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ความเป็นมา 
 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) : สพค.  จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556  ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 130 ตอนที่ 15 ก  
เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556  โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงหรือ
ต่อเนื่องกับเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพ่ือยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพ้ืนที่ดังกล่ำว  โดยมีกำรควบรวมและโอนกิจกำรโครงกำรเชียงใหม่  
ไนท์ซำฟำรี จำกองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นท่ีพิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) และศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ  จังหวัดเชียงใหม่  จำกส ำนักปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ มำอยู่
ภำยใต้กำรบริหำรของ สพค. โดยมีวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง ดังนี้ 
 (๑) วำงแผน พัฒนำ และบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจกำรที่ต่อเนื่องเพ่ือ
กำรพัฒนำพิงคนคร 
 (๒) พัฒนำโครงข่ำยกำรคมนำคม กำรขนส่ง และกำรสำธำรณูปโภคเพ่ือส่งเสริมภำรกิจตำม (๑) 
 (๓) ประสำนงำนและสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำพิงคนคร 
 (๔) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น
ในพ้ืนที่กำรพัฒนำพิงคนคร 
 (๕) ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพ้ืนที่กำร
พัฒนำพิงคนคร โดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่กิจกำร ทรัพย์สิน 
สิทธิ หนี้ และงบประมำณขององค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำร
มหำชน) (อพท.) เฉพำะในส่วนของส ำนักงำนพ้ืนที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้กับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) (สพค.) และมีมติเมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่ กิจกำร 
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณของส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ในส่วนของ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ไปเป็นของส ำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ตำมควำมในมำตรำ 40 แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ให้ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
(สพค.) และหน่วยงำนภำยในปรับเปลี่ยนสถำนภำพ บทบำท ภำรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล และเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีของกระทรวงทรัพยกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (องค์กำรสวนสัตว์) และศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำไปเป็นของกระทรวงกำรคลัง (กรมธนำรักษ์) 
และคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ก ำหนดวันสิ้นสุดควำม
รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของ สพค. ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ เป็นวันที่ 30 
กันยำยน 2561 และให้กรมธนำรักษ์รับผิดชอบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 
2561 พร้อมทั้งเห็นชอบอัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเลิกจ้ำงและเงินช่วยเหลือเยียวยำแก่เจ้ำหน้ำที่ของ 
สพค. ที่ปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ 
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คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 28 พฤษภำคม 2561 เห็นชอบกำรขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
14 พฤษภำคม 2556 ซึ่งจัดให้ สพค. เป็นองค์กำรมหำชนกลุ่มที่ 1 พัฒนำและด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญ
ของรัฐเฉพำะด้ำน เปลี่ยนแปลงเป็นองค์กำรมหำชนกลุ่มที่ 2 บริกำรที่ใช้เทคนิควิชำกำรด้ำนหรือสหวิทยำกำร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับภำรกิจของ สพค. ที่เปลี่ยนแปลงไปตำมนโยบำยรัฐบำล และให้มีผลใช้บังคับกับผู้ด ำรง
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำร กรรมกำร ที่ปรึกษำ และอนุกรรมกำร และผู้อ ำนวยกำร สพค. คนถัดไป ตำม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน (กพม.) 

พระรำชกฤษฎีกำยุบเลิกส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 
เมษำยน 2562 โดยให้ยุบเลิกส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) แต่ให้สภำพนิติบุคคลของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ ยังคงด ำรงอยู่ตรำบเท่ำเวลำที่จ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
และให้โอนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ซึ่งเป็นของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ และบรรดำอ ำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมำณ และรำยได้ส่วน
ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติดังกล่ำว ตำมบัญชีรำยกำรทรัพย์สินที่คณะกรรมกำรบริหำรกำร
พัฒนำพิงคนครและกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลังร่วมกันจัดท ำขึ้นไปเป็นของกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง 
ทั้งนี้ ให้โอนส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีซึ่งเป็นของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ และบรรดำอ ำนำจหน้ำที่ 
กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมำณ และรำยได้ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ในส่วนของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีไปเป็นขององค์กำรสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภำยใน
ระยะเวลำที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด และให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ซึ่งปฏิบัติงำนในส่วนที่
เกี่ยวกับส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) เพรำะเลิกหรือยุบต ำแหน่ง และได้รับค่ำตอบแทนกำรเลิกจ้ำงและเงินช่วยเหลือเยียวยำตำมที่
คณะรัฐมนตรีก ำหนด ในระหว่ำงที่ยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ ให้ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ มีอ ำนำจบริหำร
จัดกำรส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและกิจกำรที่ต่อเนื่องจนกว่ำกำรด ำเนินกำรจะแล้วเสร็จ 
 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ได้โอนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ ให้กับกรมธนำรักษ์แล้ว
เมื่อวันที่ ๗ สิงหำคม ๒๕๖๓ ส ำหรับส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ยังไม่มีกำรด ำเนินกำรโอนย้ำย ส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ จึงยังมีอ ำนำจบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี และกิจกำรที่ต่อเนื่อง จนกว่ำกำร
ด ำเนินกำรโอนย้ำยแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นไปตำมมำตรำ ๕ วรรคสอง ของพระรำชกฤษฎีกำยุบเลิกส ำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2562 
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คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
(ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 13 มีนาคม 2561 – 12 มีนาคม 2565) 

 

 
 

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ 
ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
กรรมการโดยต าแหน่ง   

นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
ผู้แทนกรรมการโดยต าแหน่ง  

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
กรรมการโดยต าแหน่ง 

นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายเบญจพล นาคประเสริฐ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายอนุชา ด ารงมณี 
กรรมการภาคเอกชน 

นายราม สุภา 
กรรมการภาคเอกชน 

พลต ารวจโท ประหยัชว์ บุญศรี 
กรรมการภาคเอกชน 
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครและคณะอนุกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
๑. นำยณอคุณ สิทธิพงศ ์   ประธำนกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร 
2. นำยเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  กรรมกำรโดยต ำแหน่ง (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่) 
3. นำยเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล  ผู้แทนกรรมกำรโดยต ำแหน่ง (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ) 
๔. นำยพิชัย เลิศพงศ์อดิศร  กรรมกำรโดยต ำแหน่ง (นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
๕. นำงสำวบุษรำภรณ์ กอบกิจพำนิชผล กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นำยนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นำยเบญจพล นำคประเสริฐ   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นำยรำม สุภำ    กรรมกำรภำคเอกชน 
9. พลต ำรวจโท ประหยัชว์ บุญศรี   กรรมกำรภำคเอกชน 
10. นำยอนุชำ ด ำรงมณ ี   กรรมกำรภำคเอกชน  
 
 
คณะอนุกรรมด้านบริหาร 
1. นำยนฤทัต  เจริญเศรษฐศิลป์    ประธำนอนุกรรมกำร 
2. นำยบุญเสริม  จิตเจนสุวรรณ    อนุกรรมกำร 
3. นำยวิศิษฏ์  วิชำศิลป์     อนุกรรมกำร 
4. นำยกมลไชย  คชชำ     อนุกรรมกำร 
5. พ.ต.อ.สัมพันธ์  ศิริมำ     อนุกรรมกำร 
6. นำงปำริชำติ  ทัพภะสุต    อนุกรรมกำร 
7. นำยอนุสรณ์  ศิริชำติ     อนุกรรมกำร 
8. นำยชูรัฐ  เลำหพงศ์ชนะ    อนุกรรมกำร 
9. นำยธีระวัฒน์  เนืองนอง    อนุกรรมกำร 
10. นำยบุญรักษ์  ธนเจริญโรจน์    อนุกรรมกำร 
1๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร   เลขำนุกำร 
1๒. หัวหน้ำงำนยุทธศำสตร์ งบประมำณและประเมินผล ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1๓. หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
๑. นำยสมหมำย ลักขณำนุรักษ์     ประธำนอนุกรรมกำร 
2. นำยเอกสิทธิ์  ยุทธชัยวรกุล    อนุกรรมกำร 
3. นำยวิรุฬ  ฉันท์ธนนันท์     อนุกรรมกำร 
4. นำงชื่นสุมน  นิวำทวงษ์    อนุกรรมกำร 
5. นำยวัชรพงษ์  จำวรุ่งวณิชสกุล    อนุกรรมกำร 
6. นำยสมชำย  หัตถ์สุวรรณ    อนุกรรมกำร 
7. นำยธนพัต  ปิติวรำธนกุล    อนุกรรมกำร 
8. พลโทภำณุ  โรจนวสุ     อนุกรรมกำร 
9. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร   เลขำนุกำร 
10. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
1. พลต ำรวจโทประหยัชว์  บุญศรี    ประธำนอนุกรรมกำร 
2. นำงสำวบุษรำภรณ์  กอบกิจพำนิชผล       อนุกรรมกำร 
3. พันต ำรวจเอกสมัย  มูลประกำร    อนุกรรมกำร 
4. นำงจินตนำ  วงษ์เวียน     อนุกรรมกำร 
5. นำงธัญญำ  ภู่สว่ำง     อนุกรรมกำร 
6. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน                เลขำนุกำร 
7. นำงสำวจิรำภรณ์  งดงำม               ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8. นำงสำวโชติกำ  อินตำนวน               ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
คณะอนุกรรมการโอนย้ายส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 
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. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร   อนุกรรมกำร 
8. นำยอำชวิศร์  มำลัย     อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
    นักกฎหมำย 
9. หัวหน้ำงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
10. หัวหน้ำงำนบัญชี     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11. หัวหน้ำงำนระบบฐำนข้อมูลสัตว์   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
12. นำยณัฐพงษ์  รัชตประทำน    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
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คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคลของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
๑. นำยนฤทัต  เจริญเศรษฐศิลป์     ประธำนอนุกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพพร  บุญปลอด   อนุกรรมกำร 
๓. พันต ำรวจเอกสุริยงค์  วุฒิ     อนุกรรมกำร 
๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร    อนุกรรมกำร 
๕. รองผู้อ ำนวยกำรจ ำนวนหนึ่งคนซึ่งผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย  อนุกรรมกำร 
๖. นำงสำวสุพิชญำ  หลิมตระกูล     อนุกรรมกำร 
    ผู้แทนเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง 
๗. หัวหน้ำงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๑. นำงสำวบุษรำภรณ์  กอบกิจพำนิชผล   ประธำนอนุกรรมกำร 
2. นำยมนตรี  ปรีมำโนช     อนุกรรมกำร 
3. นำงโสภิศ  อินทสโร     อนุกรรมกำร 
4. นำยชูรัฐ  เลำหพงศ์ชนะ    อนุกรรมกำร 
5. นำยชำคริต  จันทร์วิจิตร    อนุกรรมกำร 
6. นำยจำรุเดช  บุญญสิทธิ์    อนุกรรมกำร 
7. นำยกอบกิจ  อิสรชีววัฒน์    อนุกรรมกำร 
8. นำยอนุรุทธ์  อังศุสิงห์     เลขำนุกำร 
    หัวหน้ำงำนฝึกและแสดงสัตว์ 
9. นำยธีวินท์  เทเพนทร์     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๑0. นำยปรีดำ  พรหมมำยน    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ 
๑1. นำงสำววิริยำ  ต๊ะปุก     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    หัวหน้ำงำนอ ำนวยควำมสะดวกนักท่องเที่ยว 
๑2. นำงสำวประภัสสร  ชื่นสมบัติ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    นักกฎหมำย 
๑3. นำงสำวธิดำรัตน์  พงษ์ถวำย    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    วิทยำกร 
  
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานทดลองงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร 
1. นำยนฤทัต  เจริญเศรษฐศิลป์    ประธำนอนุกรรมกำร 
2. นำยเบญจพล  นำคประเสริฐ    อนุกรรมกำร 
3. นำงสำวบุษรำภรณ์  กอบกิจพำณิช   อนุกรรมกำร 
4. นำงเทวำลักษณ์  นักไร่     เลขำนุกำร 
    หัวหน้ำงำนบริหำรทรัพยำกรบุคค 
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คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
1. นำยสิปป์บวร  แก้วงำม    ประธำนอนุกรรมกำร 
2. นำงสำวสุนทรี  สุภำสงวน    อนุกรรมกำร 
3. นำยสงค์ศักย์  ค ำดีรุ่งริรัตน์    อนุกรรมกำร 
4. นำยวิศิษฏ์  วิชำศิลป์     อนุกรรมกำร 
5. นำยนนทิวัฒน์  มหำคุณ    อนุกรรมกำร 
6. นำยสำยสิทธิ์  เจตสิกทัต    เลขำนุกำร 
 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
1. นำยบุญเสริม  จิตเจนสุวรรณ    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวรัตนำ  เรือนทรำย    กรรมกำร 
3. นำยอนุรุทธิ์  อังศุสิงห์     กรรมกำร 
4. นำยไพบูลย์  เมฆมำนะ     กรรมกำร 
5. นำยภำคภูมิ  ไชยปุรณะ    กรรมกำร 
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ข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ จ ำนวน 7 ครั้ง มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม 
ร้อยละ 80 ขึ้นไปจ ำนวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

ประชุมครั้งที ่ วันท่ี จ ำนวนคณะกรรมกำรฯ จ ำนวนกรรมกำรเข้ำประชุม ร้อยละ 
11/2564 28 ตลุำคม 2564 10 9 90 

12/2564 25 พฤศจิกำยน 2564 10 9 90 

13/2564 23 ธันวำคม 2564 10 9 90 

1/2565 5 มกรำคม 2565 10 10 100 

2/2565 27 มกรำคม 2565 10 9 90 

3/2565 24 กุมภำพันธ์ 2565 10 10 100 

4/2565 24 มีนำคม 2565 10 10 100 

 
 
การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
 คณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร ได้ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 
2565 และคณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร ได้มีค ำสั่ง ที่ 1/2565 ลงวันที่ 27 มกรำคม 2565 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรสรรหำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร 
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แผนยุทธศาสตร์ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 5 ปี 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

 
 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครได้ปรับบทบำทของส ำนักงำน โดยยึดหลักควำมสอดคล้องของแผน
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯกับยุทธศำสตร์ในระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) และทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) และยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด 
วิสัยทัศน์ :      
 สพค. เป็นศูนย์กลำงของกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรเพ่ือยกระดับศักยภำพกำรท่องเที่ยวให้มี
คุณภำพ ยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภำพของจังหวัดภำคเหนือตอนบน 
 

พันธกิจ :        
1. เป็นแกนกลำงในกำรบูรณำกำร เชื่อมโยงกำรพัฒนำ ยกระดับ และเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว 

ของทุกภำคส่วนในพื้นท่ีภำคเหนือตอนบน 
๒. พัฒนำ ยกระดับ และเพ่ิมศักยภำพเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้ำน

ทรัพยำกรธรรมชำติ สัตว์ป่ำ และระบบนิเวศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
 1. กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน 

2. กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์ประชุมฯ และ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้สนับสนุนกำรท่องเที่ยวในระดับสำกล 
๓. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : เนื่องจำกมีพระรำชกฤษฎีกำยุบเลิกส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2562  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ จึงยังคงด ำเนินกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับ
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและส ำนักบรหิำรงำนกลำงของแผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 5 ปี 
(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2564) 
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อัตราก าลังของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
 

หน่วยงาน 
ทีป่รกึษา/ผู้เช่ียวชาญ เจ้าหน้าที ่ ลกูจ้าง รวม จ้างเหมา

บรกิาร กรอบ บรรจ ุ ว่าง กรอบ บรรจ ุ ว่าง กรอบ บรรจ ุ ว่าง กรอบ บรรจ ุ ว่าง 

1. ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ 4 4 - - - - - - - 5 4 1 - 

2. ส ำนักงำนเชียงใหม่ 
ไนท์ซำฟำร ี

- - - 167 145 22 72 61 11 239 206 33 117 

๓. ส ำนักพฒันำธรุกิจและ
โครงกำรพิเศษ 

- - - 27 - 27 - - - 27 - 27 - 

๔. ส ำนักบริหำรงำนกลำง - - - 77 48 29 8 6 2 85 54 31 32 

๕. ส ำนักตรวจสอบภำยใน - - - 5 2 3 - - - 5 2 3 1 

รวม 4 4 - 276 195 81 80 67 13 361 266 95 150 

หมำยเหตุ : ๑. อัตรำก ำลังไม่รวมต ำแหน่ง ผอ.สพค.                                                                                           ข้อมูล ณ 31 มนีำคม 2565 
      ๒. คณะกรรมกำรบริหำรกำรพฒันำพิงคนคร ได้มีมติในครำวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวนัที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๔ 
           ให้ยุบเลิกส ำนกัพัฒนำธุรกิจและโครงกำรพเิศษ  

ภารกิจหลักตามโครงสร้างของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ  
 ภำยหลังมีพระรำชกฤษฎีกำยุบเลิกส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2562 
คงเหลือภำรกิจ ดังนี้ 
 (1) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรทั้งปวงของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กำรให้กำรบริกำรสวนสัตว์และสวนสนุก กำรดูแลและกำรฝึกสัตว์ กำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัด
เลี้ยง กำรค้ำภำยใน กิจกรรมกำรตลำด กำรพัฒนำสินค้ำและกำรให้บริกำร กำรดูแล ปรับปรุงและกำรดูแล
รักษำอำคำรสถำนที่และพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบ รวมทั้ง กำรด ำเนินกำรด้ำนมวลชนสัมพันธ์และด ำเนินงำน
อ่ืนๆตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย ประกอบด้วย 

- ฝ่ำยบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล พัฒนำ งำนบัตรเข้ำชม งำนอ ำนวยควำม
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว งำนให้ควำมรู้สำระ และควำมบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว ในกิจกรรมชมสัตว์ กิจกรรมสวน
สนุก กิจกรรมอ่ืนๆ รวมทั้งกำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน ประกอบด้วย กลุ่มงำนอ ำนวย
ควำมสะดวกนักท่องเที่ยว กลุ่มงำนบ้ำนพักจัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน 

- ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรักษำสัตว์ อนุรักษ์ วิจัยและพัฒนำ
พันธุ์สัตว์ กำรเลี้ยง กำรดูแลรักษำสุขภำพสัตว์ กำรฝึกสัตว์เพ่ือน ำออกแสดง ประกอบด้วยกลุ่มงำน  
สัตวแพทย์ อนุรักษ์และวิจัย กลุ่มงำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์ 

- ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบ ำรุง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง ดูแล
รักษำและซ่อมบ ำรุงอำคำร ยำนพำหนะ อุปกรณ์ทุกระบบ กำรดูแลจัดแต่งภูมิทัศน์ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรจรำจร และกำรสื่อสำร ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ประกอบด้วย กลุ่ม
งำนโยธำและซ่อมบ ำรุง กลุ่มงำนภูมิทัศน์และจัดกำรสิ่งแวดล้อม กลุ่มงำนรักษำควำมปลอดภัย ควำมสะอำด
และจรำจร 

- ฝ่ำยกำรตลำด มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรับจอง กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด กำร
พัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย งำนบริหำรงำนขำยและรับจอง งำนแผนและวิจัยกำรตลำด และงำน
พัฒนำสินค้ำและบริกำร 
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 (2) ส านักบริหารงานกลาง 
 เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของส ำนักงำนและกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ

คณะกรรมกำร ผู้อ ำนวยกำร และหน่วยงำนภำยในก ำกับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร หน่วยตรวจสอบภำยในกำร
บริหำรทรัพยำกรส ำนักงำน กำรประชำสัมพันธ์ กำรผลิตสื่อต่ำงๆ รวมทั้งกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำร 
องค์กรปกครองท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนอื่น ตลอดจนกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ขององค์กร กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเพ่ือให้บรรลุตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ของส ำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร ประกอบด้วย 

- ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบ งำนด้ำนเอกสำร งำนทะเบียนรับ – ส่ง
หนังสือ งำนจัดเก็บเอกสำร งำนพิมพ์หนังสือ กำรประสำนงำนทั้งภำยในภำยนอกองค์กร งำนควบคุมดูแล
ยำนพำหนะ ประกอบด้วย งำนเลขำนุกำร งำนธุรกำร งำนควบคุมยำนพำหนะ 

- ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ กลั่นกรองและประสำนกำรน ำเรื่อง
เสนอคณะกรรกำร อนุกรรมกำร จัดเตรียม นัดหมำย อ ำนวยควำมสะดวก ในกำรด ำเนินงำนประชุมของ
คณะกรรมกำร จัดท ำรำยงำนกำรประชุมของคระกรรมกำร และกำรก ำกับดูแลกำรประชุมอนุกรรมกำร  
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ หรือข้อสั่งกำรของคณะกรรมกำร และอนุกรรมกำร ประกอบด้วย  
งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร งำนธุรกำร งำนประชุมคณะกรรมกำร 

- ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร ก ำกับดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในส่วนงำนกำรเงิน และงำนบัญชี ให้ถูกต้องตำมระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ
จัดท ำเอกสำรกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรวิเครำะห์ กำรเงิน จัดท ำกระแสเงินสด ตำมรำยกำรใช้จ่ำยเงินให้
เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน บันทึก
บัญชีของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้ถูกต้องและเป็นไปตำมหลักสำกล ประกอบด้วยงำนกำรเงิน งำนบัญชี 

- ฝ่ำยวิชำกำรและแผนงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร ก ำกับ ทบทวน ดูแล 
ถ่ำยทอดงำนยุทธศำสตร์ กำรรวบรวมข้อมูลในกำรจัดท ำงบประมำณ แผนงำน แผนกำรใช้จ่ำยเงิน และ
ประเมินผลกำรจัดท ำและติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี กำรจัดท ำแผนและรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ควบคุมภำยใน กำรจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย งำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนจัดท ำงบประมำณ งำนวิจัย ติดตำมและประเมินผล งำนควบคุมภำยใน และ
บริหำรควำมเสี่ยง 

- ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำร จัดกำร ก ำกับดูแล 
ติดตำมและประเมินผล กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย 
พัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำน จัดฝึกอบรม กำรเสริมสร้ำงวินัย ปลูกฝังสร้ำงค่ำนิยมขององค์กร กำรพัฒนำ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม พัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร กำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธิ สวัสดิกำรและผลประโยชน์
ของผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศของส ำนักงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

- ฝ่ำยพัสดุและอำคำรสถำนที่ หน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำร จัดกำร ก ำกับดูแล และ
วำงแผนงำนจัดซื้อ จัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับของส ำนักงำน มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่ง
กำรหรือระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบริหำรสัญญำ ควบคุมดูแล จ ำหน่ำยวัสดุและครุภัณฑ์ บริหำร
จัดกำรและควบคุมดูแลด้ำนอำคำรสถำนที่ กำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินและกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินให้เกิดควำม
คุ้มค่ำ ประกอบด้วยงำนจัดซื้อจัดจ้ำง งำนทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สิน งำนบริหำรสัญญำ งำนควบคุมอำคำร
และสถำนที ่



ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)  15 
 

- ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก ำหนดทิศทำง
ในกำรประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนตอบแทนสังคม (CSR) พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จัดท ำฐำนข้อมูลของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ทุกด้ำน พัฒนำเว็บไซต์ และสื่อประชำสัมพันธ์ของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ประกอบด้วยงำนประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนวำงแผนและ
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- ฝ่ำยกฎหมำย มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครให้ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบร่ำงสัญญำ
และข้อตกลง ต่ำงๆ กำรเสนอปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และประกำศของส ำนักงำน ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับงำนนิติกรรมและสัญญำ งำนเกี่ยวกับควำมผิดทำงคดีแพ่ง คดีอำญำ งำนคดีปกครอง และงำนคดีอ่ืนๆ 
ที่อยู่ ในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน รวมทั้งให้ค ำปรึกษำ วินิจฉัย และตีควำมข้อกฎหมำย 
ประกอบด้วย งำนกฎหมำย งำนวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ 
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แผนปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องคก์ารมหาชน)  

 

• โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
• โครงกำรพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ เพิ่มรำยได้ให้ชุมชน) 
• โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อสรำ้งสวัสดภิำพที่ดี (Animal Welfare) 
• โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่

มำตรฐำนสำกล (World Class Destination) 
• โครงกำรจัดหำสัตว์เพิ่มเติม 
• โครงกำรผสมเทียม (AI - Artificial Insemination) สัตว์ป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ 
• โครงกำรกำรแสดง Cowboy Show 
• โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้นกนักลำ่ (Raptors Flying) 
• โครงกำรวิจัยและพัฒนำ CSR 
• โครงกำรคืนม้ำเทวดำสู่ยอดดอย 
• โครงกำรเพลิน (Plean = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari 
• โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงเสำวิทยุรับสง่สัญญำณควำมถี่ 245 เมกะเฮิร์ต 

ขนำดควำมสูง 30 เมตร 
• โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงสถำนีน้ ำมนัเช้ือเพลิง ภำยในส ำนักงำนเชียงใหม่

ไนท์ซำฟำรี 
• โครงกำรปรับปรุงระบบโครงข่ำยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภำยใน

ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
• โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงบูรณำกำร ประจ ำปี 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 

กำรพัฒนำศักยภำพ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้
สนับสนุนกำรท่องเที่ยว
ในระดับสำกล 

• โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. 2565 
• โครงกำรพัฒนำระบบ ERP : Enterprise Resource Planning 
• โครงกำรจ้ำงเหมำพัฒนำและปรับปรงุเว็บไซต์ ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 

กำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำร
ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
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2. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  
(หน่วยนับ) 

ผลปฏิบัติงาน  
(หน่วยนับ) 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพ่ิมขีดความสามารถในการสร้าง
รายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย 

  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ : จ ำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย 

170,500 (คน) 87,786 (คน) 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ : รำยได้ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นไปตำมเป้ำหมำย 20 (ล้ำนบำท) 20.49 (ล้ำนบำท) 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง 

  

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจดักำรส ำนักงำนตำม
แผนด ำเนินงำนขององค์กร 

80 (ร้อยละ) N/A 

 
3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
1) แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (งบประมำณตำมยุทธศำสตร์) ตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี งบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 จ ำนวน 18 รำยกำร วงเงินจ ำนวน 84,711,300 บำท ณ 31 มีนำคม 2565 ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ  2,409,583.28 บำท คิดเป็นร้อยละ 2.84 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 43,054,802.54 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 50.83 คงค้ำงรอด ำเนินกำร 38,163,344.82 บำท คิดเป็นร้อยละ 45.05 มีเงินเหลือจ่ำย 
1,083,569.36 บำท คิดเป็นร้อยละ 1.28 ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้ำนบำท 

ที่ รายการ 
แผน ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ วงเงินคงค้างด าเนินการ เงินเหลือจ่าย 

จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนา
ศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุน
การท่องเที่ยวในระดับสากล 

77.4713 2.2458 2.90 36.2493 46.79 37.9027 48.92 1.0736 1.39 

1 โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงบูรณำกำร 
ประจ ำป ี2565 

24.8450 1.8499 7.45 13.2344 53.27 9.3669 37.70 0.3937 1.58 

2 โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี 

0.2500 0.0573 22.94 0.0705 28.20 0.1222 48.86 - - 

3 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อ
สร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ที่ด ี(Animal 
Welfare) 

6.8100 - - 6.8100 100.00 - - - - 

4 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร
สู่มำตรฐำนสำกล (World Class 
Destination) 

0.3000 - - 0.2718 90.60 - - 0.0282 9.40 

5 โครงกำรจัดหำสัตว์เพิ่มเติม 4.4520 - - 4.4520 100.00 - - - - 
6 โครงกำรผสมเทียม (AI-Artificial 

Insemination) สัตว์ปำ่เพือ่กำรอนุรักษ ์
0.3700 0.1530 41.35 0.0633 17.10 0.0447 12.09 0.1090 29.46 
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ที่ รายการ 
แผน ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ วงเงินคงค้างด าเนินการ เงินเหลือจ่าย 

จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

7 โครงกำรกำรแสดง Cowboy Show 3.7450 0.0506 1.35 0.6850 18.29 2.9850 79.71 0.0244 0.65 

8 โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้นกนักลำ่ 
(Raptors Flying) 

3.2848 0.0295 0.90 1.6783 51.09 1.5718 47.85 0.0052 0.16 

9 โครงกำรวิจัยและพัฒนำ CSR 2.6275 - - 2.6275 100.00 - - - - 

10 โครงกำรคืนม้ำเทวดำสู่ยอดดอย 6.5235 - - 3.7570 57.59 2.6235 40.22 0.1430 2.19 

11 โครงกำรเพลิน (Plearn = Play & 
Learn) ใจไปกับ Night Safari 

19.0525 0.1054 0.55 1.0995 5.77 17.4776 91.73 0.3700 1.94 

12 โครงกำรพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียว
ให้ไนท์ เพิ่มรำยได้ให้ชุมชน) 

2.7610 - - - - 2.7610 100.00 - - 

13 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงเสำวิทยุ
รับส่งสัญญำณควำมถี ่245 เมกะเฮิร์ต 
ขนำดควำมสูง 30 เมตร 

0.4500 - - - - 0.4500 100.00 - - 

14 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงสถำนี
น้ ำมันเชื้อเพลิง ภำยในส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

1.5000 - - 1.5000 100.00 - - - - 

15 โครงกำรปรับปรุงระบบโครงข่ำย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภำยใน
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี

0.5000 - - - - 0.5000 100.00 - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

7.2400 0.1638 2.26 6.8055 94.00 0.2607 3.60 0.0100 0.14 

1 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. 2565 0.4000 0.1393 34.83 - - 0.2607 65.17 - - 
2 โครงกำรพัฒนำระบบ ERP: 

Enterprise Resource Planning 
6.3400 - - 6.3400 100.00 - - - - 

16 โครงกำรจ้ำงเหมำพัฒนำและปรับปรุง
เว็บไซต์ ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี 

0.5000 0.0245 4.90 0.4655 93.10 - - 0.0100 2.00 

รวมทั้งสิ้น 84.7113 2.4096 2.84 43.0548 50.83 38.1633 45.05 1.0836 1.28 

 
2) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
 

จากผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์) ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๑๘ รายการ วงเงินจ านวน 
๘๔,๗๑๑,๓๐๐ บาท 

แผนการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) วงเงินจ านวน 
๓๔,๕๔๕,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๘ มีผลการด าเนินงาน ๓,๔๙๓,๑๕๒.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๔.๑๒ ประกอบด้วย ด าเนินการแล้วเสร็จ ๒,๔๐๙,๕๘๓.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๔ และมีเงินเหลือจ่าย 
๑,๐๘๓,๕๖๙.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๘ ท าให้ผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าแผน โดยยังมีรายการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ๔๓,๐๕๔,๘๐๒.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๓ และมีรายการคงค้างรอด าเนินการ 
๓๘,๑๖๓,๓๔๔.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๕ 
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รายการ จ านวน (บาท) ร้อยละ 
วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๘๔,๗๑๑,๓๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
แผนการเบิกจ่าย (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ๓๔,๕๔๕,๒๐๐ ๔๐.๗๘ 
ผลการด าเนินงาน ๓,๔๙๓,๑๕๒.๖๔ ๔.๑๒ 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ๒,๔๐๙,๕๘๓.๒๘ ๒.๘๔ 
เงินเหลือจ่ำย ๑,๐๘๓,๕๖๙.๓๖ ๑.๒๘ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ๔๓,๐๕๔,๘๐๒.๕๔ ๕๐.๘๓ 
คงค้างรอด าเนินการ ๓๘,๑๖๓,๓๔๔.๘๒ ๔๕.๐๕ 

 
ปัญหาอุปสรรค  
1. รำยกำรก่อสร้ำง บำงรำยกำรมีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบรูปรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับ

งบประมำณ เพ่ือให้เหมำะสมกับสภำพของพ้ืนที่ก่อสร้ำง จึงท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดจ้ำงก่อสร้ำงได้ทันที 
มีผลให้กำรด ำเนินงำนเกิดควำมล่ำช้ำจำกแผนเดิมที่ก ำหนดไว้ 

2. กำรบริหำรโครงกำร ในบำงโครงกำรพบปัญหำขำดบุคลำกรปฏิบัติงำนเนื่องจำกไม่มีต ำแหน่ง
บุคลำกรที่มีหน้ำที่เฉพำะโดยตรง ซึ่งได้ใช้วิธีกำรมอบหมำยงำนให้กับบุคลำกรที่มีอยู่เพ่ิมเติม จึงท ำให้มีควำม
ล่ำช้ำในกำรบริหำรโครงกำร 

3. กำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้ำงในส่วนของกำรก ำหนด TOR และรำคำกลำง พบว่ำ 
คณะกรรมกำรพัสดุมักจะใช้เวลำในกำรด ำเนินงำนค่อนข้ำงนำน ท ำให้ส่งผลต่อระยะเวลำกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงที่ล่ำช้ำออกไป 

 
แนวทางการแก้ไข 
1. ทบทวนแผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมและ/หรือปรับลดวงเงิน

งบประมำณ รวมทั้งกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงรำยกำรและวงเงินงบประมำณเพ่ือไปด ำเนินกำรในรำยกำรที่
จ ำเป็นอื่นและมีควำมจ ำเป็นและมีควำมพร้อมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

2. จัดอบรมและให้ควำมรู้กับบุคลำกรทุกหน่วยงำนเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรด ำเนินด้ำนพัสดุ
เพ่ิมเติม 
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4) รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุน
การท่องเที่ยวในระดับสากล 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 31 มี.ค. ๒๕65 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

กลยุทธท์ี่ 1 : ขยายฐานการตลาด และการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
1 โครงการประชาสัมพนัธ์เชิงบูรณาการ 

ประจ าปี ๒๕๖5 
วงเงิน ๒4,845,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2565 

53 
(รายการ) 

8 
(รายการ) 

15.09 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว จ านวน 8 
รายการ วงเงิน 1,849,893 บาท คิดเปน็ร้อยละ 7.45 

- ลงนามสัญญาแล้ว จ านวน 14 รายการ วงเงิน 
3,234,420.90 บาท 

- ขออนุมตัดิ าเนนิการแล้ว จ านวน 8 รายการ วงเงิน 
10,000,000 บาท 

- ยังไม่ด าเนนิการ/รอด าเนนิการ จ านวน 23 รายการ วงเงิน 
9,366,938.10 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 393,748 บาท 
(1) กิจกรรมสร้างการรบัรู้ วงเงิน 

3,820,000 บาท 
12 

(รายการ) 
- - - ด าเนนิการเบกิจ่ายแล้ว วงเงิน 148,956 บาท 

- ลงนามสัญญาแล้ว จ านวน 5 รายการ วงเงิน 1,086,940 
บาท 

- ขออนุมตัดิ าเนนิการแล้ว จ านวน 2 รายการ วงเงิน 
1,000,000 บาท 

- ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 5 รายการ วงเงิน 1,550,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 34,104 บาท 

- เผยแพร่ สปอตและเผยแพร่วิทยุ 
กระจำยเสียง วงเงิน 1,000,000 
บำท 

2 
(รำยกำร) 

- - - ลงนำมสัญญำแล้ว จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 500,000 บำท  
- ขออนุมัติด ำเนินกำรแล้ว จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงนิ 500,000 

บำท 
1. เผยแพร่สปอตและเผยแพร่วิทยุ 

กระจำยเสียง จังหวัดเชียงใหม่ 
วงเงิน 500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ลงนำมสัญญำแล้ว รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ มีจ ำนวน 8 งวดงำน 
วงเงิน 500,000 บำท 

2. เผยแพร่สปอตวิทยุกระจำยเสียง
จังหวัดเป้ำหมำย วงเงิน 
500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ขออนุมัติด ำเนินกำรจ้ำงเผยแพร่สปอตวิทยุกระจำยเสียงจังหวัด
เป้ำหมำย วงเงิน 500,000 บำท อยู่ในขั้นตอนแก้ไขรำยละเอียด
ขอบเขตของงำน (TOR) และรำคำกลำง 

- กำรด ำเนินงำนโฆษณำประชำสัมพันธ์ 
Boost Post ระบบของ Facebook 
และ IG ของหน่วยงำน วงเงิน 
400,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - - ลงนำมสัญญำแล้ว มีจ ำนวน 3 งวดงำน วงเงิน 496,520 บำท 
เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 1 งวดงำน วงเงิน 148,956 บำท 
คงเหลือเบิกจ่ำย จ ำนวน 2 งวดงำน วงเงิน 347,564 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 3,480 บำท 
- กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ในระบบ

ของ Tiktok ของหน่วยงำน วงเงิน 
100,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - 

- กำรดูแลระบบและกำรประชำสัมพันธ์
บน Line OA ของหน่วยงำน วงเงิน 
70,000 บำท 

1  
(รำยกำร) 

- - - ลงนำมสัญญำแล้ว รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ มีจ ำนวน 1 งวดงำน 
วงเงิน 39,376 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 30,624 บำท 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 31 มี.ค. ๒๕65 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 - ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วงเงิน 800,000 
บำท 

2 
(รำยกำร) 

- - - ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดจ้ำงผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และใบปลิวเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี ภำษำไทย - อังกฤษ วงเงิน 500,000 บำท อยู่ใน
ขั้นตอนแก้ไขรำยละเอียดขอบเขตของงำน (TOR) และรำคำกลำง 

- ยังไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 300,000 บำท 
- กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์บนสื่อ

สิ่งพิมพ์ วงเงิน 1,000,000 บำท 
2  

(รำยกำร) 
- - - ลงนำมสัญญำแล้ว รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ มีจ ำนวน 1 งวดงำน 

วงเงิน 200,000 บำท  
- ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 800,000 บำท 

- กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ
โทรทัศน์ วงเงิน 450,000 บำท 

3  
(รำยกำร) 

- - ยังไมด่ ำเนินกำร 

(2) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
วงเงิน 5,160,000 บาท 

20 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 

5 - ด าเนนิการเบกิจ่ายแล้ว จ านวน 1 รายการ วงเงิน 193,777 
บาท 

- ลงนามสัญญาแล้ว จ านวน 7 รายการ วงเงิน 1,447,480.90 
บาท 

- ขออนุมตัดิ าเนนิการแล้ว จ านวน 4 รายการ วงเงิน 
2,000,000 บาท 

- ยังไม่ด าเนนิการ จ านวน 8 รายการ วงเงิน 1,239,898.10 
บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 278,844 บาท 
(2.๑) จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ วงเงิน 

400,000 บำท 
4 

(รำยกำร) 
1 

(รำยกำร) 
25 - ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 17,120 บำท 

- ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 3 รำยกำร วงเงิน 382,880 บำท 
(2.๒) พิมพ์และติดต้ัง ป้ำยไวนิล บริเวณ

หน้ำทำงเข้ำเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
(บริเวณม้ำลำย) วงเงิน 120,000 
บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - - ลงนำมสัญญำแล้ว มีจ ำนวน 8 งวดงำน วงเงิน 139,956 บำท 
เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 1 งวดงำน วงเงิน 28,997 บำท 
คงเหลือเบิกจ่ำย จ ำนวน 7 งวดงำน วงเงิน 110,959 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 220,044 บำท 
(2.๓) พิมพ์และติดตั้ง ป้ำยไวนิล แยกถนน

เชียงใหม-่หำงดง (๑๐๘) (แยกอิฐ
ภรำดร) วงเงิน 240,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - 

(2.๔) พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี วงเงิน 
100,000 บำท 

4 
(รำยกำร) 

- - - ลงนำมสัญญำแล้ว รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ จ ำนวน 2 รำยกำร 
วงเงิน 42,981.90 บำท ดังน้ี 
1. จำ้งพมิพป์้ำยสติก๊เกอร์ พร้อมติดตั้ง วงเงิน 35,277.90 บำท 
2. จำ้งท ำป้ำยสต๊ิกเกอร์ พร้อมติดตั้ง วงเงิน 7,704 บำท 

- ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 2 รำยกำร วงเงิน 57,018.10 บำท 
(2.๕) จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ตำม

แผนงำน ISO ขององค์กร วงเงิน 
500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

(2.๖) กำรจัดท ำป้ำยหรือซุ้มประชำสัมพันธ์
ในสนำมบินเชียงใหม่ วงเงิน 
500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดจ้ำงท ำป้ำยหรือซุ้มประชำสัมพันธ์ในสนำมบิน
เชียงใหม่ วงเงิน 500,000 บำท อยู่ในขั้นตอนแก้ไขรำยละเอียด
ขอบเขตของงำน (TOR) และรำคำกลำง 

(2.๗) เครื่องมืออุปกรณ์ในกำร
ประชำสัมพันธ์ วงเงิน 500,000 
บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดจ้ำงท ำเครื่องมืออุปกรณ์ในกำรประชำสัมพันธ์ 
วงเงิน 500,000 บำท อยู่ในขั้นตอนแก้ไขรำยละเอียดขอบเขต
ของงำน (TOR) และรำคำกลำง 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 31 มี.ค. ๒๕65 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 (2.๘) กำรจัดนิทรรศกำรประชำสัมพันธ์ 
(หน.ส่วนรำชกำร, OTOP) และ
กิจกรรมประชำสัมพันธ์อื่นๆ วงเงิน 
300,000 บำท 

2 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

(2.๙) กำรเช่ำพ้ืนท่ีโฆษณำประชำสัมพันธ์ 
Billboard LED และสื่อประชำสัมพันธ์ 
วงเงิน 2,500,000 บำท 

5 
(รำยกำร) 

- - - ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว วงเงิน 147,660 บำท 
- ลงนำมสัญญำแล้ว จ ำนวน 3 รำยกำร วงเงิน 1,293,540 บำท 
- ขออนุมัติด ำเนินกำรแล้ว จ ำนวน 2 รำยกำร วงเงิน 

1,000,000 บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 58,800 บำท 

1. กำรเช่ำสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ 
Billboard เชียงใหม ่วงเงิน 
500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - - ลงนำมสัญญำแล้ว มีจ ำนวน 3 งวดงำน วงเงิน 492,200 บำท 
เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 1 งวดงำน วงเงิน 147,660 
บำท คงเหลือเบิกจ่ำย จ ำนวน 2 งวดงำน วงเงิน 344,540 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 7,800 บำท 
2. กำรเช่ำสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ 

Billboard กรุงเทพและปริมณฑล 
วงเงิน 500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดจ้ำงกำรเช่ำสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ 
Billboard กรุงเทพและปริมณฑล วงเงิน 500,000 บำท อยู่ใน
ขั้นตอนแก้ไขรำยละเอียดขอบเขตของงำน (TOR) และรำคำกลำง 

3. กำรเช่ำสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ 
LED เชียงใหม ่วงเงิน 500,000 
บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - - ลงนำมสัญญำแล้ว รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ มีจ ำนวน 3 งวดงำน 
วงเงิน 449,000 บำท  

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 51,000 บำท 
4. กำรเช่ำสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ 

LED กรุงเทพและปริมณฑล 
วงเงิน 500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ลงนำมสัญญำแล้ว รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ มีจ ำนวน 1 งวดงำน 
วงเงิน 500,000 บำท 

5. กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ ภำยใน
สนำมบิน วงเงิน 500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดจ้ำงกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ ภำยใน
สนำมบิน วงเงิน 500,000 บำท อยู่ในขั้นตอนแก้ไขรำยละเอียด
ขอบเขตของงำน (TOR) และรำคำกลำง 

(3) กิจกรรมวนัส าคัญต่างๆ วงเงิน 
1,515,000 บาท 
 

10 
(รายการ) 

4 
(รายการ) 

40 - ด าเนนิการเบกิจ่ายแล้ว จ านวน 4 รายการ วงเงิน 649,200 
บาท 

- ลงนามสัญญาแล้ว จ านวน 1 รายการ วงเงิน 200,000 บาท 
- ยังไม่ด าเนนิการ/รอด าเนนิการ จ านวน 5 รายการ วงเงิน 

585,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 80,800 บาท 

(3.๑) วันปีใหม่ /คริตส์มำส วงเงิน 
500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
489,200 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 10,800 บำท 
(3.๒) วันตรุษจีน, วำเลนไทน์ วงเงิน 

70,000 บำท 
1 

(รำยกำร) 
1 

(รำยกำร) 
100 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 70,000 

บำท 
(3.๓) วันสงกรำนต ์วงเงิน 200,000 

บำท 
1  

(รำยกำร) 
- - ลงนำมสัญญำแล้ว รอด ำเนินงำนตำมก ำหนดกำรวันสงกรำนต์  

มีจ ำนวน 1 งวดงำน วงเงิน 200,000 บำท 
(3.๔) วันเฉลิมพระชนมพรรษำ รัชกำล 10 

วงเงิน 70,000 บำท 
1 

(รำยกำร) 
- - รอด ำเนินกำรตำมก ำหนดในเดือนกรกฎำคม 2565 

(3.๕) วันแม่แห่งชำต ิวงเงิน 70,000 
บำท 

1 (รำยกำร) - - รอด ำเนินกำรตำมก ำหนดในเดือนสิงหำคม 2565 
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 (3.๖) วันพ่อแห่งชำติ วงเงิน 70,000 
บำท 

1  
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้ใช้งบประมำณ 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 70,000 บำท 

(3.๗) กิจกรรมวันส ำคัญอื่นๆ วงเงิน 
535,000 บำท 

4 
(รำยกำร) 

1  
(รำยกำร) 

25 - ด ำเนินกิจกรรมวันลอยกระทงแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 
1 รำยกำร วงเงิน 90,000 บำท 

- ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 3 รำยกำร วงเงิน 445,000 บำท 

(4) กิจกรรมการสื่อสารองคก์รเชิงรุก วงเงิน 
14,350,000 บาท 
 

11 
(รายการ) 

3 
(รายการ) 

27.27 - ด าเนนิการเบกิจ่ายแล้ว จ านวน 3 รายการ วงเงิน 857,960 
บาท 

- ลงนามสัญญาแล้ว จ านวน 1 รายการ วงเงิน 500,000 บาท 
- ขออนุมตัดิ าเนนิการแล้ว จ านวน 2 รายการ วงเงิน 
7,000,000 บาท 

- ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 5 รายการ วงเงิน 5,992,040 บาท 
(๔.๑) กิจกรรมประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำง

เครือข่ำยพันธมิตร วงเงิน 
350,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

(๔.๒) กิจกรรมกำรสื่อสำรองค์กรเชิงรุก 
วงเงิน 10,000,000 บำท 

3 
(รำยกำร) 

- - - ขออนุมัติด ำเนินกำรแล้ว จ ำนวน 2 รำยกำร วงเงิน 
7,000,000 บำท 

- ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 3,000,000 บำท 
1. กำรประชำสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ 

ในประเทศ วงเงิน 3,000,000 
บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

2. กำรจัดท ำสกู๊ปสั้นและเผยแพร่
เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ วงเงิน 
1,000,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดจ้ำงท ำสกู๊ปสั้นและเผยแพร่เพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์ วงเงิน 1,000,000 บำท อยู่ในขั้นตอนแก้ไข
รำยละเอียดขอบเขตของงำน (TOR) และรำคำกลำง 

3. กำรประชำสัมพันธ์เพื่อกระตุ้น
กำรท่องเท่ียวภำยในประเทศ 
วงเงิน 6,000,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดจ้ำงกิจกรรมเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เพื่อ
กระตุ้นกำรท่องเท่ียวภำยในประเทศ วงเงิน 6,000,000 บำท 
อยู่ในขั้นตอนแก้ไขรำยละเอียดขอบเขตของงำน (TOR) และ 
รำคำกลำง 

(๔.๓) กิจกรรมพิเศษ (Event) ของหน่วยงำน 
วงเงิน 3,000,000 บำท 

3 
(รำยกำร) 

- - - ลงนำมสัญญำแล้ว จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 500,000 บำท 
- ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 2 รำยกำร วงเงิน 2,500,000 บำท 

1. กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
ด้ำนกีฬำ วงเงิน 1,000,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

2. กิจกรรมสร้ำงกระแสกำร
ท่องเท่ียวไนท์ซำฟำรี วงเงิน 
2,000,000 บำท 

2 
(รำยกำร) 

- - - ลงนำมสัญญำแล้ว รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ มีจ ำนวน 1 งวดงำน 
วงเงิน 500,000 บำท  

- ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 1,500,000 บำท 
(๔.๔) ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมประชำสัมพันธ์ วงเงิน 
1,000,000 บำท 

4 
(รำยกำร) 

3 
(รำยกำร) 

75 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 3 รำยกำร วงเงิน 
857,960 บำท 

- ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 142,040 บำท 
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2 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
วงเงิน 250,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2565 

17 
(ครั้ง) 

7 
(ครั้ง) 

41.18 - ด าเนนิการเบกิจ่ายแล้ว จ านวน 7 รายการ วงเงิน 
57,348.28 บาท คิดเปน็ร้อยละ 22.94 

- ขออนุมตัดิ าเนนิการแล้ว จ านวน 3 รายการ วงเงิน 70,500 
บาท 

- ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 7 รายการ วงเงิน 122,151.72 บาท 

(๑) กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยออกบูท ร่วมกับ
กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.), 
สมำคมธุรกิจท่องเท่ียว, ท่องเท่ียวและกีฬำ, 
ATTA, ผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเท่ียว, 
หน่วยงำน DMC ฯลฯ วงเงิน 100,000 
บำท 

10 
(ครั้ง) 

5 
(ครั้ง) 

50 - ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 5 รำยกำร วงเงิน 24,148.28 
บำท ดังน้ี 
๑. งำนเท่ียวท่ัวไทยสไตล์พรีเมียม (TITF) ครั้งท่ี 27 ร่วมกับ

สมำคมไทยบริกำร (ATTA) วันท่ี 23 - 26 ธันวำคม 2564 
ณ ไอคอนสยำม กรุงเทพฯ วงเงิน 24,148.28 บำท 

๒. งำนเท่ียวไทย มั่นใจไปกับ SHA ณ เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม ่
ร่วมกับกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย วันท่ี 21 - 23 มกรำคม 
2565 โดยไม่ได้ใช้งบประมำณ 

๓. งำนเจรจำพันธมิตรทำงธุรกิจ (B2B) กับผู้ประกอบกำร สมำคม
สมำพันธ์ธุรกิจกำรท่องเท่ียวส่วนภูมิภำค แห่งประเทศไทย 
(TFOPTA) รร.ดวงตะวัน เชียงใหม่ ร่วมกับสมำคมสมำพันธ์
ธุรกิจกำรท่องเท่ียวส่วนภูมิภำค แห่งประเทศไทย (TFOPTA) 
และสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 26 มกรำคม 
2565 โดยไม่ได้ใช้งบประมำณ 

๔. งำนเจรจำธุรกิจงำนโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและพบปะ
ผู้ประกอบกำรท่องเท่ียวกรุงเทพมหำนคร - เชียงใหม่ กิจกรรม 
Chiangmai B2B Net Working Dinner ณ ภัตตำคำรตู่ลู่ 
วันท่ี 12 กุมภำพันธ์ 2565 โดยไม่ได้ใช้งบประมำณ 

๕. งำนเจรจำธุรกิจกับพันธมิตรทำงธุรกิจ เอเย่นต์ จำกประเทศ
อินเดีย งำน India Market Travel Meet ณ โรงแรมระริน
จินดำ เวลเนส เมื่อวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2565 โดยไม่ได้ใช้
งบประมำณ 

- ขออนุมัติด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย Chiang Mai Hot Deal 
@Phuket ในระหว่ำงวันท่ี 7-11 เมษำยน 2565 วงเงิน 
13,500 บำท 

- ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 4 รำยกำร วงเงิน 62,351.72 บำท 
(2) กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยออกบูท/เจรจำ

ธุรกิจ 4 ภำควงเงิน 100,000 บำท 
5 

(ครั้ง) 
2  

(ครั้ง) 
40 - ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 2 รำยกำร วงเงิน 33,200 

บำท ดังน้ี 
๑. งำนส่งเสริมกำรตลำดระหว่ำงภูมิภำค Road Show กระบี่ - 

ภูเก็ต วงเงิน 18,200 บำท 
๒. งำนส่งเสริมกำรตลำดระหว่ำงภูมิภำค “หนีทะเลมำหำเขำ 

เรำมำเชียงใหม”่ ณ จังหวัดระยอง วันท่ี 16 - 20 ธันวำคม 
2564 วงเงิน 15,000 บำท 

- ขออนุมัตเิบกิจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำร่วมงำน Thai Travel 
Mart Plus (TTM+) ในระหว่ำงวันท่ี 8 - 10 มิถุนำยน 2565 
ณ จังหวัดภูเก็ต วงเงิน 17,500 บำท 

- ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 2 รำยกำร วงเงิน 49,300 บำท 
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 (๓) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำวัสดุ และอุปกรณ์
ส ำหรับส่งเสริมกำรขำย  
วงเงิน 50,000 บำท 

2 
(ครั้ง) 

- - - ขออนุมัตดิ ำเนินกำรจัดท ำเสื้อยืด I Love Night safari วงเงิน 
39,500 บำทอยู่ในขั้นตอนคณะกรรมกำรก ำหนด TOR และ
รำคำกลำง 

- ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 10,500 บำท 

กลยุทธท์ี่ 3 : พัฒนาและปรบัปรุงผลิตภัณฑ์และบรกิารเพือ่ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บรกิาร 
1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่สรา้งสวัสดิ

ภาพสตัวท์ีด่ี (Animal Welfare) 
วงเงิน 6,810,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2565 
(๑) ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive - Thru 

วงเงิน 6,810,000 บำท ดังน้ี 
(1.๑) ปรับปรุงส่วนวิลเดอร์บีสด้ำนซ้ำย 

(จัดท ำรั้วไม้แก่นสูง 2 เมตร ยำว 
15-20 เมตรโดยประมำณ) 

(1.๒) ปรับปรุงส่วนวิลเดอร์บีสด้ำนขวำ 
(จัดท ำรั้วไม้แก่นสูง 2 เมตร ยำว  
6 เมตร และปลูกหญ้ำบริเวณ 
Shelter 90 ตำรำงเมตร) 

(1.๓) ปรับปรุงส่วนม้ำลำย เสือชีตำร์ และ
ยีรำฟ (จัดท ำรั้วไม้แก่นสูง 2 เมตร 
ยำวช่วงละ 5 เมตร จ ำนวน 14 จุด) 

(1.๔) ปรับปรุงส่วนเสือชีตำร์ (จัดท ำรั้วไม้
แก่นสูง 2 เมตร พร้อมเนินดิน 80 
เซนติเมตร และปลูกหญ้ำ 950 
ตำรำงเมตร) 

(1.๕) ปรับปรุงส่วนยีรำฟ (อุปกรณ์ป้องกัน
สัตว์แทะต้นไม้ จัดท ำรั้วไม้แก่นสูง 2 
เมตร มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ยำว
รอบวง 100 เมตร กลุ่มท่ี 2 ยำว
รอบวง 88 เมตร และกลุ่มท่ี 3 ยำว
รอบวง 100 เมตร) 

1 
(รำยกำร) 

- 
 

- 
 

หน่วยงำนขอควำมเห็นชอบจัดจ้ำงปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive - 
Thru เรียบร้อยแล้ว ตำมหนังสือท่ี สพค.101.2.1/0368 ลงวันท่ี 
25 มีนำคม 2565 

2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถในการใหบ้ริการสู่มาตรฐาน 
สากล (World Class Destination) 
วงเงิน 300,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2565 
(๑) งำนปรับปรุงห้องแม่และลูก (BABY 

CARE ROOM) วงเงิน 300,000 บำท 
(1.๑) งำนปรับปรุงห้องแม่และลูก (สถำนี 

SAVANNA) 
(1.๒) งำนปรับปรุงห้องแม่และลูก (สถำนี 

PREDATOR PROWL) 
 

1 
(รำยกำร) 

- - - ลงนำมสัญญำแล้ว รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ มีจ ำนวน 1 งวดงำน 
วงเงิน 271,793.64 บำท  

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 28,206.36 บำท 
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(1.๓) จัดซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน 9 รำยกำร 
ดังน้ี 
1. พัดลมระบำยอำกำศติดผนัง 

ขนำด 8" จ ำนวน 2 เครื่อง  
2. เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 

9000 บีทียู จ ำนวน 2 เครื่อง  
3. ท่ีกดสบู่อัตโนมัติ ติดผนัง 

จ ำนวน 2 เครื่อง 
4. อ่ำงล้ำงมือ พร้อมเคำน์เตอร์ 

จ ำนวน 2 ชุด  
5. ท่ีเปล่ียนผ้ำอ้อมเด็ก ติดผนัง 

จ ำนวน 2 ชุด 
6. เก้ำอี้เดี่ยว พนักพิงสูง จ ำนวน 2 ตัว 
7. โต๊ะข้ำง (ส ำหรับวำงของ) 

จ ำนวน 2 ตัว  
8. กล่องใสกระดำษเช็ดมือ จ ำนวน 

2 อัน  
9. ถังขยะแบบเหยียบ พลำสติก 

ควำมจุ 10 ลิตร จ ำนวน 2 อัน 

   -  

3 โครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม 
วงเงิน 4,452,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2565 
(๑) ด ำเนินกำรจัดหำสัตว์เพิ่มเติม จ ำนวน 3 

ชนิด 11 ตัว ดังน้ี 
(1.๑) หมำป่ำเครำขำว (Maned Wolf) 

จ ำนวน 4 ตัว (เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 
2 ตัว) วงเงิน 3,072,000 บำท 

(1.๒) นกเค้ำอินทรียูเรเซีย (Eurasian 
eagle-owl) จ ำนวน 4 ตัว (เพศผู้ 
2 ตัว เพศเมีย 2 ตัว) วงเงิน 
480,000 บำท 

(1.๓) เม่นต้นไม้ หรือ เม่นบรำซิล 
(Brazilian porcupine) จ ำนวน  
3 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 2 ตัว) 
วงเงิน 900,000 บำท 

11 
(ตัว) 

- - อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมกำรก ำหนดขอบเขตของงำน (TOR) และ
รำคำกลำง 

4 โครงการการแสดง Cowboy Show 
วงเงิน 3,745,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2565 

1 
(กิจกรรม) 

- - - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 
รายการ วงเงิน 50,600 บาท คิดเปน็รอ้ยละ 1.35 

- ลงนามสัญญาแล้ว จ านวน 1 รายการ วงเงิน 485,000 บาท 
- ขออนุมตัดิ าเนนิการแล้ว จ านวน 3 รายการ วงเงิน 

200,000 บาท 
- รอด าเนนิการ จ านวน 3 รายการ วงเงิน 2,985,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 24,400 บาท 

(๑) จัดซ้ืออุปกรณ์ฝึกสัตว์และอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
กำรแสดง วงเงิน 99,100 บำท 

2 
(ครั้ง) 

- - อยู่ในขั้นตอนหน่วยงำนต้นเรื่องด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
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 (๒) กิจกรรมปรับปรุงพื้นท่ีส ำหรับกำรแสดง 
Cowboy Show วงเงิน 2,135,900 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนด ำเนินกำรปรับแก้แบบในกำรก่อสร้ำง 

(๓) จัดซ้ือครุภัณฑ์ วงเงิน 1,010,000 บำท 6  
(รำยกำร) 

2  
(รำยกำร) 

33.33 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 2 รำยกำร 
วงเงิน 50,600 บำท 

- ขออนุมัติด ำเนินกำรแล้ว จ ำนวน 3 รำยกำร วงเงิน 200,000 บำท 
- รอด ำเนินกำร จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 750,000 บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 9,400 บำท 

(3.๑) พัดลมอุตสำหกรรม ขนำด 24” 
วงเงิน 20,000 บำท 

4 (ตัว) 4 (ตัว) 100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 12,800 
บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 7,200 บำท 
(3.๒) อัฒจันทร์แบบถอดประกอบ วงเงิน 

750,000 บำท 
100 (ท่ีน่ัง) - - อยู่ในขั้นตอนด ำเนินกำรปรับแก้แบบในกำรก่อสร้ำง 

(3.๓) ชุดเครื่องเสียง Mixer Console 
วงเงิน 80,000 บำท 

1 (ชุด) - - ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือ วงเงิน 80,000 บำท อยู่ในขั้นตอน
คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรก ำหนดขอบเขตของงำน (TOR) 
และรำคำกลำง 

(3.๔) ชุด Amplifier วงเงิน 100,000 
บำท 

1 (ชุด) - - ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือ วงเงิน 100,000 บำท อยู่ในขั้นตอน
คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรก ำหนดขอบเขตของงำน (TOR) 
และรำคำกลำง 

(3.๕) คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบเสียง 
วงเงิน 20,000 บำท 

1 (ชุด) - - ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือ วงเงิน 20,000 บำท อยู่ในขั้นตอน
คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรก ำหนดขอบเขตของงำน (TOR) 
และรำคำกลำง 

(3.๖) ชุด Wireless Microphone วงเงิน 
40,000 บำท 

2 (ชุด) 2 (ชุด) 100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 37,800 
บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 2,200 บำท 
(๔) จัดซ้ือม้ำลูกผสม วงเงิน 500,000 บำท 2 (ตัว) - - - ลงนำมสัญญำแล้ว รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ มีจ ำนวน 1 งวดงำน 

วงเงิน 485,000 บำท  
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 15,000 บำท 

6 โครงการศนูยก์ารเรียนรูน้กนกัล่า (Raptors 
Flying) 
วงเงิน 3,284,800 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2565 

1 
(กิจกรรม) 

- - - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 
รายการ วงเงิน 29,475 บาท คิดเปน็รอ้ยละ 0.90 

- ลงนามสัญญาแล้ว จ านวน 1 รายการ วงเงิน 25,320 บาท 
- ขออนุมตัดิ าเนนิการแล้ว จ านวน 1 รายการ วงเงิน 

1,653,000 บาท 
- รอด าเนนิการ จ านวน 2 รายการ วงเงิน 1,571,800 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 5,205 บาท 

(๑) จัดซ้ืออุปกรณ์เลี้ยงและฝึกสัตว์ วงเงิน 
35,000 บำท 

1 
(ครั้ง) 

- - ลงนำมสัญญำแล้ว จ ำนวน 7 รำยกำร วงเงิน 35,000 บำท 
เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 9,680 บำท คงเหลือเบิกจ่ำย 
วงเงิน 25,320 บำท 

(๒) ปรับปรุงกิจกรรมโครงกำร Raptor Flying 
วงเงิน 1,555,800 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนด ำเนินกำรปรับแก้แบบในกำรก่อสร้ำง 

(๓) จัดซ้ือครุภัณฑ์ วงเงิน 41,000 บำท 2  
(รำยกำร) 

1  
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 1 รำยกำร 
วงเงิน 19,795 บำท 

- รอด ำเนินกำร จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 16,000 บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 5,205 บำท 
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 (3.๑) ตู้แช่อำหำรสัตว์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
14 คิว วงเงิน 25,000 บำท 

1 (ตู)้ 1 (ตู)้ 100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 19,795 
บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 5,205 บำท 
(3.๒) ชุดล ำโพงเคลื่อนท่ีพร้อมไมค์ลอย 

วงเงิน 16,000 บำท 
1 (ชุด) - - - หน่วยงำนต้นเรื่องด ำเนินกำรขออนุมัติยกเลิกจัดซ้ือจัดจ้ำง  

ตำมหนังสือท่ี สพค 101.2.1/0367 ลงวันท่ี 25 มีนำคม 2565 
เน่ืองจำกครุภัณฑ์ขำดตลำด ทำงผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถจัดส่งครุภัณฑ์
ได้ตำมก ำหนดเวลำ 

- อยู่ในขั้นตอนหน่วยงำนต้นเรื่องด ำเนินกำรขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำง
ครั้งใหม่ 

(๔) จัดซ้ือนกนักล่ำ 5 ชนิด จ ำนวน 9 ตัว 
วงเงิน 1,653,000 บำท ดังน้ี  
(๔.๑) ตระกูลนกเค้ำแมว 3 ชนิด จ ำนวน 

5 ตัว วงเงิน 684,400 บำท 
1. Siberian Eagle Owl จ ำนวน 

2 ตัว วงเงิน 390,000 บำท 
2. White Faced Scop Owl 

จ ำนวน 2 ตัว วงเงิน 
151,400 บำท 

3. Northern Great Horned 
Owl จ ำนวน 1 ตัว วงเงิน 
143,000 บำท 

(๔.๒) ตระกูลเหยี่ยว-อินทรี 2 ชนิด 
จ ำนวน 4 ตัว วงเงิน 968,600 
บำท 
1. Harris Hawk จ ำนวน 3 ตัว 

วงเงิน 201,300 บำท 
2. Golden Eagle จ ำนวน 1 ตัว 

วงเงิน 767,300 บำท 
 

5 
(รำยกำร) 

- - ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือ วงเงิน 1,653,000 บำท อยู่ในขั้นตอน
คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรก ำหนดขอบเขตของงำน (TOR) 
และรำคำกลำง 

10 โครงการพนัธมติรสีเขียว (เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้ไนท์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน) 
วงเงิน 2,761,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2565 

25 
(รายการ) 

- - ยังไม่ด าเนนิการ/ รอด าเนนิการ จ านวน 25 รายการ วงเงิน 
2,761,000 บาท 

(๑) กิจกรรมเพิ่มพืน้ที่สีเขียวให้เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี วงเงิน 900,000 บาท 

3 
(รายการ) 

- - ยังไม่ด าเนนิการ จ านวน 3 รายการ วงเงิน 900,000 บาท 

(1.๑) ปรับปรุงพื้นท่ี และปลูกพืชคลุมดิน 
วงเงิน 300,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

(1.๒) ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้เหมำะสมกับ
พื้นท่ี วงเงิน 500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

(1.๓) ปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นไม้เดิม 
วงเงิน 100,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 
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 (๒) กิจกรรมสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยการ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือใช้ วงเงิน 
910,000 บาท 

12  
(รายการ) 

- - ยังไม่ด าเนนิการ/ รอด าเนนิการ จ านวน 12 รายการ วงเงิน 
910,000 บาท 

(2.๑) ด ำเนินกิจกรรมกำรแปรรูปมูลสัตว์ 
และกิจกรรมกำรแปรรูปใบไม้แห้ง 
วงเงิน 40,000 บำท 

5 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร/ รอด ำเนินกำร จ ำนวน 5 รำยกำร วงเงิน 
40,000 บำท 

1. กิจกรรมแปรรูปมูลสัตว์เป็น 
ปุ๋ยหมัก วงเงิน 5,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนส ำรวจข้อมูลและร่ำง MOU กับชุมชนท่ีสนใจ 

2. กิจกรรมแปรรูปมูลสัตว์เป็น
กระดำษและผลิตภัณฑ์ วงเงิน 
10,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนส ำรวจข้อมูลและร่ำง MOU กับชุมชนท่ีสนใจ 

3. กิจกรรมแปรรูปมูลสัตว์เป็นก๊ำช
ชีวภำพ วงเงิน 10,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร เน่ืองจำกหน่วยงำนต้นเรื่องได้ส ำรวจแล้วพบว่ำ
สถำนท่ียังไม่มีควำมเหมำะสม 

4. กิจกรรมแปรรูปใบไม้แห้งเป็น
ปุ๋ยหมัก วงเงิน 5,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนส ำรวจข้อมูลและร่ำง MOU กับชุมชนท่ีสนใจ 

5. กิจกรรมแปรรูปใบไม้เป็น
ภำชนะใส่อำหำร วงเงิน 
10,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนส ำรวจข้อมูลและร่ำง MOU กับชุมชนท่ีสนใจ 

(2.๒) ด ำเนินกำรจัดซ้ือเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ วงเงิน 760,000 บำท 

5 
(รำยกำร) 

- - รอด ำเนินกำร จ ำนวน 5 รำยกำร วงเงิน 760,000 บำท 

1. กำรแปรรูปมูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมัก 
วงเงิน 10,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนจัดท ำรำยละเอียดร่ำง TOR และคุณลักษณะ
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

2. กำรแปรรูปมูลสัตว์เป็นกระดำษ 
และผลิตภัณฑ์จำกมูลสัตว์ 
วงเงิน 50,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนจัดท ำรำยละเอียดร่ำง TOR และคุณลักษณะ
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

3. กำรแปรรูปมูลสัตว์เป็นก๊ำซ
ชีวภำพ วงเงิน 500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนจัดท ำรำยละเอียดร่ำง TOR และคุณลักษณะ
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

4. กำรแปรรูปใบไม้แห้งเป็น 
ปุ๋ยหมัก วงเงิน 50,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนจัดท ำรำยละเอียดร่ำง TOR และคุณลักษณะ
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

5. กำรขึ้นรูปใบไม้ท ำเป็นภำชนะ 
ใส่อำหำร วงเงิน 150,000 
บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนจัดท ำรำยละเอียดร่ำง TOR และคุณลักษณะ
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

(2.๓) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนปลูกพืชผัก
อินทรีย์ วงเงิน 110,000 บำท 

2 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 2 รำยกำร วงเงิน 110,000 บำท 

1. ส่งเสริมให้ชุมชนรอบข้ำงปลูก
พืชผักอินทรีย์และรับซ้ือ เพื่อ
น ำมำเป็นอำหำรสัตว์ วงเงิน 
100,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

2. จัดเตรียมสถำนท่ีในเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรีเพื่อให้ผู้ร่วมโครงกำร
น ำพืชผักอินทรีย์มำจ ำหน่ำย 
วงเงิน 10,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 
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 (๓) กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ วงเงิน 
951,000 บาท 

10 
(รายการ) 

- - ยังไม่ด าเนนิการ จ านวน 10 รายการ วงเงิน 951,000 บาท 

(3.๑) กำรสร้ำงกำรรับรูก้ำรด ำเนินโครงกำร 
CSR กลุ่มเป้ำหมำย โดยจัดงำน
แถลงข่ำว วงเงิน 20,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

(3.๒) กำรด ำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง วงเงิน 342,000 บำท 

36 
(ครั้ง) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 3 รำยกำร วงเงิน 342,000 บำท 

1. บูสโพสต์ Facebook วงเงิน 
96,000 บำท 

12 
(ครั้ง) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

2. บูสโพสต์ youtube วงเงิน 
96,000 บำท 

12 
(ครั้ง) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

3. องค์กรสื่อ (สร้ำงภำพลักษณ์) 
วงเงิน 150,000 บำท 

12 
(ครั้ง) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

(3.๓) จัดกิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้และจดจ ำ
แก่กลุ่มเป้ำหมำย วงเงิน 
379,000 บำท 

3 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 3 รำยกำร วงเงิน 379,000 บำท 

1. กิจกรรมส่งเสริมกำรด ำเนินงำน 
วงเงิน 100,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

2. กิจกรรมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับ
นักท่องเท่ียว วงเงิน 50,000 
บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

3. Press tour วงเงิน 229,000 
บำท 

2 
(ครั้ง) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

(3.๔) กำรผลิตสื่อท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
CSR วงเงิน 210,000 บำท 

3 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 3 รำยกำร วงเงิน 210,000 บำท 

1. ผลิตส่ือวีดีทัศน์ วงเงิน 60,000 
บำท 

3  
(content) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

2. ผลิตส่ือ Display ภำยนอก 
วงเงิน 100,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

3. ผลิตส่ืออื่นๆ วงเงิน 50,000 
บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 
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11 โครงการพฒันาและปรับปรุงเสาวิทยุรับส่ง
สัญญาณความถ่ี 245 เมกะเฮิร์ต ขนาด
ความสูง 30 เมตร 
วงเงิน 450,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2565 
(1) จัดจ้ำงเหมำเสำวิทยุรับส่งสัญญำณควำมถี่ 

245 เมกะเฮิร์ต ขนำดควำมสูง ๓๐ เมตร 
ดังน้ี 
(1.๑) เสำโครงถักลอยตัว ท ำด้วยเหล็ก 

ชุปกำวำไนท์ 
(1.๒) เสำไดโพล 8 ห่วง ย่ำนควำมถี่ 

245 MHz 
(1.๓) สำยน ำสัญญำณ 10 Dfb พร้อมข้อ

ต่อหัวท้ำย 
(1.๔) สำยล่อฟ้ำ 
(1.๕) ไฟกระพริบสัญญำณเตือน 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนหน่วยงำนต้นเรื่องขออนุมัติยกเลิกแบบ เนื่องจำก 
แบบรูปรำยกำรไม่ถูกต้อง ท ำใหไ้ม่สำมำรถจัดท ำรำคำกลำงได้ 

12 โครงการพฒันาและปรับปรุงสถานีน้ ามัน
เชื้อเพลิง ภายในส านกังานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟาร ี
วงเงิน 1,500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2565 
(1) ปรับปรุงสถำนีน้ ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้ 

(1.๑) งำนปรับปรุงอำคำรสถำนีจ่ำยน้ ำมัน 
(1.๒) งำนก่อสร้ำงรั้วกั้นบริเวณ 
(1.๓) งำนก่อสร้ำงถนน คสล. 
(1.๔) งำนก่อสร้ำงก ำแพงกันดินขอบตล่ิง 
(1.๕) งำนปรับปรุงภูมิทัศน์ขอบก ำแพง

กันดิน 
(1.๖) งำนก่อสร้ำงถังน้ ำมันบนดิน 

10,000 ลิตร 
(1.๗) งำนก่อสร้ำงถังน้ ำมันใต้ดิน 5,000 

ลิตร 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนประกำศประกวดรำคำ และยื่นเสนอรำคำในวันท่ี 1 
เมษำยน 2565 
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13 โครงการปรับปรุงระบบโครงข่าย
กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ CCTV ภายใน
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
วงเงิน 500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2565 
(๑) ปรับปรุงโครงข่ำยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

CCTV ดังน้ี 
(1.๑) ส ำรวจพื้นท่ีส ำหรับกำรเดิน

สำยสัญญำณ และจุดติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

(1.๒) น ำแสนอแผนกำรด ำเนินกำร
ปรับปรุงระบบโครงข่ำยกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภำยใน
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

(1.๓) ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบโครงข่ำย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 
ภำยในส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี 

(1.๔) ทดสอบระบบและเริ่มใช้งำนจริง 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนหน่วยงำนต้นเรื่องทบทวนกำรด ำเนินงำน เน่ืองจำก 
บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ SWITCH ท่ีใช้ในโครงกำรปรับปรุงโครงข่ำย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำกต่ำงประเทศไม่สำมำรถผลิต 
และส่งของให้กับผู้รับจ้ำงได้ ซ่ึงจะใช้เวลำด ำเนินกำรถึง 380 วัน 
โดยมีสำเหตุมำจำกโรงงำนผลิตอุปกรณ์ ประสบปัญหำจำกกำร
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid 19) 
  

กลยุทธท์ี่ 4 : ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ 
1 โครงการผสมเทียม (AI-Artificial 

Insemination) สัตวป์่าเพื่อการอนุรกัษ์ 
วงเงิน 370,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2565 

2 
(ครั้ง) 

- - - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 
รายการ วงเงิน 152,992 บาท คิดเปน็ร้อยละ 41.35 

- ลงนามสัญญาแล้ว จ านวน 3 รายการ วงเงิน 63,258 บาท 
- ยังไม่ด าเนนิการ จ านวน 3 รายการ วงเงิน 44,730 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 109,020 บาท 

(๑) ค่ำตอบแทนผู้เชี่ยวชำญ/ ท่ีปรึกษำงำน 
วงเงิน 120,000 บำท 

2 
(ครั้ง) 

2 
(ครั้ง) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 2 ครั้ง 
วงเงิน 96,000 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 24,000 บำท 
(๒) ค่ำใช้จ่ำยในกำรค่ำเดินทำงและที่พักของ

ผู้เชี่ยวชำญ/ ท่ีปรึกษำงำน วงเงิน 
120,000 บำท 

2 
(ครั้ง) 

2 
(ครั้ง) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 2 ครั้ง 
วงเงิน 34,980 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 85,020 บำท 
(๓) ค่ำสำรเคมีทำงวิทยำศำสตร์ วงเงิน 

50,000 บำท 
3 

(รำยกำร) 
- - - ลงนำมสัญญำแล้ว รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ จ ำนวน 2 รำยกำร 

วงเงิน 43,998 บำท ดังน้ี 
1. รำยกำรจัดซ้ือชุดสำรสกัด DNA วงเงิน 28,248 บำท 
2. รำยกำรจัดซ้ือไนโตรเจนเหลว วงเงิน 15,750 บำท 

- ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 6,002 บำท 
(๔) ค่ำวัสดุอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ วงเงิน 

50,000 บำท 
2 

(ครั้ง) 
1 

(ครั้ง) 
50 - ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 1 ครั้ง วงเงิน 

22,012 บำท 
- ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 ครั้ง วงเงิน 27,988 บำท 

(๕) ค่ำจ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วงเงิน 
30,000 บำท 

2 
(ครั้ง) 

- - - ลงนำมสัญญำแล้ว รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ มีจ ำนวน 1 งวดงำน 
วงเงิน 19,260 บำท  

- ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 ครั้ง วงเงิน 10,740 บำท 
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2 โครงการวิจัยและพฒันา CSR มุ่งเป้า 
วงเงิน 2,627,500 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2565 
(1) จ้ำงด ำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนำ CSR 

ประจ ำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 
(1.๑) ด ำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำทีมงำน

ด้ำน CSR ของส ำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี 

(1.๒) ด ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์กลยุทธ์ใน
กำรด ำเนินงำนด้ำน CSR ของ
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีท้ังใน
และนอกองค์กำรแบบบูรณำกำร
ร่วมกับงำนประจ ำของบุคลำกรและ
ภำคีหน่วยงำนภำยนอก 

(1.๓) ด ำเนินกำรสร้ำงกลยุทธ์และออกแบบ 
Model ในกำรประเมินและติดตำม
กำรท ำงำนของทีม CSR ของ
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

(1.๔) ด ำเนินกำรศึกษำวเิครำะห์ควำม
คุ้มค่ำของโครงกำรส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

(1.๕) ด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำกำร
ท ำงำนของทีม CSR ของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี สู่เป้ำหมำย 
CSR ในระดับภำคและระดับประเทศ 

(1.๖) ด ำเนินกำรถอดแบบควำมส ำเร็จ
เป้ำหมำย CSR ของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีสู่ระดับนำนำชำติ 

1 
(รำยกำร) 

- - ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดจ้ำง วงเงิน 2,627,500 บำท อยู่ใน
ขั้นตอนด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) 

3 โครงการคนืม้าเทวดาสู่ยอดดอย 
วงเงิน 6,523,500 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2565 

19 
(รายการ) 

- - - ลงนามสัญญาแล้ว จ านวน 1 รายการ วงเงิน 2,857,010 บาท 
- ขออนุมตัดิ าเนนิการแล้ว จ านวน 1 รายการ วงเงิน 
900,000 บาท 

- ยังไม่ด าเนนิการ/ รอด าเนนิการ จ านวน 17 รายการ วงเงิน 
2,623,500 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 142,990 บาท 
(๑) กิจกรรมปรับปรุงคอกเพาะพนัธ์และเพิ่ม

จ านวนกวางผาในที่เลี้ยง ปี 2565 
วงเงิน 4,790,000 บาท 

5 
(รายการ) 

- - - ลงนามสัญญาแล้ว จ านวน 1 รายการ วงเงิน 2,857,010 บาท 
- ขออนุมตัดิ าเนนิการแล้ว จ านวน 1 รายการ วงเงิน 
900,000 บาท 

- รอด าเนนิการ จ านวน 3 รายการ วงเงิน 890,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 142,990 บาท 

(1.๑) ค่ำเดินทำง ติดต่อประสำนกำรท ำ 
MOU ประสำนงำนในควำมร่วมมือ 
วงเงิน 50,000 บำท 

4  
(ครั้ง) 

- - อยู่ในขั้นตอนด ำเนินกำรจัดท ำ MOU กับกรมอุทยำนสัตว์ป่ำและ
พันธุ์พืช และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

(1.๒) ค่ำใช้จ่ำยในกำรค่ำเดินทำงและที่
พักของผู้เชี่ยวชำญ/ ท่ีปรึกษำงำน 
วงเงิน 40,000 บำท 

2  
(ครั้ง) 

- - อยู่ในขั้นตอนด ำเนินกำรจัดท ำ MOU กับกรมอุทยำนสัตว์ป่ำและ
พันธุ์พืช และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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 (1.๓) ค่ำเขียนแบบ พร้อมจัดสร้ำงและ
ปรับปรุงคอกเพำะขยำยพันธุ์ 
วงเงิน 800,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนด ำเนินกำรเขียนแบบในกำรปรับปรุง 

(1.๔) เครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติ Freeze 
Control วงเงิน 900,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือ วงเงิน 900,000 บำท อยู่ในขั้นตอน
ด ำเนินกำรประกำศผู้ชนะเสนอรำคำ โดยเว้นระยะเวลำอุทธรณ์ 
จ ำนวน 7 วันท ำกำร 

(1.๕) เครื่องมือผ่ำตัดในช่องท้องพร้อม
อุปกรณ์ วงเงิน 3,000,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - - ลงนำมสัญญำแล้ว รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ มีจ ำนวน 1 งวดงำน 
วงเงิน 2,857,010 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 142,990 บำท 
(๒) กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ ปี 2565 

วงเงิน 1,733,500 บาท 
14 

(รายการ) 
- - ยังไม่ด าเนนิการ 

(2.๑) สร้ำงกำรรับรู้ (แถลงข่ำว) วงเงิน 
20,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

(2.๒) สร้ำงกำรรับรู้อย่ำงต่อเนื่อง วงเงิน 
294,000 บำท 

24 
(ครั้ง) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

1. บูสโพสต์ Facebook วงเงิน 
72,000 บำท 

8  
(ครั้ง) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

2. บูสโพสต์ youtube วงเงิน 
72,000 บำท 

8  
(ครั้ง) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

3. องค์กรสื่อ (สร้ำงภำพลักษณ์) 
วงเงิน 150,000 บำท 

8  
(ครั้ง) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

(2.๓) ด ำเนินกิจกรรม วงเงิน 284,500 
บำท 

26 (ครั้ง) - - ยังไม่ด ำเนินกำร 

1. กิจกรรมส่งเสริมกำรด ำเนินงำน 
วงเงิน 120,000 บำท 

12  
(ครั้ง) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

2. กิจกรรมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับ
นักท่องเท่ียว วงเงิน 50,000 
บำท 

12  
(ครั้ง) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

3. Press tour วงเงิน 114,500 บำท 2 (ครั้ง) - - ยังไม่ด ำเนินกำร 
(2.๔) ผลิตสื่อ วงเงิน 1,135,000 บำท 7 (รำยกำร) - - ยังไม่ด ำเนินกำร 

1. สื่อวีดีทัศน์ในรูปแบบ animation 
วงเงิน 250,000 บำท 

1  
(ครั้ง) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

2. สื่อวีดีทัศน์ท่ัวไป วงเงิน 
100,000 บำท 

1  
(content) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

3. สื่อ Mascot 2 ตัว ในรูปแบบ
กรำฟฟิก วงเงิน 200,000 บำท 

2 (ตัว) - - ยังไม่ด ำเนินกำร 

4. ผลิตตัว Mascot 2 ตัว วงเงิน
60,000 บำท 

2 (ตัว) - - ยังไม่ด ำเนินกำร 

5. ของที่ระลึก วงเงิน 400,000 
บำท 

1 (ครั้ง) - - ยังไม่ด ำเนินกำร 

6. สื่อ Display ภำยนอก วงเงิน 
100,000 บำท 

2 (ครั้ง) - - ยังไม่ด ำเนินกำร 

7. สื่ออื่นๆ วงเงิน 25,000 บำท 8 (ครั้ง) - - ยังไม่ด ำเนินกำร 
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4 โครงการเพลนิ (Plearn = Play + Learn) 
ใจไปกบั Night Safari 
วงเงิน 19,052,500 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2565 

25 
(รายการ) 

- - - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
105,443 บาท คิดเปน็ร้อยละ 0.55 

- ลงนามสัญญาแล้ว จ านวน 2 รายการ วงเงิน 1,080,000 บาท 
- ขออนุมตัดิ าเนนิการแล้ว จ านวน 1 รายการ วงเงิน 19,500 
บาท 

- ยังไม่ด าเนนิการ/ รอด าเนนิการ จ านวน 22 รายการ วงเงิน 
17,477,557 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 370,000 บาท 
(๑) กิจกรรม Adopt me เพื่อนอ้งและ

เพื่อน วงเงิน 30,000 บาท 
1 

(รายการ) 
- - อยู่ในขัน้ตอนด าเนนิการแก้ไขรายละเอียดกิจกรรม 

(๒) กิจกรรมเพลนิใจไปกบัไนท์ซาฟารี 
วงเงิน 2,465,500 บาท 

5 
(รายการ) 

- - - ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 105,443 บาท 
- ลงนามสัญญาแล้ว จ านวน 1 รายการ วงเงิน 890,000 บาท 
- ขออนุมตัดิ าเนนิการแล้ว จ านวน 1 รายการ วงเงิน 19,500 

บาท 
- ยังไม่ด าเนนิการ/ รอด าเนนิการ จ านวน 3 รายการ วงเงิน 

1,340,557 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 110,000 บาท 

(2.๑) งำนปรับปรุงรถให้บริกำร เพื่อ
รองรับผู้รับบริกำรกลุ่มพิเศษ วงเงิน 
1,000,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - - ลงนำมสัญญำแล้ว รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ มีจ ำนวน 3 งวดงำน 
วงเงิน 890,000 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 110,000 บำท 
(2.๒) จัดท ำสื่อส ำหรับผู้รับบริกำรกลุ่ม

พิเศษ วงเงิน 500,000 บำท 
1 

(รำยกำร) 
- - อยู่ในขั้นตอนหน่วยงำนต้นเรื่องด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

(2.๓) จัดเตรียมคู่มือ วัสดุอุปกรณ์ รองรับ
นักเรียน วงเงิน 150,000 บำท  

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติเห็นชอบร่ำงหลักสูตรกิจกรรม 

(2.๔) ด ำเนินกำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน
ตำมกิจกรรม วงเงิน 600,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

(2.๕) จัดอบรมยุวชนอำสำและน ำเท่ียว
ท้องถิ่น วงเงิน 215,500 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - - ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว วงเงิน 105,443 บำท ดังน้ี 
1. จัดท ำเสื้อ, หมวก, กระเป๋ำ, ป้ำย back drop, ป้ำย X-stand, 

ป้ำย Roll-up, คู่มือยุวอำสำน ำเท่ียว วงเงิน 61,223 บำท 
2. จัดซ้ือปำกกำลูกลื่น สมุดจดบันทึก ป้ำยชื่อคล้องคอ และแคร่

ไม้ไผ่ วงเงิน 2,220 บำท 
3. ค่ำตอบแทนยุวอำสำน ำเท่ียว วงเงิน 42,000 บำท ดังน้ี 

3.1 ครั้งท่ี 1 ประจ ำเดือนมกรำคม 2565 วงเงิน 16,500 
บำท 

3.2 ค่ำตอบแทนยุวอำสำน ำเท่ียว ครั้งท่ี 2 ประจ ำเดือน
กุมภำพันธ ์2565 วงเงิน 13,500 บำท 

3.3 ค่ำตอบแทนยุวอำสำน ำเท่ียว ครั้งท่ี 3 ประจ ำเดือน
มีนำคม 2565 วงเงิน 12,000 บำท 

- ขออนุมัติค่ำตอบแทนยุวอำสำน ำเท่ียวประจ ำเดือนเมษำยน 
2565 วงเงิน 19,500 บำท 

- ยังไม่ด ำเนินกำร วงเงิน 90,557 บำท 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 31 มี.ค. ๒๕65 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 (๓) กิจกรรมฝึกและพฒันาทักษะ วิชาชีพ 
ส าหรับนกัเรียนและ นักศึกษา (Zoo 
School, Zoo Volunteer, นกัศกึษา 
ฝกึงาน) วงเงิน 150,000 บาท 

2 
(รายการ) 

- - รอด าเนนิการ จ านวน 2 รายการ วงเงิน 150,000 บาท 

(3.๑) หลักสูตร Zoo School วงเงิน 
25,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงหลักสูตร Zoo School 

(3.๒) หลักสตูร Zoo Volunteer วงเงิน 
125,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติเห็นชอบร่ำงหลักสูตร Zoo Volunteer 

(๔) กิจกรรมศนูยก์ารเรียนรู้ ChiangMai 
Night Safari Learning Center 
วงเงิน 12,450,000 บาท 

2 
(รายการ) 

- - - ลงนามสัญญาแล้ว จ านวน 1 รายการ วงเงิน 190,000 บาท 
- รอด าเนนิการ จ านวน 1 รายการ วงเงิน 12,000,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 260,000 บาท 

(๔.๑) จ้ำงเขียนแบบ ChiangMai Night 
Safari Learning Center วงเงิน 
450,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - - ลงนำมสัญญำแล้ว รอเบิกจ่ำยตำมสัญญำ มีจ ำนวน 2 งวดงำน 
วงเงิน 190,000 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 260,000 บำท 
(๔.๒) งำนปรับปรุงและซ่อมแซมพ้ืนท่ี 

ChiangMai Night Safari Learning 
Center วงเงิน 12,000,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนรอด ำเนินกำรหลังจำกเขียนแบบ ChiangMai Night 
Safari Learning Center แล้วเสร็จ 

(๕) กิจกรรมสัตว์เรอืงแสง วงเงิน 
2,100,000 บาท 

3 
(รายการ) 

- - รอด าเนนิการ จ านวน 3 รายการ วงเงิน 2,100,000 บาท 

(5.๑) ด ำเนินกำรวิจัย เพำะพันธ์ และ
ปล่อยหิ่งห้อยสู่ธรรมชำติ วงเงิน 
10,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนก ำหนดพ้ืนท่ีในกำรปรับปรุง 

(5.๒) จ้ำงเขียนแบบสัตว์เรืองแสง วงเงิน 
90,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนก ำหนดพ้ืนท่ีในกำรปรับปรุง 

(5.๓) งำนปรับปรุงพื้นท่ีสัตว์เรืองแสง 
วงเงิน 2,000,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

- - อยู่ในขั้นตอนรอด ำเนินกำรหลังจำกเขียนแบบสัตว์เรืองแสง 

(๖) กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ CSR วงเงิน 
1,857,000 บาท 

12 
(รายการ) 

- - ยังไม่ด าเนนิการ/ รอด าเนนิการ จ านวน 12 รายการ วงเงิน 
1,857,000 บาท 

(๖.๑) จัดงำนแถลงข่ำว วงเงิน 40,000 
บำท 

2 (ครั้ง) - - ด ำเนินกำรจัดแถลงข่ำว 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 29 มีนำคม 2565  
โดยไม่ได้ใช้งบประมำณ 

(๖.๒) บูสโพสต์ Facebook วงเงิน 
144,000 บำท 

12 (ครั้ง) - - ยังไม่ด ำเนินกำร 

(๖.๓) บูสโพสต์ youtube วงเงิน 
144,000 บำท 

12 (ครั้ง) - - ยังไม่ด ำเนินกำร 

(๖.๔) จ้ำงองค์กรสื่อ วงเงิน 500,000 บำท 12 (ครั้ง) - - ยังไม่ด ำเนินกำร 
(๖.๕) Influencer วงเงิน 240,000 บำท 12 (ครั้ง) - - ยังไม่ด ำเนินกำร 
(๖.๖) กิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ วงเงิน 

100,000 บำท 
2 (ครั้ง) - - ยังไม่ด ำเนินกำร 

(๖.๗) กิจกรรมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับ
นักท่องเท่ียว วงเงิน 50,000 บำท 

12 (ครั้ง) - - ยังไม่ด ำเนินกำร 

(๖.๘) กิจกรรม Press tour วงเงิน 
229,000 บำท 

2 (ครั้ง) - - ยังไม่ด ำเนินกำร 

(๖.๙) ผลิตสื่อวีดีทัศน์ วงเงิน 60,000 
บำท 

3 (content) - - ยังไม่ด ำเนินกำร 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 31 มี.ค. ๒๕65 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 (๖.๑๐) ผลิตสื่อ Display ภำยนอก วงเงิน 
100,000 บำท 

2 (ครั้ง) - - ยังไม่ด ำเนินกำร 

(๖.๑๑) ผลิตสื่ออื่นๆ วงเงิน 50,000 บำท 12 (ครั้ง) - - ยังไม่ด ำเนินกำร 
(๖.๑๒) จัดซ้ือครุภัณฑ์ อุปกรณ์ส ำหรับงำน 

youtube วงเงิน 200,000 บำท 
1  

(ครั้ง) 
- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งป ี
(หน่วยนบั) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 31 มี.ค. ๒๕65 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

กลยุทธท์ี่ 2 : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบคุลากร 
1 โครงการพฒันาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖5 

วงเงิน 400,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2565 

22 
(หลักสูตร) 

11 
(หลักสูตร) 

50 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว จ านวน 11 
หลักสตูร วงเงิน 139,332 บาท คิดเปน็ร้อยละ 34.83 

- ขออนุมตัดิ าเนนิการ จ านวน 3 หลักสตูร 
- ยังไม่ได้ด าเนนิการ/รอด าเนนิการ จ านวน 8 หลักสูตร วงเงิน 

260,668 บาท 
(๑) อบรมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

วงเงิน 163,500 บำท 
2 

(หลักสูตร) 
- -  

(1.๑) เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน และคณะกรรมกำรควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำน วงเงิน 
20,000 บำท 

1 
(หลักสูตร) 

- - ยังไม่ด ำเนินกำร 

(1.๒) ทบทวนปฐมพยำบำล และช่วย
ปฏิบัติกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
วงเงิน 143,500 บำท 

1 
(หลักสูตร) 

- - - ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน 1 รุ่น วงเงิน 30,000 บำท 
- ยังไม่ด ำเนินกำร วงเงิน 113,500 บำท 

(๒) อบรมกำรปฏิบัติงำนส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ส ำนัก
บริหำรงำนกลำง และส ำนักตรวจสอบ
ภำยใน วงเงิน 236,500 บำท 

20 
(หลักสูตร) 

11 
(หลักสูตร) 

55 - ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 11 หลักสูตร วงเงิน 
109,332 บำท ดังน้ี 
1. หลักสูตรเทคนิคกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์องค์กร เมื่อวันท่ี 16 - 

17 ตุลำคม 2564 วงเงิน 3,500 บำท 
2. หลักสูตรกฎหมำยงำนบุคคล เมื่อวันท่ี 24 ธันวำคม 2564 

ผ่ำนโปรแกรม ZOOM ไม่ได้ใช้งบประมำณ 
3. หลักสูตรกำรประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 และ

หลักสูตรกำรพัฒนำท่ีปรึกษำในกำรพัฒนำองค์กรสู่กำรเป็น
ระบบรำชกำร 4.0 เมื่อวันท่ี 13 มกรำคม 2565 ไม่ได้ใช้
งบประมำณ 

4. หลักสูตรโครงกำรรู้สิทธิรักษำปี 2565 เมื่อวันท่ี 18 มกรำคม 
2565 ไม่ได้ใช้งบประมำณ 

5. หลักสูตรกำรก ำหนดร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) หรือรำยละเอยีด
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุกำรจัดท ำรำคำกลำง กำรตรวจรับ
พัสดุและควบคุมงำน ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อวันท่ี 21 
มกรำคม 2565 วงเงิน 52,350 บำท 
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     6. หลักสูตรแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมิน 
ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมกรอบแผนงำน
ของส ำนักงำนและประกำศปฏิทินกำรประเมิน ITA ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ไม่ได้ใช้งบประมำณ 

7. หลักสูตรข้อก ำหนด ISO 9001:2015 และกำรประยุกต์ใช้ 
เมื่อวันท่ี 27 มกรำคม 2565 ผ่ำนระบบ ZOOM & Facebook 
ไม่ได้ใช้งบประมำณ 

8. หลักสูตรกฎหมำยปกครองเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ
และวินัยข้ำรำชกำร เมื่อวันท่ี 6 - 10 กุมภำพันธ์ 2565 
วงเงิน 18,065 บำท 

9. หลักสูตร Webinar Topic : They own Their work สร้ำง
จิตส ำนึกแห่งควำมรับผิดชอบและกำรเป็นเจ้ำของงำนให้กับ
ลูกน้อง เมือ่วันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2565 ไม่ได้ใช้งบประมำณ 

10. หลักสูตรกฎหมำยปกครองเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิด
ของเจ้ำหน้ำท่ี เมื่อวันท่ี 23 - 25 กุมภำพันธ์ 2565 
วงเงิน 18,094 บำท 

11. หลักสูตรกฏหมำยปกครองเกี่ยวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ระหว่ำงวันท่ี 1 - 4 มีนำคม 2565 
วงเงิน 17,323 บำท 

- ขออนุมัติด ำเนินกำร จ ำนวน 3 หลักสูตร ดังน้ี 
1. หลักสูตรพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนเป็นทีม (Team Building)  

มีก ำหนดจัดกิจกรรมในวันท่ี 29 เมษำยน 2565  
2. หลักสูตรอบรมแนวทำงปฏิบัติในกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน 

ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐเพื่อพัฒนำ
ควำมรู้และใช้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กรเชิงคุณภำพอย่ำง
เป็นรูปธรรม ในวันท่ี 8 - 10 เมษำยน ๒๕๖๕ 

3. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรวำงยำสลบและทันตกรรม
ในสัตว์ตระกูลเสือ ในวันท่ี 5 - 6 พฤษำคม 2565 

- ยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน 6 หลักสูตร วงเงิน 127,168 บำท 
กลยุทธท์ี่ 4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนบัสนนุการบรหิารจดัการ 
1 โครงการพฒันาระบบ ERP: Enterprise 

Resource Planning 
วงเงิน 6,340,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2565 
(๑) ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ ดังน้ี 

(1.๑) ปรับปรุงระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 450,000 
บำท 

(1.๒) ปรับปรุงระบบบริหำรงำนบุคลำกร 
วงเงิน 1,250,000 บำท 

(1.๓) Customization วงเงิน 
2,728,000 บำท 
 

1 
(ระบบ) 

- - อยู่ในขั้นตอนหน่วยงำนต้นเรื่องขออนุมัติข้อก ำหนดขอบเขต 
ของงำน (Terms of reference : TOR) และก ำหนดรำคำกลำง 
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เชิงปริมาณ % 

(1.๔) Implementation วงเงิน 
1,188,800 บำท 

(1.๕) ติดตั้งบนระบบ Cloud หรือ 
Dedicate Server ต่อปี วงเงิน 
308,434 บำท 

(1.๖) ภำษี วงเงิน 414,766 บำท 
2 โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรบัปรุง

เว็บไซต์ ส านกังานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
วงเงิน 500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2565 
(๑) ด ำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์ ดังน้ี 

(1.๑) พัฒนำระบบกำรจองและจ ำหน่ำย
บัตรออนไลน์  

(1.๒) พัฒนำระบบจองท่ีพักล่วงหน้ำและ
กำรช ำระเงิน 

(1.๓) พัฒนำระบบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำท่ี
ระลึก ออนไลน์ 

1 
(รำยกำร) 

- - - ลงนำมสัญญำแล้ว มีจ ำนวน 3 งวดงำน วงเงิน 490,000 บำท 
เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 1 งวดงำน วงเงิน 24,500 บำท 
คงเหลือเบิกจ่ำย จ ำนวน 2 งวดงำน วงเงิน 465,500 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 10,000 บำท 
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การประเมินองค์การมหาชนของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้จัดท ำตัวชี้วัดกำรประเมินองค์กำรมหำชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยมีตัวชี้วัด น้ ำหนักและค่ำเป้ำหมำย ดังนี้ 

วัตถุ 
ประสงค์
จัดต้ัง 
(ข้อที่) 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

เป้าหมาย  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2562 2563 2564 เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล (น้ าหนัก ร้อยละ 40) 

 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังที่แสดงให้เห็นการเชือ่มโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ  
ข้อ 1-5 1.1.1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรในสภำวะวิกฤติ  35 - - - - จัดท ำแผนบริหำรจัดกำร

องค์กรในสภำวะวิกฤต 
เสนอ คกก.สพค. 
- จัดส่งแผนฯ ให้ส ำนกังำน 
ก.พ.ร. เพื่อเสนอ อ.กพม.  
ที่ได้รับมอบหมำย 
- ปรับแผนฯ ตำมควำมเห็น
ของ อ.กพม. ที่ได้รับมอบ 
หมำย เสนอ คกก. สพค. และ 
จัดส่งให้ส ำนักงำนก.พ.ร. 

- เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 
- ติดตำมกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนฯ ทุก 2 เดือน 
และปรับแผน (ถำ้มี) 
- รำยงำนผลด ำเนนิกำร
ตำมแผนฯ ปัญหำอุปสรรค 
รวมถึงกำรปรับแผนต่อ 
คกก. สพค. และจัดส่งให้
ส ำนักงำน ก.พ.ร. 

- เป้ำหมำยขั้นมำตรฐำน 
- จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน ปัญหำ
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแผนปีต่อไป 
เสนอ คกก.สพค. 
- จัดส่งรำยงำนฯ ให้ส ำนักงำน 
ก.พ.ร. เพื่อเสนอ อ.กพม. ที่
ได้รับมอบหมำย 

ข้อ 
1,3,4,5 1.1.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร

โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565  

5 - - ผลผลิต
โครงกำร

เป็นไปตำม
เป้ำหมำยทุก

โครงกำร  
(ร้อยละ 
100) 

ผลผลิตโครงกำรเป็นไปตำม
เป้ำหมำย ร้อยละ 80  
ของโครงกำรทั้งหมด  

ผลผลิตโครงกำรเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 90  

ของโครงกำรทั้งหมด  

ผลผลิตโครงกำรเป็นไปตำม
เป้ำหมำยทกุโครงกำร  

(ร้อยละ 100) 
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วัตถุ 
ประสงค์
จัดต้ัง 
(ข้อที่) 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

เป้าหมาย  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2562 2563 2564 เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายส าคัญหรือแผนปฏิบัติการของกระทรวงที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  

  
- ไม่เสนอตัวชี้วัด - 

       
 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน (น้ าหนัก ร้อยละ 30) 

 2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
ข้อ 
1,3,4,5 

2.1.1 ควำมสำมำรถทำงกำรหำรำยได้เพื่อลด
ภำระงบประมำณภำครัฐ  

5 227.73 
ล้ำนบำท 

81.14  
ล้ำนบำท 

26.60 
ล้ำนบำท 

15 ล้ำนบำท 20 ล้ำนบำท 
(ประมำณกำรรำยได้ 

25 ล้ำนบำท 

 2.1.2 กำรควบคุมและลดค่ำใช้จำ่ยในกำร
ด ำเนินงำน 

25 91.59 84.12 80.29 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
งำน 92.96  ล้ำบำท 
- จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร ได้แก่ กำรค ำนวณ
ค่ำใช้จ่ำย/ต้นทุน แนวทำง กำร
ควบคุม/ลดต้นทุน ปัญหำ
อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข
เสนอคณะกรรมกำรบริหำรกำร
พัฒนำพิงคนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
งำน 89.15 ล้ำนบำท 
- จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร ได้แก่ กำรค ำนวณ
ค่ำใช้จ่ำย/ต้นทุน แนวทำง 
กำรควบคุม/ลดต้นทุน ปัญหำ
อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข
เสนอคณะกรรมกำรบริหำร
กำรพัฒนำพิงคนคร 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
85.33 ล้ำนบำท 
- จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิน 
กำร ได้แก่ กำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำย/
ต้นทุน แนวทำง กำรควบคุม/ลด
ต้นทุน ปัญหำอุปสรรคและแนว
ทำงแก้ไขเสนอคณะกรรมกำร
บริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร 
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วัตถุ 
ประสงค์
จัดต้ัง 
(ข้อที่) 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

เป้าหมาย  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2562 2563 2564 เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน (น้ าหนัก ร้อยละ 20) 

 3.1 ผลกำรพัฒนำศักยภำพองค์กำรสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (ตัวชีว้ัดบังคับ) 

 3.1.1 กำรพัฒนำองค์กำรสู่ดิจิทัล 10       

-  กำรพัฒนำระบบบัญชีข้อมูล (Data 
Catalog) เพื่อน ำไปสู่กำรเปิดเผยขอ้มูล
ภำครัฐ (Open Data) 

 

- - ยกเว้น 
กำรวัดผล 

มีรำยชื่อชุดข้อมูล  
(Data Set) ที่สัมพันธ์กับ
กระบวนกำรท ำงำนตำม
ประเด็นกำรด ำเนินงำน
ภำยใต้ Focus Area 

- มีค ำอธิบำยข้อมูล 
(Metadata) ที่สอดคล้อง
ตำมมำตรฐำนที่ สพร. 
ก ำหนด (14 รำยกำร) ของ
ทุกชุดข้อมูล (15 คะแนน)  
- มีระบบบัญชีข้อมูลของ
หน่วยงำน  (Agency Data 
Catalog) พร้อมแจ้ง URL 
ระบบบัญชีข้อมูลของ
หน่วยงำน  (10 คะแนน) 

- น ำขึ้นชุดขอ้มูล metadata 
และระบุแหล่งข้อมูล ส ำหรับชุด
ข้อมูลที่ถูกจัดในหมวดหมู่
สำธำรณะ ร้อยละ 100 ของชุด
ข้อมูลเปิดทั้งหมดบนระบบบัญชี
ข้อมูลของหน่วยงำน  เพื่อให้
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ ตำม
มำตรฐำนคุณลักษณะแบบเปิดที่ 
สพร.ก ำหนด (20 คะแนน) 
- น ำขอ้มูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์
ตำมประเด็นภำยใต้ของ focus 
area อยำ่งน้อย 1 ชุดข้อมูล (5 
คะแนน) 

- 3.1.2 กำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนภำครัฐใน
กำรเป็นระบบรำชกำร 4..0 (PMQA 4.0) 

10 - - ยกเว้น 
กำรวัดผล 275 คะแนน - 350 คะแนน 

 องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนัก ร้อยละ 10) 

- 4.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำด้ำนกำร
ควบคุมดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร
องค์กำรมหำชน (ตัวชี้วัดบังคับ)  

10 
- - - 50 คะแนน 75 คะแนน 100 คะแนน 
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รายงานด้านการเงิน 
 

๑. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ๑.๑ เปรียบเทียบเป้ำหมำยรำยได้กับผลกำรด ำเนินงำน (ข้อมลู ณ วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕) สรุปดังนี้ 
              หน่วย : บำท 

รายการ 
เป้าหมายปี  

๒๕๖๔ 
ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. ๖๔ – มี.ค. ๖๕) 
ร้อยละ 

๑. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี 

32,000,000 20,493,112.17 64.04 

- ค่ำขำยสินค้ำ (อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
สินค้ำท่ีระลึก อำหำรสัตว์) 

4,000,000 2,079,047.73 51.98 

- ค่ำบัตรเข้ำชม 25,218,000 17,353,282.46 68.81 
- ค่ำบริกำรที่พัก ห้องประชุมสมัมนำ/จัดเลี้ยง 800,000 677,704.23 84.71 
- ค่ำบริกำรรถโดยสำร/รถลำกพ่วง 5,000 - - 
- ค่ำเช่ำสถำนท่ี 707,000 34,500.00 4.88 
- ค่ำบริกำรถ่ำยภำพ ปั่นจักรยำน กิจกรรม VR 770,000 - - 
- รำยได้อื่น (รำยได้ระหวำ่งหน่วยงำน, ค่ำปรับ) 500,000 348,577.75 69.72 

๒. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานพัฒนา 
พิงคนครฯ 

5,000,000 8,510,734.52 170.21 

- รำยไดด้อกเบี้ยรับ 5,000,000 8,467,100.22 169.34 
- รำยได้คำ่ปรับ - 43,634.30 N/A 
- รำยได้อื่น - - N/A 

รวมท้ังสิ้น 37,000,000 29,003,846.69 78.39 
หมำยเหตุ : รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีเป็นรำยได้ที่หักค่ำธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว 
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     ๑.๒ ผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2565) สรุปดังนี้ 
 

               หน่วย : บำท 
รายการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔) 

ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. ๖๔ – มี.ค. ๖๕) 

+ เพ่ิมขึ้น/ - ลดลง 
จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑. รายได้จากการด าเนินงานของ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

23,553,870.85 ๒๐,๔๙๓,๑๑๒.๑๗ -๓,๐๖๐,๗๕๘.๖๘ -๑๒.๙๙ 

- ค่ำขำยสินค้ำ (อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม สินค้ำที่ระลึก อำหำรสัตว์) 

2,144,450.84 ๒,๐๗๙,๐๔๗.๗๓ -๖๕,๔๐๓.๑๑ -๓.๐๕ 

- ค่ำบัตรเข้ำชม 20,436,730.18 ๑๗,๓๕๓,๒๘๒.๔๖ -๓,๐๘๓,๔๔๗.๗๒ -๑๕.๐๙ 
- ค่ำบริกำรที่พัก ห้องประชุมสมัมนำ/ 

จัดเลีย้ง 
704,360.71 ๖๗๗,๗๐๔.๒๓ -๒๖,๖๕๖.๔๘ -๓.๗๘ 

- ค่ำบริกำรรถโดยสำร 7,476.64 ๐.๐๐ -๗,๔๗๖.๖๔ -๑๐๐.๐๐ 
- ค่ำเช่ำสถำนท่ี 82,545.00 ๓๔,๕๐๐.๐๐ -๔๘,๐๔๕.๐๐ -๕๘.๒๐ 
- รำยได้อื่น (ค่ำปรับ, รำยได้อื่น) 178,307.48 ๓๔๘,๕๗๗.๗๕ ๑๗๐,๒๗๐.๒๗ ๙๕.๔๙ 

๒. รายได้จากการด าเนินงานของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ 

7,632,533.81 ๘,๕๑๐,๗๓๔.๕๒ ๘๗๘,๒๐๐.๗๑ ๑๑.๕๑ 

- รำยไดด้อกเบี้ยรับ 7,207,136.44 ๘,๔๖๗,๑๐๐.๒๒ ๑,๒๕๙,๙๖๓.๗๘ ๑๗.๔๘ 
- รำยได้คำ่ปรับ 68,139.31 ๔๓,๖๓๔.๓๐ -๒๔,๕๐๕.๐๑ -๓๕.๙๖ 
- รำยได้อื่น 357,258.06 ๐.๐๐ -๓๕๗,๒๕๘.๐๖ -๑๐๐.๐๐ 

รวมท้ังสิ้น 31,186,404.66 ๒๙,๐๐๓,๘๔๖.๖๙ -๒,๑๘๒,๕๕๗.๙๗ -๗.๐๐ 
หมำยเหตุ : 1. รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นรำยได้ที่หักค่ำธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว 
               2. ปี 2564 ปิดให้บริกำรเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีต้ังแต่วันที่ 16 เมษำยน – 15 มิถุนำยน 2564 และตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎำคม –  
                   31 สิงหำคม 2564 และเปิดให้บริกำรทุกวันศุกร์ เสำร์ อำทิตย์ ในเดือนกันยำยน 2564 
                 3. ปี 2565 เปิดให้บริกำรทุกวัน โดยมีส่วนลด 50% ในเดือนตุลำคม 2564 และจ ำหน่ำยรำคำเต็มในเดือนพฤศจิกำยน 2565 เป็นต้นไป   
 
 

 ๑.๓ รำยได้ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
       รำยได้ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ณ 31 
มีนำคม 2565) ดังนี้ 

  
 
 

ประเภทรายได้ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
(ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 

พ.ศ. 256๔ 
(ต.ค. 6๓ – ก.ย. 6๔) 

พ.ศ. 2565 
(ต.ค. 64 – มี.ค. 65) 

รายได้รวม 116,877,156.07 30,684,397.06 23,840,349.71 

ส่วนลด/ค่าธรรมเนียม 35,741,507.71 4,082,267.71 3,347,237.54 

รายได้สุทธิ 81,135,648.36 26,602,129.35 20,493,112.17 

+เพ่ิมขึ้น/-ลดลง (บาท) -146,581,105.21 -54,533,519.01 -6,109,071.18 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง (ร้อยละ) -64.37 -67.21 -22.96 
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ผู้ใหญ่ 
(ไทย) 

๗๘.๕๗% 

เด็ก 
(ไทย) 

 ๒๑.๑๖% 

ผู้ใหญ่ 
(ต่างชาติ) 
๐.๒๒% 

เด็ก 
(ต่างชาติ) 
๐.๐๕% 

ผู้ใหญ่ 
(ไทย) 

78.67% 

เด็ก 
(ไทย) 

 19.46% 

ผู้ใหญ่ 
(ต่างชาติ) 
1.70% 

เด็ก 
(ต่างชาติ) 
 0.17% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ๑.๔ สถิติจ ำนวนนักท่องเที่ยว 
    (๑) จ ำนวนนักท่องเที่ยวของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 – 
๒๕๖5 (ณ 31 มีนำคม 2565) สรุปดังนี้ 
 

 
ปีงบประมาณ 

 

จ านวนนักท่องเท่ียวซ้ือบัตรเข้าชม (คน) 
นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 

รวม 
ผู้ใหญ่  เด็ก  รวม ผู้ใหญ่  เด็ก  รวม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 139,942 33,914 173,856 
(62.26%) 

95,192 10,193 105,385 
(37.74%) 

279,241 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 93,041 25,056 118,097 
(99.73%) 

256 61 317 
(0.27%) 

118,414 

พ.ศ. ๒๕๖5 
(ณ 31 มี.ค. 2565) 

69,060 17,082 86,142 
(98.13%) 

1,493 151 1,644 
(1.87%) 

87,786 

 
    (๒) สัดส่วนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้ำชมเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 และ  
พ.ศ. ๒๕๖5 ณ 31 มีนำคม 2565 สรุปดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

- 
 

ภาพรวม 
คนไทย ๙๙.73% 
คนต่ำงชำติ 0.27 % 

(ล
้าน

บา
ท)

 
81.1356 

26.6021 20.4931 
0.0000

20.0000

40.0000

60.0000

80.0000

100.0000

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(ณ 31 ม.ีค. 2565) 

รายได้สุทธิ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ณ 31 มี.ค. 2565) 

- 
 

ภาพรวม 
คนไทย 98.13% 
คนต่ำงชำติ 1.87 % 
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   (๓) ผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
(รอบ 6 เดือน) จ ำนวน  324.21 ล้ำนบำท  ดังนี้ 
 

 
 

 ๑.๕ ผลตอบแทนทำงสังคมของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ข้อมูล ณ 31 
มีนำคม 2565) ดังนี้ 

 

มูลค่าทางสังคม ผลการค านวณมูลค่าทางสังคม 
(๑) ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและ

ยกระดับคุณภำพชีวิตและควำม
เป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่ 

- กำรด ำเนินกิจกรรมของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีก่อให้เกิดกำร
ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนทำงอ้อม เช่น ผู้ประกอบกำรรับเหมำก่อสร้ำง 
ผู้ประกอบกำรภำยนอกเช่ำพื้นที่เพื่อด ำเนินกิจกรรมถ่ำยภำพ กำรจัด
กิจกรรมลำนอำหำรช่วงส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่  และกำรเปิดให้
บุคคลภำยนอกหรือบริษัทมำเช่ำพื้นที่ ร้ำนถ่ำยรูป/รถจ ำหน่ำยอำหำร
ฟู้ดทรัค/ร้ำนขำยขนมปังภำยใต้แบรนด์ sweet buns 

- ด ำเนินกำรอบรมยุวชนอำสำและน ำเที่ยวท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 จ ำนวน 40 รำย   

(๒) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสัตวป์่ำแก่
เยำวชนและบุคคลทั่วไป เชน่ กำร
ด ำเนินกิจกรรม CSR สนบัสนนุด้ำน
กำรศึกษำให้กับสถำบนักำรศึกษำ
ต่ำงๆ เปน็ต้น 

- ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีจัดกิจกรรมที่ให้ควำมรู้ด้ำนธรรมชำติและ
สัตว์ป่ำให้แก่เยำวชน โดยจะมีนักเรียนจำกโรงเรียนต่ำงๆ ที่ขำดโอกำส
และไม่มีงบประมำณมำทัศนศึกษำที่ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  ซึ่งใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ยังไม่มีนักเรียนเข้ำมำทัศนศึกษำ เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-๑๙ 

- ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีได้ให้ควำมอนุเครำะห์สถำบันกำรศึกษำ
ต่ำงๆ จัดส่งนักศึกษำเข้ำมำฝึกงำนทำงด้ำนสัตวแพทย์ กำรดูแลสัตว์ป่ำ 
กำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกนักท่องเที่ยวและงำนบริหำร
ทั่วไป จ ำนวน 55 รำย  

 

• มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวเข้ำชมเชียงใหม่ไนทซ์ำฟำรีทั้งหมด 87,786 คน คิดเป็นมูลค่ำรำยได้
ทำงเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 261.15 ล้ำนบำท  

รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว 

• กำรจ้ำงคนในท้องถ่ิน คิดเป็นมูลค่ำ 51.53 ล้ำนบำท 

• กำรส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่ำ 8.25 ล้ำนบำท 

การจ้างงานและการสร้างรายได้ในท้องถิ่น 

• กำรให้ส่วนลดค่ำบัตรเข้ำชม ค่ำที่พัก ค่ำบริกำรห้องประชุม/สถำนที่ คิดเป็นมูลค่ำ 3.28 
ล้ำนบำท  

รายได้ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ 
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มูลค่าทางสังคม ผลการค านวณมูลค่าทางสังคม 
(๓) เกิดรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยอำหำร

สัตว์ กำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำ OTOP 
- กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ๔ ต ำบลกลุ่มผลิตอำหำรสัตว์ ซึ่งมีเครือข่ำยผู้ผลิต

อำหำรสัตว์ในอ ำเภอต่ำงๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง  
เช่น ล ำพูน ล ำปำง และ แม่ฮ่องสอน  มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยอำหำร
สัตว์ให้กับเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี รวมทั้งสิ้น 5.65 ล้ำนบำท 

(๔) ด ำเนนิกำรจัดกำรด้ำนสิง่แวดล้อม 
เช่น กำรผลิตปุ๋ยจำกมูลสัตว์และผลิต
ปุ๋ยหมักชีวภำพแบบน้ ำ (EM) 

- ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีผลิตปุ๋ยจำกมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี จ ำนวน 799 กระสอบ โดยปุ๋ยที่ได้น ำมำใช้ส ำหรับงำนภูมิทัศน์
ในพื้นที่เพื่อกำรรักษำสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 56 กระสอบ คงเหลือจ ำนวน 
743 กระสอบ 

 
๒. สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

(จ าแนกตามประเภทงบประมาณ)   
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 

แผนเบิกจ่าย 
(ต.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕) 

ผลเบิกจ่าย 
(ต.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕) 

คงเหลือ 

วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
(ค่าใช้จ่ายบุคลากร) 

๙๐.๕๕๖๕ ๔๔.๔๓๔๘ ๔๙.๐๗ ๔๓.๘๘๙๐ ๔๘.๔๗ ๔๖.๖๖๗๕ ๕๑.๕๓ 

 
เงินงบประมาณ ๗๙.๑๑๕๒ ๓๘.๗๖๑๒ ๔๘.๙๙ ๔๒.๘๕๙๐ ๕๔.๑๗ ๓๖.๒๕๖๒ ๔๕.๘๓ 

 
เงินนอกงบประมาณ ๑๑.๔๔๑๓ ๕.๖๗๓๖ ๔๙.๕๙ ๑.๐๓๐๐ ๙.๐๐ ๑๐.๔๑๑๓ ๙๑.๐๐ 

2. แผนงานพื้นฐาน ๒๑๒.๔๔๗๕ ๑๐๑.๓๐๒๙ ๔๗.๖๘ ๔๖.๗๕๕๔ ๒๒.๐๑ ๑๖๕.๖๙๒๑ ๗๗.๙๙ 

 
เงินงบประมาณ ๒๗.๒๐๐๐ ๑๓.๖๐๐๐ ๕๐.๐๐ ๙.๗๐๙๑ ๓๕.๗๐ ๑๗.๔๙๐๙ ๖๔.๓๐ 

 
เงินนอกงบประมาณ ๑๘๕.๒๔๗๕ ๘๗.๗๐๒๙ ๔๗.๓๔ ๓๗.๐๔๖๓ ๒๐.๐๐ ๑๔๘.๒๐๑๒ ๘๐.๐๐ 

2.๑ ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ๑๒๕.๗๔๑๓ ๖๔.๗๖๒๘ ๕๑.๕๐ ๔๓.๘๓๑๖ ๓๔.๘๖ ๘๑.๙๐๙๗ ๖๕.๑๔ 

 
เงินงบประมาณ ๒๗.๒๐๐๐ ๑๓.๖๐๐๐ ๕๐.๐๐ ๙.๗๐๙๑ ๓๕.๗๐ ๑๗.๔๙๐๙ ๖๔.๓๐ 

 
เงินนอกงบประมาณ ๙๘.๕๔๑๓ ๕๑.๑๖๒๘ ๕๑.๙๒ ๓๔.๑๒๒๕ ๓๔.๖๓ ๖๔.๔๑๘๗ ๖๕.๓๗ 

๒.2 
ค่าใช้จ่ายลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์) 

๑.๙๙๕๐ ๑.๙๙๕๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๕๑๔๒ ๒๕.๗๘ ๑.๔๘๐๗ ๗๔.๒๒ 

 
เงินงบประมาณ - - - - - - - 

 
เงินนอกงบประมาณ ๑.๙๙๕๐ ๑.๙๙๕๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๕๑๔๒ ๒๕.๗๘ ๑.๔๘๐๗ ๗๔.๒๒ 

2.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ ๘๔.๗๑๑๓ ๓๔.๕๔๕๒ ๔๐.๗๘ ๒.๔๐๙๖ ๒.๘๔ ๘๒.๓๐๑๗ ๙๗.๑๖ 

 
เงินงบประมาณ - - - - - - - 

 
เงินนอกงบประมาณ ๘๔.๗๑๑๓ ๓๔.๕๔๕๒ ๔๐.๗๘ ๒.๔๐๙๖ ๒.๘๔ ๘๒.๓๐๑๗ ๙๗.๑๖ 

รวมทั้งสิ้น (1.+2.) ๓๐๓.๐๐๔๐ ๑๔๕.๗๓๗๗ ๔๘.๑๐ ๙๐.๖๔๔๔ ๒๙.๙๒ ๒๑๒.๓๕๙๖ ๗๐.๐๘ 
เงินงบประมาณ ๑๐๖.๓๑๕๒ ๕๒.๓๖๑๒ ๔๙.๒๕ ๕๒.๕๖๘๑ ๔๙.๔๕ ๕๓.๗๔๗๑ ๕๐.๕๕ 

เงินนอกงบประมาณ ๑๙๖.๖๘๘๘ ๙๓.๓๗๖๕ ๔๗.๔๗ ๓๘.๐๗๖๓ ๑๙.๓๖ ๑๕๘.๖๑๒๔ ๘๐.๖๔ 
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3. (ร่าง) พรบ. ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
 

แผนงาน / กิจกรรม / รายการ 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2566 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค าของบประมาณ ร่าง พ.ร.บ. 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 79,115,200 11,441,250 90,556,450 99,052,700 78,881,300 

(1) ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 79,115,200 11,441,250 90,556,450 99,052,700 78,881,300 

2. แผนงานยทุธศาสตร ์ 27,200,000 98,541,270 153,043,400 123,508,500 - 

กิจกรรม : การพฒันาสินค้าและบรกิารด้าน
การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
(ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) 

27,200,000 98,541,270 153,043,400 123,508,500 - 

(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 27,200,000 71,273,750 98,473,750 106,242,100 - 

(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์) - 1,943,350 1,943,350 2,698,800 - 

(3) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร - 52,626,300 52,626,300 14,567,600 - 

3. แผนงานพืน้ฐาน - 59,404,120 59,404,120 57,320,900 - 

กิจกรรม : การบริหารจดัการส านกังาน  
(ส านักบริหารงานกลาง และส านัก
ตรวจสอบภายใน) 

- 59,404,120 59,404,120 57,320,900 - 

(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน - 27,267,520 27,267,520 25,971,900 - 

(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์) -        51,600         51,600  209,000 - 

(3) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร - 32,085,000 32,085,000 31,140,000 - 

รวมทั้งสิ้น 106,315,200 196,688,770 303,003,970 279,882,100 78,881,300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)  49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)  50 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
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