศ อินทสโร
อนุกรรมกำร
๕. นำยชูรัฐ เลำหพงศ์ชนะ
อนุกรรมกำร
๖. นำยชำคริต จันทร์วิจิตร
อนุกรรมกำร
๗. นำยจำรุเดช บุญญสิทธิ์
อนุกรรมกำร
๘. นำยกอบกิจ อิสรชีววัฒน์
อนุกรรมกำร
๙. นำยอนุรุทธ์ อังศุสิงห์
เลขำนุกำร
หัวหน้ำงำนฝึกและแสดงสัตว์

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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๑๐. นำยธีวินท์ เทเพนทร์
หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๑๑. นำยปรีดำ พรหมมำยน
เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์
๑๒. นำงสำววิริยำ ต๊ะปุก
หัวหน้ำงำนอำนวยควำมสะดวกนักท่องเที่ยว
๑๓. นำงสำวประภัสสร ชื่นสมบัติ
นักกฎหมำย
๑๔. นำงสำวธิดำรัตน์ พงษ์ถวำย
วิทยำกร

ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานทดลองงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร
1. นำยนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์
ประธำนอนุกรรมกำร
2. นำยเบญจพล นำคประเสริฐ
อนุกรรมกำร
3. นำงสำวบุษรำภรณ์ กอบกิจพำณิช
อนุกรรมกำร
4. นำงเทวำลักษณ์ นักไร่
เลขำนุกำร
หัวหน้ำงำนบริหำรทรัพยำกรบุคค

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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ข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ จำนวน 13 ครั้ง มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม
ร้อยละ 80 ขึ้นไปจำนวน 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 84.62 ดังนี้
ประชุมครั้งที่
11/2563
12/2563
13/2563
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
5/2564
6/2564
7/2564
8/2564
9/2564
10/2564

วันที่
22 ตุลำคม 2563
26 พฤศจิกำยน 2563
25 ธันวำคม 2563
21 มกรำคม 2564
25 กุมภำพันธ์ 2564
25 มีนำคม 2564
29 เมษำยน 2564
27 พฤษภำคม 2564
24 มิถุนำยน 2564
22 กรกฎำคม 2564
26 สิงหำคม 2564
26 สิงหำคม 2564
(ไม่มผี ู้บริหำรเข้ำร่วม)
23 กันยำยน 2564

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

จำนวนคณะกรรมกำรฯ
9 คน
9 คน
10 คน
10 คน
10 คน
10 คน
10 คน
10 คน
10 คน
10 คน
10 คน

จำนวนกรรมกำรเข้ำประชุม
9 คน
8 คน
10 คน
10 คน
10 คน
10 คน
10 คน
10 คน
9 คน
10 คน
7 คน

ร้อยละ
100
88.89
100
100
100
100
100
100
90
100
70

10 คน

7 คน

70

10 คน

9 คน

90
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แผนยุทธศาสตร์สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 5 ปี
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำพิ ง คนครได้ ป รั บ บทบำทของส ำนั ก งำน โดยยึ ด หลั ก ควำมสอดคล้ อ งของแผน
ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯกับยุทธศำสตร์ในระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) และทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) และยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด
วิสัยทัศน์ :
สพค. เป็นศูนย์กลำงของกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรเพื่อยกระดับศักยภำพกำรท่องเที่ยวให้มี
คุณภำพ ยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภำพของจังหวัดภำคเหนือตอนบน
พันธกิจ :
1. เป็นแกนกลำงในกำรบูรณำกำร เชื่อมโยงกำรพัฒนำ ยกระดับ และเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว
ของทุกภำคส่วนในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน
๒. พัฒนำ ยกระดับ และเพิ่มศักยภำพเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สัตว์ป่ำ และระบบนิเวศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน
2. กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์ประชุมฯ และ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้สนับสนุนกำรท่องเที่ยวในระดับสำกล
๓. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
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ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพเชียงใหม่ไนท์
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โครงสร้างของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

อัตรากาลังของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ทีป่ รึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่

ลูกจ้าง

รวม

กรอบ บรรจุ ว่าง กรอบ บรรจุ ว่าง กรอบ บรรจุ ว่าง กรอบ บรรจุ ว่าง
4
3
1
4
3
1

จ้างเหมา
บริการ

1. สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ
2. สำนักงำนเชียงใหม่
167 147 20 72
65
7 239 212 27
116
ไนท์ซำฟำรี
๓. สำนักพัฒนำธุรกิจและ
27
1
26
27
1
26
โครงกำรพิเศษ
๔. สำนักบริหำรงำนกลำง
77
39 38
8
6
2
85
45 40
38
๕. สำนักตรวจสอบภำยใน
5
1
4
5
1
4
1
รวม
4
3
1 276 188 88 80
71
9 360 262 98
155
หมำยเหตุ : ๑. อัตรำกำลังไม่รวมตำแหน่ง ผอ.สพค.
ข้อมูล ณ ๓๐ กันยำยน 2564
๒. คณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร ได้มีมติในครำวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๔
ให้ยุบเลิกสำนักพัฒนำธุรกิจและโครงกำรพิเศษ

ภำรกิจหลักตำมโครงสร้ำงของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ภำยหลังมีพระรำชกฤษฎีกำยุบเลิก
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2562 คงเหลือภำรกิจ ดังนี้
(1) สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรทั้งปวงของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กำรให้กำรบริกำรสวนสัตว์และสวนสนุก กำรดูแลและกำรฝึกสัตว์ กำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัด
เลี้ยง กำรค้ำภำยใน กิจกรรมกำรตลำด กำรพัฒนำสินค้ำและกำรให้บริกำร กำรดูแล ปรับปรุงและกำรดูแล
รักษำอำคำรสถำนที่และพื้นที่ในควำมรับผิดชอบ รวมทั้ง กำรดำเนินกำรด้ำนมวลชนสัมพันธ์และดำเนินงำน
อื่นๆตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย ประกอบด้วย
ฝ่ำยบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล พัฒนำ งำนบัตรเข้ำชม งำนอำนวย
ควำมสะดวกแก่นั กท่อ งเที่ย ว งำนให้ ค วำมรู้ส ำระ และควำมบั นเทิง แก่นั กท่ องเที่ย ว ในกิ จกรรมชมสั ต ว์
กิจกรรมสวนสนุก กิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งกำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน ประกอบด้วย กลุ่ม
งำนอำนวยควำมสะดวกนักท่องเที่ยว กลุ่มงำนบ้ำนพักจัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน
 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรักษำสัตว์ อนุรักษ์ วิจัยและพัฒนำ
พั น ธุ์ สั ต ว์ กำรเลี้ ย ง กำรดู แ ลรั ก ษำสุ ข ภำพสั ต ว์ กำรฝึ ก สั ต ว์ เ พื่ อ น ำออกแสดง ประกอบด้ วยกลุ่ ม งำน
สัตวแพทย์ อนุรักษ์และวิจัย กลุ่มงำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์
 ฝ่ำยปฏิบั ติกำรและซ่อมบำรุง มีห น้ำที่ควำมรั บผิด ชอบในกำรก่อสร้ ำง ติด ตั้ง ดูแล
รักษำและซ่อมบำรุงอำคำร ยำนพำหนะ อุปกรณ์ทุกระบบ กำรดูแลจัดแต่งภูมิทัศน์ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรจรำจร และกำรสื่อสำร ของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ประกอบด้วย กลุ่ม
งำนโยธำและซ่อมบำรุง กลุ่มงำนภูมิทัศน์และจัดกำรสิ่งแวดล้อม กลุ่มงำนรักษำควำมปลอดภัย ควำมสะอำด
และจรำจร
 ฝ่ำยกำรตลำด มีหน้ ำที่รับ ผิดชอบในกำรรับจอง กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด
กำรพัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย งำนบริหำรงำนขำยและรับจอง งำนแผนและวิจัยกำรตลำด และ
งำนพัฒนำสินค้ำและบริกำร
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(2) สานักบริหารงานกลาง
เกี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรงำนทั่ ว ไปของส ำนั ก งำนและกำรสนั บ สนุ นกำรด ำเนิน งำนของ
คณะกรรมกำร ผู้อำนวยกำร และหน่วยงำนภำยในกำกับสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร หน่วยตรวจสอบภำยในกำร
บริหำรทรัพยำกรสำนักงำน กำรประชำสัมพันธ์ กำรผลิตสื่อต่ำงๆ รวมทั้งกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำร
องค์กรปกครองท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนอื่น ตลอดจนกำรกำหนดยุทธศำสตร์ขององค์กร กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเพื่อให้บรรลุตำมภำรกิจ และวัตถุประสงค์ของสำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร ประกอบด้วย
 ฝ่ ำ ยบริ ห ำรงำนทั่ว ไป มีห น้ ำ ที่รั บ ผิ ด ชอบ งำนด้ ำ นเอกสำร งำนทะเบี ย นรั บ – ส่ ง
หนังสือ งำนจัดเก็บเอกสำร งำนพิมพ์หนังสือ กำรประสำนงำนทั้งภำยในภำยนอกองค์กร งำนควบคุมดูแล
ยำนพำหนะ ประกอบด้วย งำนเลขำนุกำร งำนธุรกำร งำนควบคุมยำนพำหนะ
 ฝ่ ำ ยเลขำนุ กำรคณะกรรมกำร มีห น้ ำ ที่รั บ ผิ ด ชอบ กลั่ น กรองและประสำนกำรน ำ
เรื่องเสนอคณะกรรกำร อนุกรรมกำร จัดเตรี ยม นัดหมำย อำนวยควำมสะดวก ในกำรดำเนินงำนประชุมของ
คณะกรรมกำร จั ดทำรำยงำนกำรประชุมของคระกรรมกำร และกำรกำกับดูแลกำรประชุมอนุกรรมกำร
กำรติดตำมผลกำรดำเนิ น งำนตำมมติ หรือข้อสั่ งกำรของคณะกรรมกำร และอนุกรรมกำร ประกอบด้ว ย
งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร งำนธุรกำร งำนประชุมคณะกรรมกำร
 ฝ่ำยกำรเงิ นและบัญชี มีหน้ำที่รับผิ ดชอบในกำรบริหำรจัด กำร กำกับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในส่วนงำนกำรเงิน และงำนบัญชี ให้ถูกต้องตำมระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ
จัดทำเอกสำรกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรวิเครำะห์ กำรเงิน จัดทำกระแสเงินสด ตำมรำยกำรใช้จ่ำยเงินให้
เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน บันทึก
บัญชีของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้ถูกต้องและเป็นไปตำมหลักสำกล ประกอบด้วยงำนกำรเงิน งำนบัญชี
 ฝ่ำยวิ ชำกำรและแผนงำน มีหน้ำที่รับผิด ชอบในกำรบริหำรจั ดกำร กำกับ ทบทวน
ดูแล ถ่ำยทอดงำนยุทธศำสตร์ กำรรวบรวมข้อมูลในกำรจัดทำงบประมำณ แผนงำน แผนกำรใช้ จ่ำยเงิน และ
ประเมินผลกำรจัดทำและติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรอง
กำรปฏิบัติร ำชกำรประจำปี กำรจั ดทำแผนและรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ ยง ควบคุมภำยใน กำรจัดทำ
รำยงำนประจำปีของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย งำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนจัดทำงบประมำณ งำนวิจัย ติดตำมและประเมินผล งำนควบคุมภำยใน และ
บริหำรควำมเสี่ยง
 ฝ่ำ ยบริ ห ำรทรั พยำกรบุ คคล มีห น้ ำ ที่รั บ ผิ ด ชอบในกำรบริ ห ำร จั ด กำร กำกับ ดู แล
ติดตำมและประเมินผล กำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย
พัฒนำบุคลำกรของสำนักงำน จัดฝึกอบรม กำรเสริมสร้ำงวินัย ปลูกฝังสร้ำงค่ำนิยมขององค์กร กำรพัฒนำ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม พัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร กำรดำเนินกำรด้ำนสิทธิ สวัสดิกำรและผลประโยชน์
ของผู้ ปฏิบั ติงำนตำมข้อบั งคับ ระเบียบ และประกำศของสำนักงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้ว ย งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
 ฝ่ำยพัสดุและอำคำรสถำนที่ หน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำร จัดกำร กำกับดูแล และ
วำงแผนงำนจัดซื้อ จัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับของสำนักงำน มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่ง
กำรหรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบริหำรสัญญำ ควบคุมดูแล จำหน่ำยวัสดุและครุภัณฑ์ บริหำร
จัดกำรและควบคุมดูแลด้ำนอำคำรสถำนที่ กำรบำรุงรักษำทรัพย์สินและกำรใช้ประโยชน์ทรั พย์สินให้เกิดควำม
คุ้มค่ำ ประกอบด้วยงำนจัดซื้อจัดจ้ำง งำนทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สิน งำนบริหำรสัญญำ งำนควบคุมอำคำร
และสถำนที่
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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ฝ่ำยประชำสั มพัน ธ์และเทคโนโลยีส ำรสนเทศ มีห น้ำที่รับผิ ดชอบในกำรกำหนด
ทิศทำงในกำรประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนตอบแทนสังคม (CSR) พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จัดทำฐำนข้อมูลของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ทุกด้ำน พัฒนำเว็บไซต์ และสื่อประชำสัมพันธ์ของ
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ประกอบด้วยงำนประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนวำงแผนและ
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
 ฝ่ำยกฎหมำย มีห น้ำที่รั บผิดชอบในกำรตรวจสอบและสนับ สนุนให้กำรดำเนิ นงำน
ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครให้ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบร่ำง
สั ญญำและข้อตกลง ต่ำงๆ กำรเสนอปรั บ ปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลั กเกณฑ์และประกำศของส ำนักงำน
ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนนิติกรรมและสัญญำ งำนเกี่ยวกั บควำมผิดทำงคดีแพ่ง คดีอำญำ งำนคดีปกครอง และ
งำนคดีอื่นๆ ที่อยู่ในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของสำนักงำน รวมทั้งให้คำปรึกษำ วินิจฉัย และตีควำมข้อกฎหมำย
ประกอบด้วย งำนกฎหมำย งำนวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์


สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
1. แผนงานโครงการจาแนกตามแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
กำรบูรณำกำรและ
เชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อน
อุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ภำคเหนือตอนบน

• โครงกำรกิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิงบูรณำกำร ประจำปี 256๔

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
กำรพัฒนำศักยภำพ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้
สนับสนุนกำรท่องเที่ยว
ในระดับสำกล

• โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
• โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อสร้ำงสวัสดิภำพที่ดี (Animal Welfare)
• โครงกำรศึกษำคุณภำพน้ำเชื้อ และกำรผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่ำที่สำคัญ
และหำยำกเพื่อกำรอนุรักษ์
• โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่
มำตรฐำนสำกล (World Class Destination)
• โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ Swan Lake
• โครงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน
• โครงกำรประกวดรำงวัลกินรีทอง ครั้งที่ ๑๓ ปีงบประมำณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรภำยใต้หลัก
ธรรมำภิบำล

• โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. 256๔
• โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนยีสำรสนเทศสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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2. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (งบประมำณตำมยุทธศำสตร์) ตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖4 จ ำนวน 11 รำยกำร วงเงิ น จ ำนวน 231,836,500 บำท ด ำเนิ น กำรแล้ ว เสร็ จ
6,526,736.05 บำท คิดเป็นร้อยละ 2.82 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 205,942,459.06 บำท คิดเป็นร้อยละ
88.83 ไม่ดำเนินกำร 1,439,500 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.62 มีเงินเหลือจ่ำย 17,927,804.89 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 7.73 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้ำนบำท
แผน ดาเนินการแล้วเสร็จ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการ 25.4450 4.3207 16.98 16.9415 66.58
และเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
1 โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงบูรณำกำร 25.4450 4.3207 16.98 16.9415 66.58
ประจำปี 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนา
205.9915 2.1206 1.03 189.0010 91.75
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุน
การท่องเที่ยวในระดับสากล
1 โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่
1.2900 0.1781 13.81
ไนท์ซำฟำรี
2 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อสร้ำง
5.7940
5.5553 95.88
สวัสดิภำพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)
3 โครงกำรเขียนแบบและประมำณกำร
0.3000 0.0540 18.00 0.2160 72.00
ก่อสร้ำงงำนฝึกและแสดงสัตว์
4 โครงกำรศึกษำคุณภำพน้ำเชื้อ และ
0.4725 0.2281 48.28 0.0392 8.30
กำรผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ปำ่ ที่
สำคัญ และหำยำกเพื่อกำรอนุรักษ์
5 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อเพิ่ม 13.0050 1.2964 9.97 8.4360 64.87
ขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่
มำตรฐำนสำกล (World Class
Destination)
6 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ 169.8000
160.0000 94.23
Swan Lake
7 โครงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 10.0000 0.2955 2.96 9.5545 95.54
และสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน
8 โครงกำรประกวดรำงวัลกินรีทอง
0.1300 0.0685 52.70
ครั้งที่ 13 ปีงบประมำณ 2564
9 โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวโลก
5.2000
5.2000 100.00
เสมือนสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบ
0.4000 0.0854 21.36
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. 2564
0.4000 0.0854 21.36
ที่

รายการ

รวมทั้งสิ้น

231.8365 6.5267

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

ไม่ดาเนินการ

เงินเหลือจ่าย

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
0.4500 1.77 3.7329 14.67
0.4500

1.77

0.9000

0.44 13.9699

0.9000 69.77

3.7329 14.67
6.78

0.2119 16.42

-

-

0.2387

-

-

0.0300 10.00

-

-

0.2052 43.42

-

-

3.2727 25.16

-

-

9.8000

5.77

-

-

0.1500

1.50

-

-

0.0615 47.30

-

-

-

4.12

-

0.0895 22.38 0.2251 56.27
0.0895 22.38

2.82 205.9425 88.83 1.4395

0.2251 56.27

0.62 17.9278
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7.73

3. แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วดั
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้
ของแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ ที่เป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นไปตำม
เป้ำหมำย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : รำยได้ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นไปตำมเป้ำหมำย
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ระดับควำมสำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนตำมแผน
ดำเนินงำนขององค์กร

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ผลปฏิบตั ิงาน
(หน่วยนับ)

250,000 (คน)

118,414 (คน)

28.63 (ล้ำนบำท)
80 (ร้อยละ)

26.60 (ล้ำนบำท)
88.68

4. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
จำกผลกำรดำเนิ น งำนประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 มี แผน/ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
(งบประมำณตำมยุทธศำสตร์) จำนวน 11 รำยกำร วงเงินจำนวน 231,836,500 บำท ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
6,526,736.05 บำท คิดเป็นร้อยละ 2.82 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 205,942,459.06 บำท คิดเป็นร้อยละ
88.83 ไม่ดำเนินกำร 1,439,500 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.62 มีเงินเหลือจ่ำย 17,927,804.89 บำท คิด
เป็นร้อยละ 7.73
ปัญหาอุปสรรค
1. เนื่องจำกบำงรำยกำรไม่มีควำมพร้อมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทำให้กำรดำเนินกำรล่ำช้ำ
2. ขำดบุคลำกรด้ำนวิศวกรรมและสถำปนิกในกำรดำเนินกำร ทำให้กำรดำเนินกำรจัดจ้ำงปรับปรุง
กำรก่อสร้ำงต่ำงๆ ล่ำช้ำ
3. เกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ทำให้บำงรำยกำรต้องชะลอกำร
ดำเนินงำนไปก่อน เช่น กำรจัดฝึกอบรม กำรออกบูธประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรขำย
แนวทางการแก้ไข
1. ให้หน่วยงำนเสนอขออนุมัติงบประมำณเฉพำะรำยกำรที่มีควำมพร้อมในกำรดำเนินงำน
2. ทบทวนแผนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
3. ให้ดำเนินกำรเร่งรัดกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยเงินตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ
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5. รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
ทั้งปี
(หน่วยนับ)
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
45
1 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
(รายการ)
ประจาปี ๒๕๖๔
วงเงิน ๒๕,๔๔๕,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2564

(1) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ประเภท ON AIR วงเงิน 1,500,000
บาท

4
(รายการ)

1. ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจำยเสียง
วงเงิน 500,000 บำท

2
(รำยกำร)

- ผลิตและเผยแพร่สปอตสถานี
วิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ วงเงิน 230,000 บาท

1
(รายการ)

- เผยแพร่สปอตสถานีวิทยุกระจาย
เสียงในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย
วงเงิน 270,000 บาท
2. ผลิตสื่อ VTR แนะนำเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี วงเงิน 500,000 บำท

1
(รายการ)

3. ผลิตคลิปวีดิโอสัตว์เด่นๆ ภำยใน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี วงเงิน
500,000 บำท

1
(รำยกำร)

1
(รำยกำร)

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕64
เชิงปริมาณ

%

ความก้าวหน้าของโครงการ

41 91.11 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รายการ)
4,320,685.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.98
(กันเงิน
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี จานวน 16 รายการ วงเงิน
16
16,941,464.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.58
รายการ)
- ไม่ดาเนินการ วงเงิน 450,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.77
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
3,732,850.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.67
4
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รายการ)
325,011 บาท
(กันเงิน
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 3 รายการ วงเงิน
3
1,102,989 บาท
รายการ)
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 72,000
บาท
2
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รำยกำร)
325,011 บำท
(กันเงิน
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 109,989
1 รำยกำร)
บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 65,000 บำท
1
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จานวน 2 งวดงาน วงเงิน
(รายการ
55,011 บาท คงเหลือเบิกจ่าย จานวน 4 งวดงาน วงเงิน
(กันเงิน)
109,989 บาท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 109,989 บาท ตามสัญญา
เลขที่ PDA 54/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 วงเงิน
ตามสัญญาจานวน 165,000 บาท มีจานวน 6 งวดงาน
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 65,000 บาท
1
100 ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 270,000
(รายการ)
บาท
1
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 495,000 บำท ตำมสัญญำ
(รำยกำร
เลขที่ PDA 58/2564 ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2564 วงเงิน
(กันเงิน)
ตำมสัญญำจำนวน 495,000 บำท มีจำนวน 1 งวดงำน
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 5,000 บำท
1
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 498,000 บำท ตำมสัญญำ
(รำยกำร)
เลขที่ PDA 59/2564 ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2564 วงเงิน
(กันเงิน)
ตำมสัญญำจำนวน 498,000 บำท มีจำนวน 1 งวดงำน
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 2,000 บำท
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โครงการ
(2) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท
ON LINE วงเงิน 1,200,000 บาท

1. กำรประชำสั ม พั น ธ์ บ น Facebook
ของหน่ ว ยงำน วงเงิ น 300,000
บำท

เป้าหมาย
ทั้งปี
(หน่วยนับ)
5
(รายการ)

ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕64
เชิงปริมาณ

5
(รายการ)
(กันเงิน 5
รายการ)

ความก้าวหน้าของโครงการ

%
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
266,130.17 บาท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 5 รายการ วงเงิน
890,989.23 บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
42,880.60 บาท
100 - ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 งวดงำน วงเงิน
220,788.92 บำท คงเหลือเบิกจ่ำย จำนวน 2 งวดงำน
วงเงิน 48,465.88 บำท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 48,465.88 บำท ตำมสัญญำ
เลขที่ PDA 42/2564 ลงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 วงเงิน
ตำมสัญญำจำนวน 269,254.80 บำท มีจำนวน 12 งวดงำน
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 30,745.20 บำท
100 - ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 งวดงำน วงเงิน
45,341.25 บำท คงเหลือเบิกจ่ำย จำนวน 2 งวดงำน วงเงิน
15,113.75 บำท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 15,113.75 บำท ตำมสัญญำ
เลขที่ PDA 48/2564 ลงวันที่ 18 มีนำคม 2564 วงเงินตำม
สัญญำจำนวน 60,455 บำท มีจำนวน 8 งวดงำน
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 9,545 บำท
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 3 รำยกำร วงเงิน
827,409.60 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 2,590.40 บำท
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 327,420 บาท ตามสัญญา
เลขที่ PDA 63/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 วงเงิน
ตามสัญญาจานวน 327,420 บาท มีจานวน 1 งวดงาน
100 - มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 2,580 บาท

1
(รำยกำร)

1
(รำยกำร)
(กันเงิน)

2. กำรรั กษำฐำนลู กค้ ำเดิ มโดยใช้ Line
1
OA ของหน่วยงำน วงเงิน 70,000 (รำยกำร)
บำท

1
(รำยกำร)
(กันเงิน)

3. กำรผลิตและเผยแพร่บนสื่อออนไลน์
หรือโซเซียลมีเดียอื่นๆ วงเงิน
830,000 บำท
- ผลิตเนื้อหา Content วงเงิน
130,000 บาท

3
(รำยกำร)

- ดาเนินการเผยแพร่บนสื่อ
Facebook ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
วงเงิน 200,000 บาท
- การประชาสัมพันธ์โดยใช้
Influencer YouTuber วงเงิน
500,000 บาท

1
(รายการ)

(3) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท
ON GROUND วงเงิน 5,325,000
บาท

23
(รายการ)

3
(รำยกำร)
(กันเงิน)
1
(รายการ)
(กันเงิน)
1
(รายการ)
(กันเงิน)
1
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 499,989.60 บาท ตามสัญญา
(รายการ)
เลขที่ PDA 62/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 วงเงิน
(กันเงิน)
ตามสัญญาจานวน 499,989.60 บาท มีจานวน 1 งวดงาน
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 10.40 บาท
22 95.65 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รายการ)
2,737,171 บาท
(กันเงิน
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 6 รายการ วงเงิน
6
1,799,576 บาท
รายการ)
- ไม่ดาเนินการ วงเงิน 100,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 688,253 บาท
11 91.67 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รำยกำร)
234,223 บำท
(กันเงิน 3
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 3 รำยกำร วงเงิน 751,276 บำท
รำยกำร)
- ไม่ดำเนินกำร วงเงิน 100,000 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 244,501 บำท

1. ผลิตและซ่อมแซม ป้ำยโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ วงเงิน 1,330,000
บำท

1
(รายการ)

1
(รายการ)

12
(รำยกำร)

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

20

ที่

เป้าหมาย
โครงการ
ทั้งปี
(หน่วยนับ)
- พิมพ์ป้ายไวนิล บริเวณหน้าทางเข้า
2
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน
(รายการ)
30,000 บาท
- พิมพ์ป้ายไวนิล Billboard แยกถนน
1
เชียงใหม่-หางดง (๑๐๘) วงเงิน
(รายการ)
50,000 บาท
- พิมพ์ป้ายไวนิลต่างๆ ของเชียงใหม่
3
ไนท์ซาฟารี วงเงิน 220,000 บาท (รายการ)

ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕64
เชิงปริมาณ

2
(รายการ)
1
(รายการ)
3
(รายการ)

- พิมพ์ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด/ป้ายโฟม
บอร์ด สาหรับประชาสัมพันธ์ วงเงิน
100,000 บาท
- จัดทาป้ายบอกทาง และป้ายซื่อ
บ้านพัก วงเงิน 200,000 บาท

1
(รายการ)

-

1
(รายการ)

- พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี วงเงิน 50,000
บาท
- จ้างเหมาดูแลป้าย Maintenance
Digital signed วงเงิน 300,000
บาท

2
(รายการ)
1
(รายการ)

1
(รายการ)
(กันเงิน)
2
(รายการ)
1
(รายการ)
(กันเงิน)

- ซ่อมแซมป้าย LED (จอภาพและ
ระบบ) วงเงิน 380,000 บาท

1
(รายการ)

1
(รายการ)
(กันเงิน)

2. กำรจัดนิทรรศกำรประชำสัมพันธ์
และกิจกรรมประชำสัมพันธ์ วงเงิน
150,000 บำท
3. กำรเช่ำสื่อประชำสัมพันธ์ วงเงิน
2,400,000 บำท

1
(รำยกำร)

1
(รำยกำร)

6
(รำยกำร)

6
(รำยกำร)
(กันเงิน 3
รำยกำร)

- การเช่าป้าย LED เชียงใหม่ วงเงิน
300,000 บาท

1
(รายการ)

1
(รายการ)

- การเช่าป้าย Billboard เชียงใหม่
วงเงิน 300,000 บาท

1
(รายการ)

1
(รายการ)

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

ความก้าวหน้าของโครงการ

%
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 9,000
บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 21,000 บาท
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 40,767
บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 9,233 บาท
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 17,622
บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 202,378 บาท
- ไม่ดาเนินการ เนื่องจากได้สารวจป้ายแล้วพบว่าปัจจุบันยังมีป้าย
เดิมที่กระจายอยู่ในพื้นที่ และสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการ
หมุนเวียนได้อยู่ จึงไม่ดาเนินการ
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 198,300 บาท ตามใบสั่งซื้อ
สั่งจ้างเลขที่ POP 058/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 1,700 บาท
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 47,850 บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 2,150 บาท
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จานวน 1 งวดงาน วงเงิน
118,984 บาท คงเหลือเบิกจ่าย จานวน 2 งวดงาน วงเงิน
178,476 บาท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 178,476 บาท ตามสัญญา
เลขที่ PDA 52/2564 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 วงเงิน
ตามสัญญาจานวน 297,460 บาท มีจานวน 3 งวดงาน
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 2,540 บาท
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 374,500 บาท ตามสัญญา
เลขที่ PDA 60/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 วงเงิน
ตามสัญญาจานวน 374,500 บาท มีจานวน 1 งวดงาน
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 5,500 บาท
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 70,000
บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 80,000 บำท
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
1,336,650 บำท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 3 รำยกำร วงเงิน
1,048,300 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 15,050 บำท
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
288,900 บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 11,100 บาท
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
299,250 บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 750 บาท
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ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕64
เชิงปริมาณ

- การเช่าป้ายประชาสัมพันธ์
เชียงใหม่ วงเงิน 300,000 บาท

เป้าหมาย
ทั้งปี
(หน่วยนับ)
1
(รายการ)

- การเช่าป้าย LED กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล วงเงิน 500,000 บาท

1
(รายการ)

1
(รายการ)

- การเช่าป้าย Billboard กรุงเทพฯ
และปริมณฑล วงเงิน 500,000
บาท

1
(รายการ)

1
(รายการ)
(กันเงิน)

- การเช่าป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณ
สนามบิน /สถานที่สาคัญวงเงิน
500,000 บาท

1
(รายการ)

1
(รายการ)
(กันเงิน)

4. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (จ้ำงพิมพ์แผ่นพับ,
ใบปลิว, ใบแทรก และอื่นๆ) วงเงิน
800,000 บำท

1
(รำยกำร)

1
(รำยกำร)

5. สื่อโฆษณำในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ
วงเงิน 645,000 บำท

3
(รำยกำร)

3
(รำยกำร)

โครงการ

(4) กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ วงเงิน
250,000 บาท
1. วันตรุษจีน วงเงิน 25,000 บำท
2. วันเฉลิมพระชนมพรรษำ รัชกำล 10
วงเงิน 50,000 บำท
3. วันแม่แห่งชำติ วงเงิน 25,000 บำท
4. กิจกรรม Event ประจำเดือนที่ไนท์
ซำฟำรี (นอกเหนือจำกวันสำคัญ
อื่นๆ) วงเงิน 150,000 บำท

1
(รายการ)
(กันเงิน)

5
5
(รายการ) (รายการ)
1
(รำยกำร)
1
(รำยกำร)

1
(รำยกำร)
1
(รำยกำร)

1
(รำยกำร)
2
(รำยกำร)

1
(รำยกำร)
2
(รำยกำร)

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

ความก้าวหน้าของโครงการ

%
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 299,800 บาท ตามสัญญา
เลขที่ PDA 61/2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 วงเงินตาม
สัญญาจานวน 299,800 บาท มีจานวน 2 งวดงาน
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 200 บาท
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
499,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 1,000 บาท
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จานวน 1 งวดงาน วงเงิน
249,500 บาท คงเหลือเบิกจ่าย จานวน 1 งวดงาน วงเงิน
249,500 บาท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 249,500 บาท ตามสัญญา
เลขที่ PDA 56/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 วงเงิน
ตามสัญญาจานวน 499,000 บาท มีจานวน 2 งวดงาน
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 1,000 บาท
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 499,000 บาท ตามสัญญา
เลขที่ PDA 57/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 วงเงิน
ตามสัญญาจานวน 499,000 บาท มีจานวน 1 งวดงาน
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 1,000 บาท
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
452,000 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 348,000
บำท
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
644,298 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 702 บำท
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
96,301 บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 153,699
บาท
100 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 25,000
บำท
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 19,801
บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 30,199 บำท
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 25,000 บำท
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 51,500
บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 98,500 บำท
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ที่

โครงการ
(5) การประชาสัมพันธ์เพือ่ การสื่อสาร
องค์กร วงเงิน 17,170,000 บาท

เป้าหมาย
ทั้งปี
(หน่วยนับ)
8
(รายการ)

ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕64
เชิงปริมาณ

5
(รายการ)
(กันเงิน 2
รายการ)

1. กำรพบปะเครือข่ำยพันธมิตร เช่น
สื่อมวลชน ภำคเอกชน และชุมชน
วงเงิน 200,000 บำท
2. ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมประชำสัมพันธ์ วงเงิน
150,000 บำท

1
(รำยกำร)

-

2
(รำยกำร)

-

3. กำรสื่อสำรองค์กรเชิงรุก วงเงิน
16,82๐,๐๐๐ บำท

5
(รำยกำร)

5
(รำยกำร)
(กันเงิน 2
รำยกำร)

- จัดทากิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ร่วมกับพาร์ทเนอร์ วงเงิน
10,000,000 บาท
- ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา
กับพาร์ทเนอร์ที่มีเครือข่ายมีเดีย
และสื่อที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ วงเงิน 5,000,000 บาท

1
(รายการ)

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

- จัดกิจกรรมพิเศษ (Event On
ground) เพื่อสร้างประสบการณ์
ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย วงเงิน
1,820,000 บาท

3
(รายการ)

1
(รายการ)

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

3
(รายการ)

ความก้าวหน้าของโครงการ

%
62.50 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
896,072.34 บาท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 2 รายการ วงเงิน
13,147,909.83 บาท
- ไม่ดาเนินการ วงเงิน 350,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
2,776,017.83 บาท
- ไม่ดำเนินกำร เนื่องจำกเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019
(COVID-19) ทำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มเกินจำนวน
50 คนได้
- ไม่ดำเนินกำร เนื่องจำกเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019
(COVID-19) ทำให้ไม่สำมำรถออกบูธตำมภำรกิจที่ได้วำงแผนไว้
จึงมีกำรชะลอและขอยกเลิกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อไม่ให้เป็นกำร
สิ้นเปลืองงบประมำณ และของที่ระลึกบำงอย่ำงหำกดำเนินกำร
จัดซื้อไว้อำจชำรุดเสียหำยและเสื่อมสภำพตำมระยะเวลำได้
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
896,072.34 บำท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 2 รำยกำร วงเงิน
13,147,909.83 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน
2,776,017.83 บำท
100 - ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จานวน 1 งวดงาน วงเงิน
186,059.84 บาท คงเหลือเบิกจ่าย จานวน 7 งวดงาน วงเงิน
13,147,909.83 บาท
100 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 13,147,909.83 บาท ตาม
สัญญาเลขที่ PDA 49/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
วงเงินตามสัญญาจานวน 13,333,969.67 บาท มีจานวน
8 งวดงาน
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
1,666,030.33 บาท
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
710,012.50 บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
1,109,987.50 บาท
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในระดับสากล
เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕64
ที่
โครงการ
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %
กลยุทธ์ที่ 1 : ขยายฐานการตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์
25
12 48.00
ซาฟารี
(ครั้ง)
(ครั้ง)
วงเงิน 1,290,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2564
(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่
ให้เป็นทีร่ ู้จัก ภาคราชการ, ภาคการ
ศึกษา, ภาคเอกชน, บริษทั ทัวร์ วงเงิน
80,000 บาท

4
(ครั้ง)

(2) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกใน
ประเทศ วงเงิน 940,000 บาท

19
(ครั้ง)

1. กำรส่งเสริมกำรขำยออกบูทงำนเที่ยว
ทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ 27 - 28
วงเงิน 150,000 บำท
2. กำรส่งเสริมกำรขำยออกบูทงำนไทย
เที่ยวไทยครั้งที่ 57, 58, 59, 60, 61
วงเงิน 350,000 บำท

2
(ครั้ง)

3. กำรส่งเสริมส่งเสริมกำรขำยออกบูทงำน
TTM+2021 วงเงิน 60,000 บำท

1
(ครั้ง)

5
(ครั้ง)

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

ความก้าวหน้าของโครงการ

- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
178,139.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.81
- ไม่ดาเนินการ วงเงิน 900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.77
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
211,860.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.42
- - ไม่ดำเนินกำรพบปะ เนื่องจำกเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID-19)
- ดำเนินกำรส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) แนะนำกิจกรรม
ต่ำงๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีแก่กลุ่มเป้ำหมำย จำนวน
109,005 รำย ดังนี้
๑. ภำคกำรศึกษำ จำนวน 23,720 รำย
๒. ภำครำชกำร จำนวน 23,410 รำย
๓. ภำคเอกชน จำนวน 16,355 รำย
๔. บริษัททัวร์ จำนวน 45,520 รำย
- ดำเนินกำรสร้ำงเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้เป็นที่รู้จักผ่ำนช่องทำง
Social Media, Facebook, Instagram, Tik Tok เพื่อแนะนำ
กิจกรรม และไลฟ์สด จำนวน 1,178 ครั้ง
12 63.16 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(ครั้ง)
178,139.20 บาท
- ไม่ดาเนินการ วงเงิน 550,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
211,860.80 บาท
- ไม่ดำเนินกำร เนื่องจำกสถำนที่ในกำรจัดงำนเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก
เป็นพื้นที่ที่เกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19)
ผู้จัดงำนจึงขอยกเลิกกำรจัดงำน
1
20 - ดำเนินกำรออกบูทครั้งที่ 57 และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(ครั้ง)
31,550.20 บำท
- ไม่ดำเนินกำรออกบูทงำนไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 58, 59, 60, 61
วงเงิน 280,000 บำท เนื่องจำกผู้จัดงำนได้เลื่อนกำรจัดงำน
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมำก และยังคงมีควำม
รุนแรงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อควำมปลอดภัยของผู้เข้ำชมงำน และ
ผู้เข้ำร่วมแสดงสินค้ำภำยในงำน อีกทั้งฝ่ำยสถำนที่จัดงำนยังไม่ได้
รับอนุญำตให้จัดงำน ผู้จัดงำนจึงเลื่อนวันที่จัดงำนไทยเที่ยวไทย
ครั้งที่ 58 ไปเป็นเดือนพฤศจิกำยน 2564 ณ ไบเทค บำงนำ
สำหรับครั้งที่ 59, 60, 61 ยังไม่ได้กำหนดกำรจัดงำน
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 38,449.80
บำท
- ไม่ดำเนินกำร เนื่องจำกเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019
(COVID-19) ผู้จัดงำนจึงขอยกเลิกกำรจัดงำน
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เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕64
ที่
โครงการ
ทั้งปี
ความก้าวหน้าของโครงการ
เชิ
ง
ปริ
ม
าณ
%
(หน่วยนับ)
4. กำรส่งเสริมกำรขำยกำรออกบูท
4
7
175 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 4,889
ร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ครั้ง)
(ครั้ง)
บำท ดังนี้
(ททท.), สมำคมธุรกิจท่องเที่ยว,
1. งำน We Love Chiang Mai เที่ยวด้วยใจไทยช่วยไทย วงเงิน
ท่องเที่ยวและกีฬำ, ATTA,
1,000 บำท
ผู้ประกอบกำรธุรกิจท่อง เที่ยว,
2. งำน Loy Krathong Festival 2020 @ Ancient House
หน่วยงำน DMC ฯลฯ วงเงิน
Chiangmai วงเงิน 500 บำท
100,000 บำท
3. งำนเจรจำธุรกิจท่องเที่ยว (Table Top Sale) วงเงิน 500 บำท
4. งำนเจรจำธุรกิจท่องเที่ยว (Table Top Sale) TAT-ASEANTA
Fam trip วงเงิน 2,889 บำท
5. งำนเที่ยวอีสำนสไตล์เมืองนอก ปะทะเที่ยวเมืองกรุงภำคกลำง
ผ่ำนช่องทำง Online ร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย
6. งำนประชุมสมำชิกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ATTA
ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย
7. งำน Amazing อีสำน ล้ำนนำ@ภำคเหนือ กับ ล้ำนช้ำง@
ภำคอีสำน ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอดน์ คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 95,111 บำท
5. กำรส่งเสริมกำรขำยเจรจำธุรกิจ/
4
1
25 - ดำเนินกำรออกบูทส่งเสริมกำรขำย Road Show ร่วมกับ ททท.
ออกบูท 4 ภำค วงเงิน 80,000
(ครั้ง)
(ครั้ง)
จำนวน 1 ครั้ง (ภำคอีสำน) โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย
บำท
- ไม่ดำเนินกำรออกบูทจำนวน 3 ภำค เนื่องจำกเกิดกำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) วงเงิน 60,000 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 20,000 บำท
6. จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมกำรขำย
3
3
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
วงเงิน 200,000 บำท
(ครั้ง)
(ครั้ง)
141,700 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 58,300 บำท
(๓) กิจกรรมสานสายใย
1
- ไม่ดาเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
วงเงิน 250,000 บาท
(ครั้ง)
2019 (COVID-19)
(๔) ค่ารับรองและพิธกี าร
1
- ไม่ดาเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
วงเงิน 20,000 บาท
(ครั้ง)
2019 (COVID-19)
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ สร้าง
3
3
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 3 รายการ วงเงิน
สวัสดิภาพสัตว์ทดี่ ี (Animal Welfare)
(รายการ) (รายการ)
5,555,325 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.88
วงเงิน 5,794,000 บาท
(กันเงิน)
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2564
238,675 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.12
(๑) ก่อสร้ำงกรงขยำยพันธุ์เสือปลำ
1
1
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 3,714,000 บำท ตำมหนังสือ
วงเงิน 3,714,000 บำท
(รำยกำร) (รำยกำร)
เลขที่ สพค 101.2.2/0050 ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2564
(กันเงิน)
- เนื่องจำกรูปแบบรำยกำรเดิมออกแบบเมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งกำร
ใช้งำนในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรใช้งำน รวมถึงมีกำร
ปรับเปลี่ยนกำรใช้พื้นที่เพื่อควำมเหมำะสมกับพื้นที่ในปัจจุบัน
โดยอยู่ในขั้นตอนคณะกรรมกำรพิจำรณผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์และต่อรองรำคำกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำกับ
สำนักงำน

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

25

ที่

โครงการ
(๒) ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ
วงเงิน 1,110,000 บำท
(๓) ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น
วงเงิน 970,000 บำท

เป้าหมาย
ทั้งปี
(หน่วยนับ)
1
(รำยกำร)

ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕64
เชิงปริมาณ

1
(รำยกำร)
(กันเงิน)

1
1
(รำยกำร) (รำยกำร)
(กันเงิน)

2 โครงการเขียนแบบและประมาณการ
ก่อสร้างงานฝึกและแสดงสัตว์
วงเงิน 300,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2564

1
1
(รายการ) (รายการ)
(กันเงิน)

(๑) ค่ำจ้ำงเขียนแบบก่อสร้ำงและประมำณกำร
ก่อสร้ำง วงเงิน 300,000 บำท ดังนี้
1. กิจกรรมโครงกำร Monster Village
(วงเงินประมำณกำรก่อสร้ำง 4.65
ล้ำนบำท)
2. กิจกรรมโครงกำร Raptor Flying
(วงเงินประมำณกำรก่อสร้ำง 1.0
ล้ำนบำท)
3. กิจกรรมโครงกำร Cowboy Show
(วงเงินประมำณกำรก่อสร้ำง 1.0
ล้ำนบำท)
3 โครงการศึกษาคุณภาพน้าเชื้อ และการผลิต
น้าเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สาคัญ และหายาก
เพื่อการอนุรกั ษ์
วงเงิน 472,500 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2564

1
1
(รำยกำร) (รำยกำร)
(กันเงิน)

(๑) ค่ำตอบแทนผู้เชี่ยวชำญ/ ที่ปรึกษำงำน
วงเงิน 160,000 บำท
(๒) ค่ำใช้จ่ำยในกำรค่ำเดินทำงและที่พักของ
ผู้เชี่ยวชำญ/ ที่ปรึกษำงำน วงเงิน
160,000 บำท
(๓) ค่ำสำรเคมีทำงวิทยำศำสตร์ วงเงิน
80,000 บำท

ความก้าวหน้าของโครงการ

%
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 871,325 บำท ตำมสัญญำ
เลขที่ CNS 179/2564 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2564 วงเงิน
ตำมสัญญำจำนวน 871,325 บำท มีจำนวน 2 งวดงำน
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 238,675 บำท
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 970,000 บำท ตำมหนังสือ
เลขที่ สพค 101.2/0601 ลงวันที่ 10 กันยำยน 2564
- เนื่องจำกผู้ชนะกำรเสนอรำคำ ไม่ได้นำหลักประกันสัญญำมำมอบ
ให้กับ สพค. จึงไม่ได้ลงนำมในสัญญำ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน
ดำเนินกำรทบทวนผู้ชนะกำรเสนอรำคำอีกครั้ง
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
54,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 216,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 72
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 30,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 10
100 - ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 งวดงำน วงเงิน
54,000 บำท คงเหลือเบิกจ่ำย จำนวน 1 งวดงำน วงเงิน
216,000 บำท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 216,000 บำท ตำมสัญญำ
เลขที่ CNS 165/2564 ลงวันที่ 6 พฤษภำคม 2564 วงเงิน
ตำมสัญญำจำนวน 270,000 บำท มีจำนวน 2 งวดงำน
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 30,000 บำท

4
(ครั้ง)

4
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(ครั้ง)
228,120.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.28
(กันเงิน)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 2 รายการ วงเงิน 39,220
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.30
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
205,159.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.42
4
4
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(ครั้ง)
(ครั้ง)
128,000 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 32,000 บำท
4
4
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 16,410
(ครั้ง)
(ครั้ง)
บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 143,590 บำท
12
12
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รำยกำร) (รำยกำร)
60,944.20 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 19,055.80
บำท

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

26

ที่

โครงการ
(๔) ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ วงเงิน 50,000
บำท

เป้าหมาย
ทั้งปี
(หน่วยนับ)
32
(รำยกำร)

(๕) ค่ำจ้ำงเหมำทำรูปเล่มรำยงำนผลโครงกำร
วิจัยเพื่อกำรเผยแพร่ วงเงิน 2,500 บำท

5
(เล่ม)

(๖) ค่ำจ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วงเงิน
20,000 บำท

4
(ครั้ง)

4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐาน
สากล (World Class Destination)
วงเงิน 13,005,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2564

ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕64
เชิงปริมาณ

32
(รำยกำร)
(กันเงิน 5
รำยกำร)
-

4
(ครั้ง)
(กันเงิน)
3
3
(รายการ) (รายการ)
(กันเงิน
2
รายการ)

(๑) ปรับปรุงพื้นผิวทำงเดินรำงระบำยน้ำ
โซนจำกัวเทรล วงเงิน 6,000,000 บำท

1
1
(รำยกำร) (รำยกำร)
(กันเงิน)

(๒) งำนปรับปรุงหลังคำบันไดทำงเดินเชื่อม
อำคำรลำนนำล่ำง วงเงิน 415,000
บำท

1
1
(รำยกำร) (รำยกำร)

(๓) งำนซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่ำง
ส่วนแสดงและถนน Predator Prowl
Zone - Savanna Safari Zone วงเงิน
6,590,000 บำท

1
1
(รำยกำร) (รำยกำร)
(กันเงิน)

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

ความก้าวหน้าของโครงการ

%
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 22,766
บำท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 19,260 บำท ตำมใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำงเลขที่ POC 0267/2564 ลงวันที่ 14 กันยำยน 2564
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 7,974 บำท
- - ดำเนินกำรโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย ซึ่งจะดำเนินกำรจัดทำหลังจำก
ตรวจคุณภำพน้ำเชื้อเสร็จครบ จำนวน 4 ครั้ง
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 2,500 บำท
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 19,960 บำท ตำมใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำงเลขที่ POC 0278/2564 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2564
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 40 บำท
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
1,296,350.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.97
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 2 รายการ วงเงิน
8,435,950 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.87
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
3,272,699.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.16
100 - ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 งวดงำน วงเงิน
936,000 บำท คงเหลือเบิกจ่ำย จำนวน 3 งวดงำน วงเงิน
3,744,000 บำท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 3,744,000 บำท ตำมสัญญำ
เลขที่ CNS 155/2564 ลงวันที่ 1 มีนำคม 2564 วงเงินตำม
สัญญำจำนวน 4,680,000 บำท มีจำนวน 4 งวดงำน
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 1,320,000
บำท
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
360,350.14 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 54,649.86
บำท
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 4,691,950 บำท ตำมสัญญำ
เลขที่ CNS 172/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2564 วงเงิน
ตำมสัญญำจำนวน 4,691,950 บำท มีจำนวน 2 งวดงำน
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 1,898,050
บำท
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ที่

โครงการ

เป้าหมาย
ทั้งปี
(หน่วยนับ)
2
(รายการ)

ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕64
เชิงปริมาณ

5 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณสระน้า
2
Swan Lake
(รายการ)
วงเงิน 169,800,000 บาท
(กันเงิน)
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2564
(๑) งานปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณสระน้า
1
1
Swan Lake วงเงิน 20,000,000
(รายการ) (รายการ)
บาท
(กันเงิน)
(๒) งานจัดทาน้าพุดนตรี วงเงิน
1
1
149,800,000 บาท
(รายการ) (รายการ)
1. ค่ำออกแบบน้ำพุดนตรี สำนักงำน
(กันเงิน)
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี วงเงิน
9,8๐๐,๐๐๐ บำท
2. ค่ำจัดทำน้ำพุดนตรี วงเงิน
140,000,000 บำท
- งำนรื้อถอนโครงสร้ำงและระบบ
น้ำพุดนตรีเดิม
- งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงน้ำพุดนตรี
- งำนติดตั้งระบบน้ำพุดนตรี
- งำนติดตั้งระบบแสง สี เสียง
- งำนติดตั้งระบบควบคุม (Software +
Hardware)
6 โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
วงเงิน 10,000,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2564

(๑) จัดตกแต่งสถำนที่ในกำรจัดงำน พร้อม
ติดตั้งระบบไฟ แสง สี และตกแต่ง
บรรยำกำศในท้องฟ้ำด้วยธีมบอลลูน
(๒) จัดกิจกรรมเพื่อให้บริกำรนักท่องเที่ยว
(๓) กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรจัดงำน

7 โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ 13
ปีงบประมาณ 2564
วงเงิน 130,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของโครงการ

%
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 2 รายการ วงเงิน
160,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.23
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
9,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.77
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 160,000,000 บำท ตำม
หนังสือ เลขที่ สพค 101.2.2/0193 ลงวันที่ 14 กันยำยน
2564
100 - อยู่ในขั้นตอนรอผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 ตุลำคม 2564
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 9,800,000
บำท

1
(งาน)

1
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(งาน)
295,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.96
(กันเงิน)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 9,554,500 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 95.54
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 150,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.50
1
1
100 - ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 งวดงำน วงเงิน
(งำน)
(งำน)
295,500 บำท คงเหลือเบิกจ่ำย จำนวน 2 งวดงำน วงเงิน
(กันเงิน)
9,554,500 บำท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 9,554,500 บำท ตำมสัญญำ
เลขที่ CNS 160/2564 ลงวันที่ 30 มีนำคม 2564 วงเงิน
ตำมสัญญำจำนวน 9,850,000 บำท มีจำนวน 3 งวดงำน
- เนื่องจำกเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID19) สำนักงำนฯ จึงได้ขยำยระยะเวลำในกำรดำเนินโครงกำร
ออกไปจนกว่ำสถำนกำรณ์จะคลี่คลำย ซึ่งจำกเดิมมีกำหนดกำร
จัดงำนวันที่ 10 - 23 เมษำยน 2564
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 150,000
บำท
8
8
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รายการ) (รายการ)
68,510 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.70
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 61,490
บาท คิดเป็นร้อยละ 47.30
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ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕64

(๑) ค่ำบุคลำกรช่วยดำเนินกิจกรรม วงเงิน
50,000 บำท

เป้าหมาย
ทั้งปี
(หน่วยนับ)
1
(รำยกำร)

(๒) ค่ำวัสดุสำนักงำนที่ใช้ในกำรทำกิจกรรม
วงเงิน 10,000 บำท

1
1
(รำยกำร) (รำยกำร)

(๓) ค่ำดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ควำมรู้
(ของรำงวัล หรือของที่ระลึก) วงเงิน
40,000 บำท
(๔) ปรับปรุงและซ่อมแซมป้ำยตำมจุด
กิจกรรมเดิม จุดช้ำง จุดฮิปโป และป้ำย
คำเตือนต่ำงๆ วงเงิน 30,000 บำท
8 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือน
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
วงเงิน 5,200,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2564
(๑) ปรับปรุงรถบัส ของสำนักงำนเชียงใหม่
ไนซำฟำรี จำนวน 2 คัน วงเงิน
1,000,000 บำท
(๒) Content โลกควำมจริงผสม (Mixed
Reality) ในโซน Savanna วงเงิน
1,500,000 บำท
(๓) ดำเนินกำรสร้ำง content โลกควำม
จริงผสม (Mixed reality) บริเวณรอบ
สระน้ำ Swan lake วงเงิน
1,000,000 บำท
(๔) ระบบ software วงเงิน 200,000 บำท
(๕) อุปกรณ์ hardware สำหรับใช่ในรถบัส
๒ คัน วงเงิน 1,500,000 บำท

2
2
(รำยกำร) (รำยกำร)

ที่

โครงการ

เชิงปริมาณ

1
(รำยกำร)

4
4
(รำยกำร) (รำยกำร)
1
(งาน)

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

ความก้าวหน้าของโครงการ

%
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่จัดหำบุคลำกรเพื่อช่วย
ดำเนินกิจกรรม เนื่องด้วยปัจจุบันมีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
โควิด 19 และรัฐบำลยังคงนโยบำยในกำรควบคุมและป้องกันใน
ทุกพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง หน่วยงำนจึงดำเนินกำรเอง
- มีเงินเหลือจ่ ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 50,000
บำท
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 4,800
บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 5,200 บำท
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 33,710
บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 6,290 บำท
100 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 30,000
บำท

1
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 5,200,000 บำท ตำมหนังสือ
(งาน)
เลขที่ สพค 104.9/0418 ลงวันที่ 21 กันยำยน 2564
(กันเงิน)
- เนื่องจำกคณะกรรมกำรกำหนดขอบเขตงำนและรำคำกลำง ได้
สืบรำคำกลำง จำนวน 8 รำย แต่มีผู้ยื่นเสนอรำคำเพียงรำยเดียว
จึงได้ประกำศยกเลิกประกำศประกวดรำคำเดิม เมื่อวันที่ 29
กันยำยน 2564 โดยคณะกรรมกำรฯ จะดำเนินกำรกำรทบทวน
ขอบเขตของงำนฯ อีกครั้ง เพื่อประกำศประกวดรำคำ ครั้งที่ 2

29

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕64
ที่
โครงการ
ทั้งปี
ความก้าวหน้าของโครงการ
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
1 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖4
8
6 75.00 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
วงเงิน 400,000 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
85,431 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.36
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2564
- ไม่ดาเนินการ วงเงิน 89,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.37
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
225,069 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.27
(๑) อบรมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
3
1 33.33 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
วงเงิน 163,500 บำท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
21,060 บำท
- ไม่ดำเนินกำร วงเงิน 89,500 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 52,940 บำท
1. เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
1
- ไม่ดำเนินกำร เนื่องจำกเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019
และคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยใน (หลักสูตร)
(COVID-19)
กำรทำงำน วงเงิน 20,000 บำท
2. หลักสูตรกำรป้องกันและระงับ
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 21,060
อัคคีภัย วงเงิน 74,000 บำท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 52,940 บำท
3. ปฐมพยำบำล และช่วยปฏิบัติ
1
- ไม่ดำเนินกำร เนื่องจำกเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019
กำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) วงเงิน
(หลักสูตร)
(COVID-19)
69,500 บำท
(๒) อบรมกำรปฏิบัติงำนสำหรับผู้ปฏิบัติงำน
5
5
100 - ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 หลักสูตร วงเงิน
ด้ำนบัญชี กำรเงิน พัสดุ บริหำรงำน
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
64,371 บำท ดังนี้
ทั่วไป และกำรตรวจสอบภำยใน วงเงิน
1. เข้ำร่วมกำรอบรมหลักสูตรเทคนิคในกำรปฏิบัติด้ำนควบคุม
236,500 บำท
ภำยใน กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง แผนตรวจสอบภำยในฯ
วงเงิน 16,126 บำท
2. เข้ำร่วมกำรอบรมหลักสูตรกำรจัดทำเอกสำรทำงบัญชีและ
ภำษีเพื่อแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่สรรพำกร วงเงิน 11,466 บำท
3. เข้ำร่วมกำรอบรมหลักสูตรกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบงำน
กำรเงินที่มีประสิทธิภำพ วงเงิน 8,900 บำท
4. เข้ำร่วมกำรอบรมด้ำนบัญชีหลักสูตรข้อควรระวังในกำรปิด
บัญชีเพื่อจัดทำงบกำรเงินให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
และกำรนำส่งงบกำรเงิน วงเงิน 8,379 บำท
5. เข้ำร่วมกำรอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำน
กำรเบิกจ่ำยเงินสำหรับบุคลำกรภำครัฐ รุ่นที่ 2 วงเงิน
19,500 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 172,129
บำท
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รายงานด้านการเงิน
๑. รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
๑.๑ เปรียบเทียบเป้ำหมำยรำยได้กับผลกำรดำเนินงำน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน ๒๕๖๔) สรุปดังนี้
หน่วย : บำท
รายการ
๑. รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
- ค่ำขำยสินค้ำ (อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
สินค้ำที่ระลึก อำหำรสัตว์)
- ค่ำบัตรเข้ำชม
- ค่ำบริกำรที่พัก ห้องประชุมสัมมนำ/จัดเลี้ยง
- ค่ำบริกำรรถโดยสำร/รถลำกพ่วง
- ค่ำเช่ำสถำนที่
- รำยได้อื่น (รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน, ค่ำปรับ)
๒. รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานพัฒนา
พิงคนครฯ
- รำยได้ดอกเบี้ยรับ
- รำยได้คำ่ ปรับ
- รำยได้อื่น
รวมทั้งสิ้น

เป้าหมายปี
ผลการดาเนินงาน
๒๕๖๔
(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔)
28,675,870.85
26,602,129.15

ร้อยละ
92.77

2,594,450.84

2,542,252.76

97.99

24,636,730.18
1,044,360.71
9,476.64
112,545
278,307.48
13,632,533.81

22,592,128.29
816,045.68
7,476.64
81,772.50
562,453.28
9,978,664.37

91.70
78.14
78.90
72.66
202.10
73.20

13,207,136.44
68,139.31
357,258.06
42,308,404.66

8,885,330.82
71,377
1,021,956.83
36,580,793.52

67.28
104.75
286.06
86.46

หมำยเหตุ : รำยได้จำกกำรดำเนินงำนของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีเป็นรำยได้ที่หักค่ำธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
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๑.๒ ผลกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปดังนี้
รายการ
๑. รายได้จากการดาเนินงานของ
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- ค่ำขำยสินค้ำ (อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม สินค้ำที่ระลึก อำหำรสัตว์)
- ค่ำบัตรเข้ำชม
- ค่ำบริกำรที่พัก ห้องประชุมสัมมนำ/
จัดเลีย้ ง
- ค่ำบริกำรรถโดยสำร
- ค่ำเช่ำสถำนที่
- รำยได้อื่น (ค่ำปรับ, รำยได้อื่น)
๒. รายได้จากการดาเนินงานของ
สานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
- รำยได้ดอกเบี้ยรับ
- รำยได้คำ่ ปรับ
- รำยได้อื่น
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บำท
+ เพิ่มขึ้น/ - ลดลง
จานวนเงิน
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
(ต.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓)

ผลการดาเนินงาน
(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔)

81,135,648.36

26,602,129.15

-54,533,519.21

-205.00

7,421,602.22

2,542,252.76

-4,879,349.46

-191.93

70,552,002.29

22,592,128.29

-47,959,874.00

-212.29

1,923,677.46

816,045.68

-1,107,631.78

-135.73

2,200
192,439.17
1,043,727.22

7,476.64
81,772.50
562,453.28

+5,276.64
-110,666.67
-481,273.94

+70.58
-135.33
-85.57

20,150,367.20

9,978,664.37

-10,171,702.83

-101.93

19,733,764.41
176,496.67
240,106.12
101,286,015.56

8,885,330.82
71,377
1,021,956.83
36,580,793.52

-10,848,433.59
-105,119.95
+781,850.71
-64,705,222.04

-122.09
-147.27
+76.51
-176.88

หมำยเหตุ : รำยได้จำกกำรดำเนินงำนของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นรำยได้ที่หักค่ำธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๑.๓ รำยได้ของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
รำยได้ของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 ดังนี้
ประเภทรายได้
รายได้รวม
ส่วนลด/ค่าธรรมเนียม
รายได้สุทธิ
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (บาท)
เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)

พ.ศ. 2562
(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)
372,099,450.80
144,382,697.23
227,716,753.57
4,222,903.94
1.89

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
(ต.ค. 62 – ก.ย. 63)
116,877,156.07
35,741,507.71
81,135,648.36
-146,581,105.21
-64.37

พ.ศ. 256๔
(ต.ค. 6๓ – ก.ย. 6๔)
30,684,396.86
4,082,267.71
26,602,129.15
-54,533,519.21
-67.21
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250.0000

227.7168

200.0000
(ล้านบาท)

150.0000
81.1356

100.0000
50.0000

26.6021

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

รายได้สุทธิ

๑.๔ สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว
(๑) จำนวนนักท่องเที่ยวของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ –
๒๕๖๔ สรุปดังนี้
จานวนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าชม (คน)
นักท่องเที่ยวชาวไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ใหญ่
เด็ก
๑๘๖,๑๘๖
๔๔,๒๙๔
๓๔๗,๑๘๒
๓๙,๗๔๐
139,942
33,914
95,192
10,193
93,041
25,056
256
61

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

รวม
๖๑๗,๔๐๒
279,241
118,414

(๒) สัดส่วนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้ำชมเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปดังนี้
เด็ก
(ต่างชาติ)
๓.๖๔%

ภาพรวม
คนไทย ๖๒.๒๖%
คนต่ำงชำติ 37.74 %

ผู้ใหญ่
(ต่างชาติ)
๓๔.๐๙%

เด็ก
(ไทย)
๑๒.๑๕%

ผู้ใหญ่
(ไทย)
๕๐.๑๒%

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ใหญ่
(ต่างชาติ)
๐.๒๒%

ภาพรวม
คนไทย ๙๙.73%
คนต่ำงชำติ 0.27 %

เด็ก
(ไทย)
๒๑.๑๖%

เด็ก
(ต่างชาติ)
๐.๐๕%
ผู้ใหญ่
(ไทย)
๗๘.๕๗%

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ณ 30 ก.ย. 2564)
-
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(๓) ผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน 676,824,629.84 บำท ดังนี้
รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
• มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ำชมเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีทั้งหมด 118,414 คน คิดเป็นมูลค่ำรำยได้
ทำงเศรษฐศำสตร์ จำนวน ๓๔๖.๓๒ ล้ำนบำท

การจ้างงานและการสร้างรายได้ในท้องถิ่น
• กำรจ้ำงคนในท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่ำ 1๒๒.๕๐ ล้ำนบำท
• กำรส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่ำ 2๐๘.๐๐ ล้ำนบำท

๑.๕ ผลตอบแทนทำงสังคมของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
มูลค่าทางสังคม
(๑) ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและ
ยกระดับคุณภำพชีวิตและควำม
เป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่

ผลการคานวณมูลค่าทางสังคม
 กำรดำเนินกิจกรรมของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีก่อให้เกิดกำร
ส่ ง เสริม ให้ เกิ ด กำรจ้ ำ งงำนทำงอ้ อม เช่ น ผู้ ป ระกอบกำรรับ เหมำ
ก่อสร้ำง ผู้ประกอบกำรภำยนอกเช่ำพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมถ่ำยภำพ
 ส ำนั ก งำนเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ ำฟำรี แ จกจ่ ำ ยต้ น ฟ้ ำ ทะลำยโจรให้ แ ก่
หน่วยงำนต่ำงๆ สำหรับปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรรักษำสุขภำพของ
ประชำชน ได้ แ ก่ ต้ น ฟ้ ำ ทะลำยโจรแบบถอนต้ น กล้ ำ จ ำนวน
๒๕๑,๐๐๐ ต้น คิดเป็นมูลค่ำ ๒,๕๑๐,๐๐๐ บำท และต้นฟ้ำทะลำย
โจรแบบถุงเพำะชำ จำนวน ๒,๒๐๐ ต้น คิดเป็นมูลค่ำ ๖๖,๐๐๐ บำท
รวมเป็นมูลค่ำจำนวน ๒,๕๗๖,๐๐๐ บำท

(๒) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสัตว์ป่ำแก่
เยำวชนและบุคคลทั่วไป เช่น กำร
ดำเนินกิจกรรม CSR สนับสนุนด้ำน
กำรศึกษำให้กับสถำบันกำรศึกษำ
ต่ำงๆ เป็นต้น

 สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีจัด กิจกรรมที่ให้ควำมรู้ด้ำนธรรมชำติ
และสั ต ว์ ป่ ำ ให้ แ ก่ เ ยำวชน โดยมี นั ก เรี ย นจำกโรงเรี ย นต่ ำ งๆ
ที่ ข ำดโอกำสและไม่ มี ง บประมำณที่ จ ะน ำนั ก เรี ย นทั ศ นศึ ก ษำ
นอกสถำนที่ จำนวน ๑๐ โรงเรียน รวมจำนวน ๑,๒๕๔ คน คิดเป็น
มูลค่ำ ๓๗๖,๒๐๐ บำท
 สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีได้ให้ควำมอนุเครำะห์สถำบันกำรศึกษำ
ต่ำงๆ จัดส่งนักศึกษำเข้ำมำฝึกงำนทำงด้ำนสัตวแพทย์ กำรดูแลสัตว์
ป่ ำ กำรให้ บ ริ ก ำรและอำนวยควำมสะดวกนั ก ท่ อ งเที่ ย วและงำน
บริหำรทั่ ว ไป จ ำนวน ๖๗ รำย แต่ เ นื่ องจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด -๑๙ ทำให้ตั้งแต่เดือนมีนำคม ๒๕๖๔ หยุดรับ
นักศึกษำฝึกงำน

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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มูลค่าทางสังคม
(๓) เกิดรายได้จากการจาหน่ายอาหาร
สัตว์ การจาหน่ายสินค้า OTOP

ผลการคานวณมูลค่าทางสังคม

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๔ ตาบลกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งมีเครือข่ายผู้ผลิต
อาหารสัตว์ในอาเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
เช่ น ล าพู น ล าปาง และ แม่ ฮ่ องสอน มี รายได้ จ ากการจ าหน่ า ย
อาหารสัตว์ให้กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมทั้งสิ้น ๒๑,๙๖๖,๖๖๓.๕๐
บาท
(๔) ดาเนินการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม  สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีผลิตปุ๋ย จากมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์
เช่น การผลิตปุ๋ยจากมูลสัตว์และผลิต
ซาฟารี โดยปุ๋ยที่ได้นามาใช้สาหรับงานภูมิทัศน์ในพื้นที่เพื่อการรักษา
ปุ๋ยหมักชีวภาพแบบน้า (EM)
สิ่ ง แวดล้ อ ม และยั ง ได้ บ รรจุ ก ระสอบจ านวน ๘๗๓ กระสอบ
เพื่ อ น าไปสนั บ สนุ น งานของเทศบาลต่ า งๆ ในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง
เช่น โครงการฟื้นฟูป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ๑๑ หมู่บ้าน และโครงการปลูกผักเป็นอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียน เป็นต้น รวมจานวน ๗๐๘ กระสอบ คิดเป็นมูลค่าจานวน
๗๐,๘๐๐ บาท

๒. สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จาแนกตามประเภทงบประมาณ)
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพืน้ ฐาน
1. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
1.1 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการ
ด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี
1.2 กิจกรรมบริหารจัดการสานักงาน
2. ค่าใช้จ่ายลงทุน
2.1 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการ
ด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี
2.2 กิจกรรมบริหารจัดการสานักงาน
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ
3.1 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการ
ด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี
3.2 กิจกรรมบริหารจัดการสานักงาน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ได้รบั
จัดสรร
88.5616
385.1528
149.5422
115.0440

วงเงิน

ร้อยละ

วงเงิน

ร้อยละ

วงเงิน

ร้อยละ

วงเงิน

ร้อยละ

80.9580
106.6851
98.2080
80.7039

91.41
27.70
65.67
70.15

217.2373
9.9119
9.0670

56.40
6.63
7.88

80.9580
323.9224
108.1199
89.7709

91.41
84.10
72.30
78.03

7.6036
61.2303
41.4222
25.2731

8.59
15.90
27.70
21.97

34.4982
3.7741
3.7398

17.5041
1.9503
1.9198

50.74
51.68
51.33

0.8449
1.3830
1.3830

2.45
36.64
36.98

18.3490
3.3333
3.3028

53.19
88.32
88.32

16.1491
0.4408
0.4370

46.81
11.68
11.68

0.0343
231.8365
205.9915

0.0305
6.5267
2.1206

88.89
2.82
1.03

205.9425
189.0010

88.83
91.75

0.0305
212.4692
191.1216

88.89
91.65
92.78

0.0038
19.3673
14.8699

11.11
8.35
7.22

25.8450
473.7144

4.4061
187.6431

17.05
39.61

16.9415
217.2373

65.55
45.86

21.3476
404.8804

82.60
85.47

4.4974
68.8339

17.40
14.53

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

ผลเบิกจ่าย

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

รวมทั้งสิ้น

คงเหลือ (ส่งคืน)
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สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
ก่อนมีการจัดการ หลังมีการจัดการ
หมายเหตุ
(แผน)
(ผล)
รำยได้จำกกำรดำเนินงำนของ
25
12
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
(สูงมำก)
(สูง)

1. รำยได้ของสำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรีไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย

S

2. กำรควบคุมคุณภำพน้ำสำหรับเลี้ยง
สัตว์และดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

O

20
(สูงมำก)

9
(สูง)

3. กำรขำดแคลนน้ำใช้ในกำรดูแลสัตว์
และกำรบริกำรนักท่องเที่ยวในช่วงฤดู
แล้ง
4. สัตว์ที่ให้บริกำรทำร้ำยนักท่องเที่ยว
ในกิจกรรมต่ำงๆของสำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

O

9
(สูง)

6
(ปำนกลำง)

O

12
(สูง)

3
(ต่ำ)

5. รถนั่งชมสัตว์เกิดอุบัติเหตุภำยใน
พื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

O

15
(สูงมำก)

1
(ต่ำ)

6. กำรเบิกจ่ำยของสำนักงำนพัฒนำ
พิงคนครฯ ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย

F

25
(สูงมำก)

15
(สูงมำก)

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
จำนวน 26.60 ล้ำนบำท
จำกกำรเก็บตัวอย่ำงน้ำของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เก็บตัวอย่ำงน้ำ 33 จุด
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 24 จุด
คิดเป็น ร้อยละ 72.73
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไม่พบ
กำรขำดแคลนน้ำใช้ในกำรดูแลสัตว์
และกำรบริกำรนักท่องเที่ยว
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ไม่มีนักท่องเที่ยวถูกสัตว์ที่ให้
บริกำรทำร้ำยในกิจกรรมต่ำงๆ จึงไม่
เกิดค่ำใช้จ่ำย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไม่มี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกปัญหำกำรชำรุด
ขัดข้องของรถลำกพ่วง
- แผนงบประมำณประจำปี จำนวน
๔๗๓.๗๑ ล้ำนบำท
- ผลกำรเบิกจ่ำย ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
จำนวน 404.88 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 85.47
- ดำเนินกำรจัดทำหลักเกณฑ์กำร
กำหนดระดับและโครงสร้ำงเงินเดือน
และค่ำตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติงำน
แต่ยังไม่ได้ปรับปรุง/แก้ไขระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ จำนวน 7 ข้อ

7. ข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำร
C
9
9
ทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำนพัฒนำ
(สูง)
(สูง)
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ขัดแย้ง
และไม่สอดคล้องกับโครงสร้ำงและ
อัตรำกำลังในปัจจุบัน
ยังคงเกิดเหตุกำรณ์กระแส
8. ระบบกำรให้บริกำรของสำนักงำน
T
20
15
ไฟฟ้ำดับ แต่มกี ำรบำรุงรักษำ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีที่ใช้ระบบ
(สูงมำก)
(สูงมำก)
Generator อย่ำงต่อเนื่อง จึงส่งผล
เทคโนโลยีสำรสนเทศใช้งำนไม่ได้และ
กระทบต่อข้อมูลลดน้อยลง
ข้อมูลสูญหำย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สพค.
9. กำรประเมินคุณธรรมและควำม
R
8
2
ได้คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและ
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
(สูง)
(ต่ำ)
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐของ (Integrity and
หน่วยงำนภำครัฐ คือ 91.92
Transparency Assessment: ITA)
คะแนน (ระดับ A)
ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) ไม่ผ่ำนเกณฑ์
เป้ำหมำย (85 คะแนน)
หมำยเหตุ S = ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) O = ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operation Risk)
F = ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)
C = ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk
T = ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Technology Risk) R = ควำมเสี่ยงด้ำนควำมน่ำเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk)

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

36

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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สรุปผลการประเมินระดับองค์กรของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วดั

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
คะแนนที่ได้
ขั้นต่า มาตรฐาน ขั้นสูง ผลการดาเนินงาน (เทียบจาก
(50)
(75)
(100)
ค่าเป้าหมาย)
Performance Perspective

คะแนนถ่วง
น้าหนัก

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล
1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภำรกิจตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งที่แสดงให้เห็นกำรเชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและแผนระดับชำติ
- ศึกษำ
- ประชุม
- รำยงำน
1.1.1 ระดับควำมสำเร็จของ
30
- ดำเนินกำรศึกษำ
100
30.0
วิ
เ
ครำะห์
ก
ำร
หำรื
อ
ร่
ว
มกั
บ
ควำมก้
ำ
วหน้
ำ
วิ
เ
ครำะห์
ก
ำรด
ำเนิ
น
กำรดำเนินกำรตำมมติ ครม. และ
ดำเนินกำร หน่วยงำนที่ ดำเนินกำร งำนและแนวทำงกำร
กฎหมำยที่เกีย่ วข้องและจัดทำแนว
และปัญหำ เกี่ยวข้องกับ และปัญหำ บริหำรจัดกำรองค์กร
ทำงกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่
กำรโอนไนท์ กำรดำเนิน กำรโอน
- ประชุมหำรือร่วมกับ
เหมำะสม
ซำฟำรีตำม กำรมติ ครม. ไนท์ซำฟำรี หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
มติ ครม. และ
กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
- ศึกษำ
วิเครำะห์
แนวทำงกำร
บริหำร
จัดกำร
องค์กรที่
เหมำะสมใน
มิติด้ำน
เศรษฐกิจ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
และอื่นๆ

1.1.2 ระดับควำมสำเร็จของ
กำรดำเนินกำรโครงกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564

1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็น
กำรปฏิรปู ประเทศของกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง/นโยบำยสำคัญหรือ
เร่งด่วนของรัฐบำล

20

ผลผลิต
โครงกำร
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย
ร้อยละ 80
ของโครงกำร
ทั้งหมด

และกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษำ
วิเครำะห์
รูปแบบของ
ไนท์ซำฟำรี
ตำมแนว
ทำงกำรรับ
โอนของ
องค์กำรสวน
สัตว์ จำกกำร
ประชุมและ
หำรือร่วมกับ
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับ
กำรดำเนิน
กำรตำมมติ
ครม. และ
กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
ผลผลิต
โครงกำร
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย ร้อย
ละ 90
ของโครงกำร
ทั้งหมด

พร้อมข้อเสนอ
กำรแก้ไข
ปัญหำกำร
ดำเนิน
กำรตำมมติ
ครม. และ
กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
- รำยงำนผล
ศึกษำ
วิเครำะห์และ
จัดทำแนว
ทำงกำร
บริหำร
จัดกำรองค์กร
ที่เหมำะสม
เสนอรำยงำน
และแนวทำงฯ
ต่อ อ.กพม.
และ กพม.
ผลผลิต
โครงกำร
เป็นไปตำม
เป้ำหมำยทุก
โครงกำร
(ร้อยละ 100)

- ศึกษำรูปแบบ
บริหำรเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรีจำกผลกำร
ประชุมหำรือ
- รำยงำนควำม
ก้ำวหน้ำและปัญหำ
กำรโอนต่อสำนักงำน
กพร. ในฐำนะฝ่ำย
เลขำนุกำร อ.กพม.
และ กพม.
- รำยงำนและเสนอ
ขอจัดตั้งองค์กำร
มหำชนต่อสำนักงำน
กพร. ในฐำนะ
เลขำนุกำร อ.กพม.
และ กพม.

ร้อยละ 100

100

20.0

สพค. เป็นองค์การมหาชนที่ต้องติดตามประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานเป็นการ
เฉพาะ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีการประกาศใช้กฎหมายยุบเลิก สพค.
จึงได้รับยกเว้นยกเว้นการประเมินผลตัวชี้วัดนี้

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
(ร้อยละ)
ขั้นต่า มาตรฐาน ขั้นสูง
(50)
(75)
(100)
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดาเนินงาน
2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน/ควำมคุม้ ค่ำในกำรดำเนินงำน
24.28
26.45
28.63
2.1.1 ควำมสำมำรถทำงกำร
10
ล้
ำ
นบำท
ล้
ำ
นบำท
ล้
ำนบำท
หำรำยได้เพื่อลดภำระงบประมำณ
ภำครัฐ
องค์กำร
จัดทำรำยงำน
2.1.2 ตัวชี้วัดที่แสดงถึง
10
มหำชนจะต้
อ
ง
ผลกำรประเมิ
น
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน/
จัดทำรำยงำน
ควำมคุ้มค่ำใน
ควำมคุ้มค่ำในกำรดำเนินงำน

ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ผลการดาเนินงาน (เทียบจาก
ค่าเป้าหมาย)

2.2 ร้อยละค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร
ขององค์กำรมหำชน

- ร้อยละค่ำใช้จ่ำยด้ำน
บุคลกร เท่ำกับ 16.63
และค่ำใช้จ่ำยด้ำน
บุคลำกรจริงไม่สูงกว่ำ
งบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรกำร
พัฒนำพิงคนคร
ร้อยละ -13.70

ผลกำรประเมิน
ควำมคุ้มค่ำใน
กำรดำเนินงำน
ขององค์กร
ประจำปี
งบประมำณ
พ.ศ. 2564
โดยจะต้อง
ประกอบด้วย
ข้อมูลตำม
ประเด็นในกำร
ประเมินที่
กำหนด

5

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

-

ร้อยละ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำน
บุคลำกร
ไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ
ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด

26.60
ล้ำนบำท

คะแนนถ่วง
น้าหนัก

75

7.5

- จัดทำรำยงำนผลกำร
ประเมินควำมคุ้มค่ำ
และเสนอ
กำรดำเนินงำน คณะกรรมกำรในกำร
ขององค์กร ประชุมครั้งที่
ประจำปี
11/2564 วันที่ 28
งบประมำณ ตุลำคม 2564 และ
พ.ศ. 2564 จัดส่งให้สำนักงำน
เสนอ
กพร. ต่อไป
คณะกรรมกำร
องค์กำรมหำชน
และจัดส่งให้
สำนักงำน กพร.

100

10.0

ร้อยละ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำน
บุคลำกรไม่เกิน
กรอบวงเงิน
รวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรี
กำหนด และ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำน
บุคลำกรจริง
ไม่สูงกว่ำ
งบประมำณที่
ได้รับกำร
จัดสรรจำก
คณะกรรมกำร
บริหำรกำร
พัฒนำ
พิงคนคร ไม่เกิน
ร้อยละ 4.86

100

5.0
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ตัวชี้วดั

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
คะแนนที่ได้
ขั้นต่า มาตรฐาน ขั้นสูง ผลการดาเนินงาน (เทียบจาก
(50)
(75)
(100)
ค่าเป้าหมาย)
Potential Perspective

คะแนนถ่วง
น้าหนัก

องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน
3.1 ผลกำรพัฒนำศักยภำพองค์กำรสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0
3.1.1 กำรพัฒนำองค์กำรสู่
ดิจิทัล (เลือก 1 จำก 2 ตัวชี้วัด
ย่อย)
1) กำรพัฒนำระบบข้อมูล
สพค. เป็นองค์การมหาชนที่ต้องติดตามประเมินความสาเร็จของการ
ให้เป็นดิจิทัล เพื่อนำไปใช้สู่กำร
เปิดเผยข้อมูลภำครัฐ (Open Data)
ดาเนินงานเป็นการเฉพาะ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีการ
2) กำรให้บริกำรผ่ำน
ประกาศใช้กฎหมายยุบเลิก สพค. จึงได้รับยกเว้นยกเว้น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
การประเมินผลตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3
3.1.2 กำรประเมินสถำนะของ
หน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็นระบบ
รำชกำร 4.0 (PMQA 4.0)
องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
4.1 ร้อยละควำมสำเร็จของกำร
10
ผ่ำนร้อยละ 100
98 คะแนน
98
พัฒนำด้ำนกำรควบคุมดูแลกิจกำร
(100
ของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
คะแนน)
รวม
85
คะแนนรวม
คิดน้าหนักร้อยละ 100 คะแนนรวมเท่ากับ
สรุปผลการประเมินระดับองค์การ
หมำยเหตุ : สรุปผลการประเมินระดับองค์กร
ระดับดีมำก
หมำยถึง องค์กำรมหำชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป
ระดับดี
หมำยถึง องค์กำรมหำชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 75 - 89.99 คะแนน
ระดับพอใช้
หมำยถึง องค์กำรมหำชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60 – 74.99 คะแนน
ระดับต้องปรับปรุง หมำยถึง องค์กำรมหำชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ำกว่ำ 60 คะแนน
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9.8
82.30
96.82
ดีมาก

รายงานงบการเงิน
ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ภาคผนวก
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

วั น ที่ 26 ตุ ล ำคม111
2563 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิง คนคร (องค์ ก ำรมหำชน) โดยส ำนั ก งำนเชี ย งใหม่
ไนท์ซำฟำรี จั ดกิ จ กรรม Big Cleaning ครั้งใหญ่
ภำยในพื้นที่สำนัก งำนเชีย งใหม่ไนท์ซำฟำรี ทั้งในส่วน
พื้น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรนั ก ท่ อ งเที่ ย วและส่ว นพื้ น ที่ แ สดงสั ต ว์
เตรียมควำมพร้อมรับลมหนำว และต้อนรับนักท่องเที่ยว
ในช่วงปลำยปีนี้ นำโดย นำยเบญจพล นำคประเสริฐ
กรรมกำรบริ ห ำร ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ทนผู้ อ ำนวยกำร
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร คณะผู้บริหำร และบุคลำกร
ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วั น ที่ 6 พฤศจิ ก ำยน 2563 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิง คนคร (องค์ ก ำรมหำชน) โดยส ำนั ก งำนเชี ย งใหม่
ไนท์ ซ ำฟำรี เปิ ด กิ จ กรรม “Jurassic

world

VR

@Chiangmai Night Safari” สวนสนุกที่เต็มไปด้วย
สิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมำร่วม
เปิดประสบกำรณ์ใหม่ กั บครั้งแรกของเทคโนโลยีก ำร

วั น ที่ 30 ตุ ล ำคม 2563 เชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ ำฟำรี
จัด กิ จ กรรม“ลอยกระทง ชมสั ต ว์ ป่ ำ ประที ป เบิ ก ฟ้ ำ
ยี่เป็งเชียงใหม่” เพื่อสร้ำงกิจกรรมตำมเทศกำลและร่วม
สืบสำนประเพณีเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว

วัน ที่ 5 ธัน วำคม 2563 สำนั ก งำนพั ฒ นำพิ งคนคร
(องค์กำรมหำชน ) โดยสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
จัดกิจกรรม “พ่อเที่ยวฟรี” พร้อมมอบของขวัญให้ผู้ที่
เกิด วันที่ 5 ธันวำคมของทุกปี เที่ยวชมฟรีตลอดทั้งวัน
โดยไม่ มี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย ในวั น ที่ 5 ธั น วำคม 2563 ณ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

ท่องเที่ยวเสมือนจริง โดยมี นำยเบญจพล นำคประเสริฐ
กรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร ปฏิบัติหน้ำที่แทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร เป็นผู้แถลงข่ ำว
ณ ลำนกิจกรรม VR เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
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วันที่ 29 ธัน วำคม 2563 สำนัก งำนพั ฒนำพิงคนคร
(องค์ก ำรมหำชน) โดยสำนัก งำนเชีย งใหม่ไนท์ซำฟำรี
ร่วมกับสภำกำชำดไทย จัดกิจกรรม “บริจำคโลหิตด้วย
หัวใจ 1 คนให้ หลำยคนรับ (ครั้งที่ 2)” เป็นกำรทำ
ควำมดีส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ และเพื่อใช้เป็นโลหิต
สำรองในระบบของสภำกำชำดไทย ตลอดจนใช้สำหรับ
ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ณ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
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ส ำนั ก งำนพั ฒ นำพิ ง คนคร (องค์ ก ำร
มหำชน) โดยสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ประกำศ
ผลกำรตัดสินกำรประกวดตั้งชื่อลูกวัวแดง จำนวน 1 ตัว
เพศผู้ สมำชิ ก ใหม่ ที่ เกิ ด ในเชี ย งใหม่ไ นท์ ซำฟำรี โดย
วิ ธี ก ำรจั บ ฉลำกจำกชื่ อ ที่ ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ กของ
คณะกรรมกำร จ ำนวน 50 ชื่ อ จำก 340 กว่ ำ ชื่ อ
ที่ ป ระชำชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ง เข้ ำ ร่ ว มประกวด
ผลปรำกฏว่ำจับฉลำกได้หมำยเลข 6 ได้ชื่อ น้องเดือนยี่
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