
 

 

 

 

 

 

 

 



  สาส์นจากผู้บริหาร 

  รายนามและประวัติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และผู้บริหาร 

  ความเป็นมาของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
 

ข้อมูลภาพรวมของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

  โครงสร้าง ภารกิจของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
  การบริหารส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

- กิจกรรมการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
- การบริหารจัดการสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
- ผลงานด้านการศึกษาและวิจัย 
- ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- ผลงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
- การสนับสนุนการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า 
- กิจกรรมจากการสนับสนุน 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
- รางวัลที่ได้รับ 

  การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
- ข้อมูลรายละเอียดพื้นที่การให้บริการของศูนย์ประชุมฯ 
- สถิติจ านวนผู้เข้าใช้บริการและรายงานรายได้ศูนย์ประชุมฯ 
- รางวัลที่ได้รับ 

  โครงการศึกษาส ารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี- 
ดอยปุย-ดอยผาด า 

  กิจกรรมฝึกอบรม 



 

รายงานการเงิน 
  งบแสดงฐานะการเงิน 

 

เรื่องอ่ืนๆ 
  ประมวลกิจกรรมการสร้างส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้เป็นที่รู้จัก  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   บทบาทส าคัญของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นับต้ังแต่ก่อต้ังเมื่อปี 2556 คือ การพัฒนาพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง หรือต่อเนื่องกับเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว อีก
ทั้งเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
 
               โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาภาคการท่องเที่ยวใน 8 จังหวัดล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน พะเยา 
แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน) โดยวางต าแหน่งให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง (HUB) ในการเชื่อมโยงกับอีก 7 จังหวัด ให้มี
โครงข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมกันอย่างเป็นระบบ “ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน” ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ให้สัมภาษณ์ “ประชาชาติธุรกิจ” เกี่ยวกับแผนงาน ท่ีจะเร่งรุกให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม 
 
               ดร.ศราวุฒิบอกว่า ส านักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นต้นแบบ (Model) ที่ต้ังความหวังไว้ว่าจะพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนาให้ได้ในอนาคต โดยมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใน 6 ด้านหลักคือ สนับสนุน-ส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่เชื่อมโยงให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมกับสนับสนุนการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากลและยั่งยืน ขณะเดียวกันยังมุ่งส่งเสริมปรับปรุงพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเชื่อมโยงและบูรณาการด้านการท่องเที่ยว อีกด้านคือ
พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล องค์ความรู้ที่ทันสมัยและเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็ง นอกจากนี้มุ่งเน้นการอนุ รักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นมืออาชีพ “ปี 2558 
จะท าแผนเชิงรุกในการพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทั้งกลุ่มล้านนาให้เป็นรูปธรรม โดยเชียงใหม่จะเป็นเมืองหลักที่จะโยงไปหาอีก 7 
จังหวัด เช่น มาเที่ยวเชียงใหม่ แล้วไปไหว้พระธาตุล าปางหลวงท่ีล าปาง จากนั้นเดินทางต่อไปในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ภายในเวลา 
1-1.5 ชั่วโมง”  โดยงบประมาณในปี 2559 ทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้เสนอของบประมาณสนับสนุน 20 โครงการ 
ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ งบประมาณราว 1,100 ล้านบาท ซ่ึงทางพิงคนครได้ท าการพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว และเตรียมส่ง
โครงการให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป เช่น จังหวัดเชียงรายเสนอโครงการพัฒนาเส้นทางวิถีล้านนาบูชาพ่อขุนด้วยสวนตุงงบฯ 30 
ล้านบาท 



 
             จังหวัดพะเยาเสนอโครงการสร้างหอนาฬิกาพญานาค จังหวัดล าปางเสนอการท่องเที่ยวด้วยสถานีรถม้ า บาง
จังหวัดเสนอโครงการสร้างรถราง หรือแทรม (Tram) เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบในเขตตัวเมือง (City Tour) โครงการ
ปรับปรุงจุดแวะพักเส้นทางวงแหวนเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน การพัฒนาชุมชนเวียงยอง จังหวัดล าพูน เป็นต้น ซ่ึงทุกโครงการ
ต้องเน้นการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา 
 
               ส าหรับจังหวัดเชียงใหม่มี 2 โครงการส าคัญที่ก าลังเร่งพัฒนา คือ โครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) 
ขณะนี้ได้ท าการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการยื่นขอพิจารณาเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการนี้เรามองว่า
จะเข้ามาสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวของเชียงใหม่ เป็นทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวได้เร็วขึ้น เช่น ดอยสุเทพ 
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลรถจะติดขัดมาก อีกโครงการคือ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ โดยเราอ้างอิงผลการศึกษาใน
เร่ืองนี้ของ สนข.ท่ีท าไว้เมื่อปี 2551 เร่ืองนี้ส าคัญเพราะจะสนับสนุนภาคการท่องเท่ียวโดยตรง 
 
               ดร.ศราวุฒิกล่าวว่า โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 20 โครงการ ที่ได้
น าเสนอมานั้น จะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอน และจะเป็นการกระจายเศรษฐกิจไปยังกลุ่มล้านนาอย่าง
ทั่วถึง ยกตัวอย่าง เช่น โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นไม่ต่ ากว่า 10,000 ล้านบาท โดยเฉพาะส่งผลให้ราคา
ที่ดินในพื้นที่ใกล้เคียงครอบคลุม 3 ต าบลเพ่ิมสูงขึ้น และชาวบ้านใน 3 ต าบลมีงานท า มีรายได้จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้า
เยี่ยมชมโครงการราว 600,000 คนต่อปี ในจ านวนคนที่มาเที่ยวทั้งหมดนี้ยังไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงอื่น ๆ อีก อาทิ 
เวียงกุมกาม ซ่ึงปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวท้ัง 2 แห่งมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้าหากัน และเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวก าลัง
นิยมอย่างมาก เป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวก (Positive Economic Impact) ที่เกิดจากการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
และจะน าเอารูปแบบนี้ไปสร้างโครงการเชื่อมโยงการท่องเท่ียวในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย ขณะเดียวกันโครงการศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในก ากับของส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร นับเป็นโครงการที่สนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเชิงประชุม (MICE) ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยในช่วงปี 2559 มี 
2 อีเวนต์ที่จะเข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุม คือ งาน UFI Open Seminar in Asia 2016 เป็นงานที่ผู้ประกอบการด้านการจัด
แสดงสินค้า-นิทรรศการ จากทั่วโลกจะมาร่วมสัมมนาและจัดแสดงในช่วงเดือน ก.พ. 59 ราว 1,000 คน นอกจากนั้นเดือน
ธ.ค. 59 คือ งานประชุมอ้อยโลก จะมีผู้เข้าร่วมประชุมและติดตามราว 2,000 คน จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของเชียงใหม่
หลายส่วน ทั้งธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ธุรกิจบริการต่าง ๆ เช่น สปา และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ใน
เชียงใหม่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่จ านวนคนกว่า 3,000 คน  ภาคการท่องเที่ยวของกลุ่ม 8 จังหวัดล้านนา ก าลังเร่งขยับและ
เชื่อมโยงเข้าหากัน เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีจะเกื้อหนุนกัน และจะเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เติบโตยั่งยืนอย่างแท้จริง 

นายศราวุฒิ ศรีศกุน 
       ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร 



 

 

 

 



  

 

 

 

      ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม พัวสกุล 

      ต าแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร 

      เกิดเมื่อวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2494 

      อายุ 63 ปี 

      วุฒิการศึกษา 
      - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์  
        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      - รัฐศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการเมืองและการปกครอง   
        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

      หลักสูตรการอบรม 
      - นักบริหารระดับสูง รุ่นที ่28  
      - หลักสูตร DCP รุ่นที่ 109 ประจ าปี 2551 
 

    ประวัติการท างาน 
30 ตุลาคม 2556                                      ประธานกรรมการ บริษัท  
                                                           ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555             อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธาน ี
5 มิถุนายน 2549 - 12 พฤศจิกายน 2549         ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
1 ตุลาคม 2547 – 4 มิถุนายน 2549               ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน  
1 พฤศจิกายน 2546 – 30 กันยายน 2547   รองเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน 
ข้าราชการบ านาญ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

  

 

 



 
 

ชื่อ-นามสกลุ : นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ (กรรมการโดยต าแหน่ง) 

เกิดเมื่อวันที่ : 13 กันยายน 2500  

อายุ 57 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

หลักสูตรการอบรม 

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 33 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 

ประวัติการท างาน 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 8 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ  
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 9 ชช.) 
- ผู้อ านวยการส านักจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 
- ผู้อ านวยการส านักจัดท างบประมาณด้านสังคม 1 
- ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ 
- รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน 
- ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
 

 



  

ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย ์

ต าแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยต าแหนง่) 

เกิดเมื่อวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2497 

อายุ 60 ปี  

วุฒิการศึกษา 
- รัฐศาสตรบัณฑติทางการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบณัฑติ รัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

หลักสูตรการอบรม 
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ 2551 
- Intensive Language Course กรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ 
- นักปกครองระดับสูง รุน่ที่ 40 วิทยาลัยการปกครอง 
- นักศึกษานายอ าเภอ รุ่นที่ 37 วิทยาลัยการปกครอง 
- จิตวิทยาความมั่นคง รุน่ที่ 69 สถาบนัวิชาการป้องกันประเทศ 
กองบัญชาการทหารสูงสุด 
- โรงเรียนปลัดอ าเภอ รุ่นที่ 30 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 

ประวัติการท างาน 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทมุธาน ี
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
- ผู้ช่วยราชการ ท าหน้าท่ีเลขานุการปลดักระทรวงมหาดไทย 
- ผู้อ านวยการส านักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภยั และ 
ความปลอดภัยทางถนน  
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ผู้อ านวยการกองงานความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- ผู้อ านวยการส่วนกิจการเฉลิมพระเกียรติ ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี
- ผู้อ านวยการส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ผู้อ านวยการส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมการปกครอง 
- นายอ าเภอค่ายบางระจัน จังหวดัสิงห์บุร ี
- นายอ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- นายอ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
- ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอบ้านแฮด จังหวดัขอนแก่น 
- หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
- หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ส านกังานเลขานุการ กรมการปกครอง 
ปลัดอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่



 
  
  

ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ 

ต าแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

              (กรรมการโดยต าแหน่ง) 

เกิดเมื่อวันที่ : 15 ตุลาคม 2499 

อายุ 58 ปี 

วุฒิการศึกษา   

- มัธยมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หลักสูตรการอบรม 
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและ
การเมือง รุ่นที่ 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2551-ปัจจบุัน    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2543-2547       นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2542-2543     - เทศมนตรีส านักการคลัง 
                          - กรรมการผู้จัดการ บริษัทริเวอร์ไซด์ พาวิลเลียน สปา  
                            รีสอร์ท (โรงแรมรติลานนา) 
                          - ประธานกรรมการ บริษัทเชียงใหม่ทัศนาภรณ์ จ ากัด 
                          - ประธานกรรมการ บริษัทเชียงใหม่สุดาลักษณ์ จ ากัด 
                          - ประธานกรรมการ บริษัทช้างคลานพรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด 
                          - ประธานกรรมการ บริษัทสวนป่าสุดาลกัษณ์ จ ากัด 
                          - ประธานกรรมการ บริษัทเชียงใหม่เวย์ จ ากัด 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ 

 

 
 
 

 

 



  

  

ชื่อ-นามสกุล : นางชจูิรา กองแก้ว 

ต าแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

เกิดเมื่อวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2493  

อายุ 64 ป ี

วุฒิการศึกษา 
- รัฐศาสตรบัณฑติ (เกียรตินิยมดี) แผนกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาบัณฑิต สถาบนับัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

หลักสูตรการอบรม 
- นักบริหารระดับสงูหลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 38 ส านักงาน ก.พ. 
- การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า 
หลักสูตร DAP รุ่นที่ 75 ของสถาบัน IOD 

ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2552-2553     อธิบดีกรมบังคับคด ี
พ.ศ. 2551-2552     รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2549-2550     ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม 
พ.ศ. 2548-2549     - อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยตุิธรรม 
                         - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี  
                           บลูเลี่ยน แอนด์ฟิวเจอร์ จ ากัด 
                         - กรรมการบริษัท พีอีเอ  เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
                         - อนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาของบริษัท รถไฟฟา้  
                           ร.ฟ.ท. จ ากัด 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน 
- ประธานกรรมการธนาคารออมสิน 
- กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- กรรมการ การประปาส่วนภูมภิาค 
- กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 

 

 

 



 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายโชติศักดิ ์อาสภวิริยะ 

ต าแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

เกิดเมื่อวันที่ : 26 มีนาคม 2497 

อายุ 60 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท Business Education Portland State University, U.S.A. 
- ปริญญาโท วารสารศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารภาครัฐและเอกชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

หลักสูตรการอบรม 
- หลักสูตร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสงูรุ่นที่ 9  วิทยาลัยการยุตธิรรม 
 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2549       - กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยาน 
                      ไทยจ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2548       - กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2546       - กรรมการผูจ้ัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
                      และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) 
พ.ศ. 2546       - คณะกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท บริษัท  
                      วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  
พ.ศ. 2544       - กรรมการบรรษทัประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
                      ขนาดย่อม  
พ.ศ. 2544       - คณะกรรมการบริหาร กรรมการ บรรษัทประกัน           
                       สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
พ.ศ. 2534       - ผู้จัดการฝา่ยอาวุโส ธนาคารนครหลวงไทย 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน 
- กรรมการบริหารบริษัท East water จ ากัด มหาชน 
- ผู้อ านวยการบริษัท ทีวไีดเร็ค มหาชน จ ากัด 
- ประธานกรรมการบริษัท ฟิวเตอร์วิชั่น จ ากัด 
- ประธานกรรมการ บิสซิเนสแอร์ เซนเตอร์ 

 
 

http://www.tpd.in.th/agenciesclose/detailsbak2.php?picid=000034&year=2005
http://www.tpd.in.th/agenciesclose/detailsbak2.php?picid=000020&year=2001
http://www.tpd.in.th/agenciesclose/detailsbak2.php?picid=000020&year=2001
http://www.tpd.in.th/cabinet/?group=54&start=0&page=1
http://www.tpd.in.th/cabinet/?group=54&start=0&page=1
http://www.tpd.in.th/agenciesclose/detailsbak2.php?picid=000020&year=2001


 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวนีย ์จิระวุฒิกุล 

ต าแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

เกิดเมื่อวันที่ : 5 มิถุนายน 2508 

อายุ 49 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบจมราชาลัย 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ประกาศณียบตัร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

หลักสูตรการอบรม 
- ผู้บริหารระดับสูงวิทยาการพลงังานรุน่ที่ 3 
- การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนืส าหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 1 
- นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป4) 
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ 2554 

ประวัติการท างาน  
พ.ศ. 2555-ปัจจบุัน              กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคมวุฒสิภา 
พ.ศ. 2540-ปัจจบุัน              กรรมการผู้จัดการบริษัท โมเดไทย จ ากัด 
พ.ศ. 2540-2545                 กรรมการผู้จัดการบริษัท สงขลาโฟรสเซ่นซีฟู๊ดส์ จ ากัด 
พ.ศ. 2535-2536                 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโสบรษิัท สมประสงค์ จ ากัด (มหาชน)    

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน 
กรรมการผู้จัดการบริษัท โมเดไทย จ ากัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายชัยธวชั เสาวพนธ์ 

ต าแหน่ง : กรรมการภาคเอกชน  

เกิดเมื่อวันที่ : 26 มกราคม 2504 

อายุ 53 ป ี

วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี วศ.บ. (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- Master of Applied Science (Civil Engineering)  
  University of Waterloo, Canada 

หลักสูตรการอบรม 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15/2012  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 159/2012  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2551  
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
- ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุน่ที่ 6 สถาบันพฒันาข้าราชการพลเรือน 
ส านักงาน ก.พ. 
- นักบริหารงานมหาวิทยาลัยระดับสูง รุ่นที่ 4 ทบวงมหาวิทยาลยั 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2556                 กรรมการธนาคารออมสิน 
พ.ศ. 2555                 กรรมการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
พ.ศ. 2554                 กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2551                 อนุกรรมการพัฒนารปูแบบและวิธีการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548-2549         ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการรถไฟ 
พ.ศ. 2547-2549         ประธานอนุกรรมการ ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2545-2548         ผู้อ านวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2542-2545         ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
พ.ศ. 2539-2542         ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2533-2539         รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2525-2527         วิศวกรโยธา ส านักงานพลังงานแห่งชาติ 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน 
ข้าราชการบ านาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 



 

  

ชื่อ-นามสกุล : นางอรอนงค์ มณีกาญจน ์

ต าแหน่ง : กรรมการภาคเอกชน 

เกิดเมื่อวันที่ : 28 กรกฎาคม 2491 

อายุ 66 ป ี

วุฒิการศึกษา 
- บัญชบีัณฑติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- พัฒนาบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางรฐัประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

หลักสูตรการอบรม 
- Mini Master of Management กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1 
- นักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 38 วิทยาลัยนักบริหาร 
สถาบันข้าราชการพลเรือน 
- หลักการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับ 
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
สถาบันพระปกเกล้า 
 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2551     กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
พ.ศ. 2551     กรรมการธนาคารออมสิน, รองอธิบดีกรมบญัชีกลาง 
พ.ศ. 2551     กรรมการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
พ.ศ. 2551     กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
                  การสร้างเสริมสุขภาพ  
พ.ศ. 2551     กรรมการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 
พ.ศ. 2550     กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2550     กรรมการธนาคารออมสิน, รองอธิบดีกรมบญัชีกลาง 
พ.ศ. 2550     กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
                  การสร้างเสริมสุขภาพ 
พ.ศ. 2549     กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรรมการธนาคารออมสิน 
พ.ศ. 2549     กรรมการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2548     กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
                  การสร้างเสริมสุขภาพ  
พ.ศ. 2547     กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร ์

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน 
- ข้าราชการบ านาญ กรมบัญชีกลาง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 

 

 



 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายโชตโิรจน์ วงศ์วรรณ 

ต าแหน่ง : กรรมการภาคเอกชน 

เกิดเมื่อวันที่ : 5 เมษายน 2504 

อายุ 53 ป ี

วุฒิการศึกษา 
- อุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Campbell, 
North Carolina, USA. 

หลักสูตรการอบรม 
- Training Program for Thai & Philippine SME Manager & 
Officials in Korea โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 
- The Executive Management Seminar 2002 
The Program on Corporate Management for Thailand 
(THCM)  
 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2551-2553         รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2540-ปัจจบุัน       กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลานนาเกษตร 
                              อุตสาหกรรม จ ากัด 
พ.ศ. 2533-2540         กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซน-แทป 
                              อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
พ.ศ. 2532-ปัจจบุัน       กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรแอกโกรแพลนเทค  
                              จ ากัด 
พ.ศ. 2531-ปัจจบุัน       กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพวงศ์ จ ากัด 
พ.ศ. 2531-ปัจจบุัน       ผู้จัดการโรงบ่ม หสน.สถานบี่มใบยาเวอร์ยิเนีย  
                               ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร ่

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
 

 



  ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) : สพค.  จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556  ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 130 ตอนที่ 15 ก  
เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556  โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงหรือ
ต่อเนื่องกับเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต
และควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพ้ืนที่ดังกล่ำว  โดยมีกำรควบรวมและโอนกิจกำรโครงกำรเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
จำกองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)  และศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติ  จังหวัดเชียงใหม่  จำกส ำนักปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  มำอยู่ภำยใต้กำรบริหำร
ของ สพค.  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่ กิจกำร 
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณขององค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
(องค์กำรมหำชน) (อพท.) เฉพำะในส่วนของส ำนักงำนพ้ืนที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ให้กับส ำนักงำนพัฒนำพิง
คนคร (องค์กำรมหำชน) (สพค.)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2556  อนุมัติโอนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน 
สิทธิ หนี้ และงบประมำณของส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  ในส่วนของศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษำ ไปเป็นของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน)  ตำมควำมในมำตรำ 40 แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
พ.ศ. 2556 ต่อไป  
 

วิสัยทัศน์ 
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรท่องเที่ยว และธุรกิจเชื่อมโยงที่มีขีดควำม 

สำมำรถระดับสำกล ภำยใต้กำรบูรณำกำรร่วมกับทุกภำคส่วน 
 
พันธกิจ 

 1) วำงแผน พัฒนำ และบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจกำรที่ต่อเนื่องเพ่ือกำร
พัฒนำพิงคนคร 
 2) พัฒนำโครงข่ำยกำรคมนำคมขนส่ง และกำรสำธำรณูปโภคด้ำนกำรท่องเที่ยวและภำรกิจที่เกี่ยวเนื่อง  
 3) ประสำนงำนและสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องใน
กำรพัฒนำพิงคนคร 



 4) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่นในพ้ืนที่
กำรพัฒนำพิงคนคร 
 5) ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพ้ืนที่กำรพัฒนำ
พิงคนครโดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน  
 
 วัตถุประสงค์ 
          “กำรพัฒนำพิงคนคร” หมำยถึง กำรพัฒนำพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่เชื่อมโยง หรือต่อเนื่องกับเขต
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตและควำม
เป็นอยู่ของประชำชนในพื้นท่ีดังกล่ำว 
 ตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)  พ.ศ. 2556 ให้
ส ำนักงำนมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
 (1) วำงแผน พัฒนำ และบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจกำรที่ต่อเนื่องเพ่ือกำร
พัฒนำพิงคนคร 
 (2) พัฒนำโครงข่ำยกำรคมนำคม ขนส่ง และกำรสำธำรณูปโภคเพ่ือส่งเสริมภำรกิจ ตำมข้อ 1 
 (3) ประสำนงำนและสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องใน
กำรพัฒนำพิงคนคร 
 (4)  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่นใน
พ้ืนที่กำรพัฒนำพิงคนคร 
 (5) ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพ้ืนที่กำรพัฒนำ
พิงคนครโดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  สนับสนุน/ส่งเสริมกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวภำยในจังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่

เชื่อมโยงให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :  กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพมำตรฐำนและมีควำม

โดดเด่น   กำรเพ่ิมคุณค่ำ (value added) เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยว และกำรเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่ำงๆ ใน
พ้ืนที ่

กลยุทธ์ :  
1. พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำน สำกล 
2. พัฒนำกิจกรรม รูปแบบ และสถำนที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท่องเที่ยวให้ตอบ สนองต่อควำมต้องกำรของตลำดยุคใหม่ 
4. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้ำงจุดขำย/มูลค่ำของแหล่งท่องเที่ยว 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  สนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวให้มีมำตรฐำนระดับ

สำกลและยั่งยืน 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :  ระบบกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

นำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ :  
1. ก ำหนด/พัฒนำมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
2. สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
3. พัฒนำกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ส่งเสริม/ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภค และสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก เพ่ือเชื่อมโยงและบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :  กำรปรับปรุงและพัฒนำโครงข่ำยระบบกำรคมนำคม กำรขนส่ง  ให้เข้ำถึง
แหล่งท่องเที่ยว  กำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของแหล่งท่องเที่ยว และ
กำรปรับปรุงภูมิสถำปัตย์ในพ้ืนที่ให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ 

 
กลยุทธ์ :  
1. ประสำนกำรออกแบบผังเมือง/ภูมิทัศน์ของเมืองที่เอ้ือต่อกำรส่งเสริมศักยภำพกำรท่องเที่ยว 

2. วำงแผนและเชื่อมโยงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงบูรณำกำร 

3. ประสำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคมนำคมขนส่งเพื่อส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล องค์ควำมรู้ที่ทันสมัย และเครือข่ำยกำรพัฒนำที่
เข้มแข็ง  

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :  กำรเผยแพร่ข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว  กำรจัดท ำระบบฐำนองค์ควำมรู้ของ
แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและท่ีสร้ำงขึ้น  ประวัติศำสตร์  ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี  ในพ้ืนที่พิงคนคร  โดย
บูรณำกำรร่วมกับภำครัฐ  ภำคเอกชน และท้องถิ่น 

กลยุทธ์ :  
1. พัฒนำสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยว 
2. พัฒนำและบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยง 
3.  ส่งเสริมกำรเพิ่มทักษะ ควำมเชี่ยวชำญแกบุ่คลำกร/ผูป้ระกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
4. พัฒนำและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :  สนับสนุน ส่งเสริม สืบสำน ฟ้ืนฟู  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
กลยุทธ์ :  
1.  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือสร้ำงสรรค์สังคม 
2. พัฒนำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ชุมชน และเพ่ิมคุณค่ำมรดกทำงวัฒนธรรม 
3. สืบสำนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนำองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นมืออำชีพ 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  :  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีควำมทันสมัย มีธรรมำภิบำล และมี

ประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ :  
1. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีขีดสมรรถนะสูง 
2. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพและทันสมัย 
3. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่มีธรรมำภิบำล และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
4. สร้ำงภำพลักษณ์องค์กรที่ดี 



 

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

อนุกรรมการก ากับดูแล
ส านักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่

ไนท์ซาฟารี 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

ส านักบริหารงานกลาง  ส านักพัฒนาธุรกิจและ
โครงการพิเศษ  

• ฝ่ายบริการ 

• ฝ่ายบริหาร
จัดการสัตว์ 

• ฝ่ายปฏิบัติการ
และซ่อมบ ารุง  

• ฝ่ายขายและวิจัย
การตลาด 

• ฝ่ายบริการ 

• ฝ่ายบริหาร
จัดการ  

• ฝ่ายเทคนิค  

 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ   
 ฝ่ายโครงการ

พิเศษ  
  

 ฝ่ายบริหารงานกลาง  
    - งานบริหารงานทั่วไป 

      และงานเลขานุการ  
    - งานการเงิน  
    - งานบัญชี  
    - งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ 

      และประเมินผล  
    - งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
    - งานพัสดุและอาคารสถานที ่
    - งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    - งานกฎหมาย 

    - งานประชาสัมพันธ์  

ส านักงานเชียงใหม่ 

ไนท์ซาฟารี 
ศูนย์ประชุมและแสดง

สินค้านานาชาตฯิ  

อนุกรรมการก ากับดูแล
ศูนย์ประชุมฯ หน่วยตรวจสอบภายใน 

• อนุกรรมการยกร่าง
นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ 

• อนุกรรมการบริหาร 
• อนุกรรมการพัฒนา

และบริหารงานบุคคล 
• อนุกรรมการสรรหา

และค่าตอบแทน 
• อนุกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผล 
• อนุกรรมการพัฒนา

ธุรกิจและการตลาด 
• อนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 
• อนุกรรมการกฎหมาย 
• อนุกรรมการวางแผน

และประสานงานการ
พัฒนาพิงคนคร 

• อนุกรรมการด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

ส านักงานเชียงใหม่ 

ไนท์ซาฟารี 
ศูนย์ประชุมและแสดง

สินค้านานาชาตฯิ  
ส านักพัฒนาธุรกิจและ

โครงการพิเศษ  
ส านักบริหารงานกลาง  

• บริหำรจัดกำรเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของ
ประเทศและภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก 

• พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
และเพ่ิมหำทำงเลือกให้แก่
นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำว
ต่ำงประเทศ 

• ยกระดับสินค้ำและบริกำร
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้มี
คุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล 

• สร้ำงรำยได้และกำรจ้ำงงำนใน
จังหวัดเชียงใหม่และภูมิภำค 
รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
เข้ำถึงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

• ด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดโดย
ร่วมมือกับทุกภำคส่วนเพ่ือ
ให้บริกำรงำนจัดประชุม/งำน
แสดงสินค้ำที่ส่งเสริม 
กำรท่องเที่ยว วัฒนธรรม 
ธรรมชำติ ภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับประเทศเพ่ือน
บ้ำน เป็นส่วนส ำคัญในกำรสร้ำง
รำยไดแ้ละกำรจ้ำงงำนให้จังหวัด
เชียงใหม่และภูมิภำค 

• อ ำนวยกำรจัดงำนแสดง/กิจกรรม
สร้ำงสรรค์เพ่ือให้ศูนย์ฯ เป็นเวที
ระดับชำติและนำนำชำติที่ส่งเสริม
ชื่อเสียงของประเทศ 

• บริหำรจัดกำรศูนย์ประชุมฯ  
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

• จัดท ำแผนพัฒนำเพ่ือ 
กำรท่องเที่ยวในเขตพิงคนคร 

• บริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวของ
พิงคนครให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส ำคัญของประเทศและภูมิภำค
เอเชียแปซิฟิก 

• พัฒนำโครงข่ำยโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำในเขต 
พิงคนคร 

• ด ำเนินโครงกำรพิเศษอ่ืนๆ  
ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำก 
คณะกรรมกำรฯ 
 

• ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำร
ทั่วไป งำนช่วยอ ำนวยกำร  
งำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 
กำรเงนิ กำรบัญชี กำรงบประมำณ 
กำรพัสดุ อำคำรสถำนที่ 
ยำนพำหนะของส ำนักงำน 

• จัดท ำแผนยุทธศำสตร์  
แผนปฏิบัติงำน และงบประมำณ  
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำร
จัดตั้งส ำนักงำน รวมทั้งติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

• ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
ทรัพยำกรบุคคล กฎหมำย และ
ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง และระบบงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

• ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
กิจกรรมควำมรู้ ควำมก้ำวหน้ำ 
และผลงำนของส ำนักงำน 



คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

 1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร” ประกอบด้วย 
(1)  ประธำนกรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
(2)  กรรมกำรโดยต ำแหน่ง จ ำนวนสำมคน ได้แก่  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ ผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
(3)  กรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกภำคเอกชนในพ้ืนที่กำรพัฒนำพิงคนครจ ำนวน 

สำมคน 
(4)  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนไม่เกินสำมคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ 

ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรเกษตร กำรพัฒนำสังคม กฎหมำย 
กำรท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ กำรประชุม หรือด้ำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจกำรของส ำนักงำน โดยในจ ำนวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้ำรำชกำรหรือผู้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของรัฐที่มีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำร่วมอยู่ด้วย  

(5)  ผู้อ ำนวยกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรโดยต ำแหน่ง และผู้อ ำนวยกำรสำมำรถแต่งตั้ง
เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรได้ตำมควำมจ ำเป็น 

คณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนครชุดปัจจุบัน ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม 
๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
  (1)  นำยอุดม  พัวสกุล ประธำนกรรมกำร  
  (2)  นำยสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ กรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ 
   (3)  นำยวิเชียร  พุฒิวิญญู กรรมกำร 
    ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
   (4)  นำยบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์  กรรมกำร 
    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(5)  นำงชูจิรำ  กองแก้ว กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
(6)  นำยโชติศักดิ์  อำสภวิริยะ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
(7)  นำงสำวเสำวนีย์  จิระวุฒิกุล กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
(8)  นำงอรอนงค์  มณีกำญจน์  กรรมกำรภำคเอกชน 
(9)  นำยชัยธวัช  เสำวพนธ ์ กรรมกำรภำคเอกชน 
(10)  นำยโชติโรจน์  วงศ์วรรณ กรรมกำรภำคเอกชน 
(11) นำยศรำวุฒิ  ศรีศกุน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 



  1.2  วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร 

 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี  เมื่อครบก ำหนดตำมวำระ 
หำกยังมิได้มีกำรแต่งตั้งประธำนกรรมกำรขึ้นใหม่  ให้ประธำนกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนั้นอยู่ใน
ต ำแหน่งเพื่อด ำเนินงำนต่อไปจนกว่ำประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรซึ่งได้รับต ำแหน่งใหม่เข้ำรับหน้ำที่ 

 ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ติดต่อกัน
ไมเ่กินสองวำระ 

  1.3  อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร   

คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ควบคุมดูแลส ำนักงำนให้ด ำเนินกิจกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่
ก ำหนดไว้ อ ำนำจหน้ำที่เช่นว่ำนี้ให้รวมถึง 

(1)  ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน และให้ควำมเห็นชอบแผนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
(2)  อนุมัติแผนกำรลงทุน แผนกำรเงิน โครงกำร และงบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำน 
(3)  ให้ควำมเห็นชอบหลักเกณฑ์กำรจัดเก็บและอัตรำค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุง ค่ำตอบแทน หรือ

ค่ำบริกำรในกำรด ำเนินกิจกำรของส ำนักงำน 
(4)  ดูแลฐำนะและควำมมั่นคงทำงกำรเงิน ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรเงิน พิจำรณำรำยงำน

ของผู้ตรวจสอบกำรเงิน และวำงระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อห้ำมทำงกำรเงิน 
(5)  ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรให้ทุนเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
(6)  ให้ค ำแนะน ำหรือเสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำหรืออุปสรรคอันเกิดจำกกำรบริหำรจัดกำร

ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำสั่งกำรในกรณีมีปัญหำหรืออุปสรรคเกี่ยวกับกำร
ประสำนงำนในกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน 

(7)  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรและผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

(8)  ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงำนทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกำศหรือข้อก ำหนดของส ำนักงำนในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(ก) กำรบริหำรงำนทั่วไปของส ำนักงำน กำรจัดแบ่งส่วนงำนของส ำนักงำนและขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่ของส่วนงำนดังกล่ำว 

(ข) กำรก ำหนดต ำแหน่ง คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือน ค่ำจ้ำง และเงินอ่ืนของ
เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง 

(ค) กำรคัดเลือก กำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรประเมินผลงำน กำรถอดถอน วินัยและกำร
ลงโทษทำงวินัย กำรออกจำกต ำแหน่ง กำรร้องทุกข์และกำรอุทธรณ์กำรลงโทษของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงรวมทั้ง
วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรจ้ำงลูกจ้ำง 



(ง) กำรบริหำรและกำรจัดกำรกำรเงิน กำรพัสดุ และทรัพย์สินของส ำนักงำนรวมทั้งกำรบัญชี
และกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินจำกบัญชีเป็นสูญ 

(จ) กำรจัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง 
(ฉ) ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และระเบียบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน 
(ช) กำรสรรหำ กำรแต่งตั้ง และกำรถอดถอนผู้อ ำนวยกำร กำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำร

และกำรมอบหมำยให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงำนแทน 
(9)  ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนประจ ำปีและเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมพระรำช

กฤษฎีกำนี้ 
(10)  กระท ำกำรอ่ืนใดที่จ ำเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส ำนักงำนหรือตำมที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

  1.4 กำรบริหำรของคณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนครในวำระเริ่มแรก 

ในวำระเริ่มแรก  คณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร ประกอบด้วย ปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เลขำธิกำร ก.พ.ร. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จ ำนวนสำมคน เป็นกรรมกำร และผู้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

           โดยปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) พ.ศ. 2556  ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ ซึ่งคณะกรรมกำร
บริหำรกำรพัฒนำพิงคนครในวำระเริ่มแรกด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2556  จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 
2556 
คณะอนุกรรมการ 
 คณะกรรมกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำร และมีอ ำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร ตลอดจนคณะท ำงำน 
เพ่ือพิจำรณำหรือปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยได้ 
 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
กระท ำกับส ำนักงำน หรือในกิจกำรที่เป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของส ำนักงำนหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของ
ส ำนักงำน ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมกำรมอบหมำยให้เป็นประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร หรือผู้แทนของส ำนักงำนในกำรเข้ำร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่น 
 คณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองเรื่องต่ำงๆ  เพ่ือกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) รวม
จ ำนวน 12 คณะ  ประกอบด้วย 



(1)  คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลส ำนักงำนพ้ืนที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
(2) คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลศูนย์ประชุมและแสดงสินค่ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษำ 
(3)  คณะอนุกรรมกำรยกร่ำงนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ 
(4)  คณะอนุกรรมกำรบริหำร 
(5)  คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและบริหำรงำนบุคคล 
(6)  คณะอนุกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน 
(7)  คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล 
(8)  คณะอนุกรรมกำรพัฒนำธุรกิจและกำรตลำด 
(9)  คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(10)  คณะอนุกรรมกำรกฎหมำย 
(11)  คณะอนุกรรมกำรวำงแผนและประสำนงำนกำรพัฒนำพิงคนคร 
(12)  คณะอนุกรรมกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 



 การบริหารส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 

 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในพ้ืนที่
ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งกินพ้ืนที่ของ 3 ต าบล คือ ต าบลแม่เหียะ  ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง และ
ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ 820 ไร่ ห่างจากใจกลางเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 10 
กิโลเมตร ติดกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) โดยเปิดกิจการตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. ของทุกวัน 
 

1. กิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์กลางวัน (Day Safari) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 15.00-16.30 น. รถออก
ให้บริการทุกๆ 30 นาที โดยจะเข้าไปในโซน Savanna Safari เป็นโซนแรกจะสัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด เช่น 
ยีราฟ ม้าลาย จิงโจ้แดง ฯลฯ และ Predator Prowl เป็นโซนที่สอง สัมผัสกับสัตว์นักล่า เสือโคร่งขาว สิงโต ไฮยี
น่าลายจุด ฯลฯ ทั้งสองโซนใช้เวลาในการนั่งชมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 

2. กิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์กลางคืน (Night Safari) เริ่มเปิดบริการตั้งแต่เวลา 18.30 – 22.00 น. รถ
ออกทุกๆ 30 นาที โดยจะเข้าไปในโซน Savanna Safari เป็นโซนแรกจะสัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด เช่น ยีราฟ ม้า
ลาย จิงโจ้แดง ฯลฯ และ Predator Prowl เป็นโซนที่สอง สัมผัสกับสัตว์นักล่า เสือโคร่งขาว สิงโต ไฮยีน่าลายจุด 
ฯลฯ ทั้งสองโซนใช้เวลาในการนั่งชมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีเช่นเดียวกัน ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะด าเนินการ
ปิดจ าหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 22.00 น. และมีรอบส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ 

- Savanna Safari เวลา 18.50 น., 19.30 น., 20.30 น., 21.30 น. และ 22.00 น. 
- Predator Prowl เวลา 19.30 น., 20.30 น., 21.30 น. และ 22.00 น. 
3. กิจกรรมเบื้องหลังการดูแลสัตว์ (Behind the zoo) เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิต

สัตว์ป่าและสัมผัสเบื้องหลังของการดูแลสัตว์เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ที่ตนได้เรียนรู้แก่เยาวชนและ
นักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเอง และสัมผัสการให้อาหารยีราฟที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว โดยใช้เวลาในการท า
กิจกรรม 1 ชม. 30 นาที เปิดบริการเป็น 1 รอบต่อวัน คือ 14.30 น. 

4. กิจกรรมเรียนรู้ชีวิตสัตว์บนเส้นทาง Walking Zoo เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ ชีวิตความเป็นอยู่ และข้อมูลสัตว์ในเส้นทางการเดินชมสัตว์ที่มีขนาดเล็ก บริเวณ Swan 
Lake ระยะประมาณ 1.2 กิโลเมตร 

5. กิจกรรมการแสดงน้ าพุดนตรี (Musical Fountain with Water Screen) นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชม
การแสดงน้ าพุประกอบดนตรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน ซึ่งมีความ
สูงมากกว่า 12 เมตร กว้าง 20 เมตร แสดงรอบเวลา 20.00 น. และเวลา 21.10 น. ของทุกวัน 
 6. กิจกรรรมการถ่ายภาพกับลูกสัตว์ Photo corner เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสการ
ถ่ายภาพกับลูกสัตว์ที่เกิดให้ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อาทิเช่น ลูกเสือโคร่งขาว,ลูกติงโต,ลูกเสือโคร่งอินโดจีน ซึ่ง
มีทั้งความน่ารัก และแสนรู้ ตลอดจนเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวทุกคน โดยมีบริการในการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ซึ่งจะ
ไม่เหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ โดยจะเปิดให้บริการถ่ายภาพตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. 
 7. กิจกรรมการให้อาหารสัตว์(feedind) เป็นกิจกรรมการหนึ่งที่นักท้องเที่ยวได้สัมผัสกับการให้อาหาร
สัตว์ที่มีความแสนรู้ เช่น กวาง ลูกช้างแสนรู้ (น้ าหวาน) และอ่ืนๆจะได้พบกับประสบการณ์ที่ตื่นเต้นสนุกสนาน 
ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 



 8. มุมกาแฟสด (Fresh roasted coffee) ส่วนหนึ่งของกิจกรรมใหม่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีภาคภูมิใจ
เสนอ จิบกาแฟชื่นชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า บริเวณทะเลสาบสวอนเลน โดยเปิดบริการตั้งแต่เวลา 11.00 – 
21.00 น. ซึ่งสามารถชิมลองรสชาติได้ถึงสองแห่ง คือ บริเวณทางเข้าโซน Jaguar Trail และบริเวณครัวเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 
 9. การแสดง Safari Dancing ตื่นตาตื่นใจกับการแสดง Safari Dancing กลุ่มคาบาเร่ย์ ทุกวัน วันละ 4 
รอบเวลาประมาณ 18.00 น. 19.00 น. 20.00 น.และ 21.00 น. 
 10. บริการรีสอร์ทและบ้านพักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Ressort) เป็นบ้านตากอากาศชั้นเดียวพรั่งพร้อมด้วย
เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน กระจายอยู่ตามมุมสงบร่มรื่นของป่าธรรมชาติในบริเวณต่างๆของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี บ้านแต่ละหลังประกอบด้วย ห้องพัก 3 – 4 ยูนิต แยกออกจากกันอย่างเป็นอิสสระ ภายใน
แต่ละยูนิตตกแต่งในสไตล์ซาฟารีที่สวยงามแปลกตา ด้วยลวดลายม้าลายและเสือโคร่ง พร้อมด้วยมุมรับแขกหรือ
มุมนั่งเล่นที่จัดไว้อย่างเหมาะสม ละสวยงาม อีกทั้งมีห้องน้ าในตัวที่ทันสมัยและโอ่อ่าพร้อมสวนหย่อมในร่มที่
สวยงาม ขับบรรยากาศให้ใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น 
 11. บริการเช่าพ้ืนที่ประชุมสัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ (Seminar Building) เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิด
ให้บริการเช่าพ้ืนที่ในการจัดประชุมสัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถรองรับหน่วยงานต่างๆ มีทั้งพ้ืนที่เปิด
โล่งในกลุ่มลานนาวิลเลจ เพ่ือใช้ส าหรับให้ผู้เข้าชมไปนั่งและยืนชมความสวยงามของ Swan Lake วิวทิวทัศน์ของ
ป่าธรรมชาติ และดอยสุเทพ – ปุย ภูมิทัศน์รอบๆ WaIking Zone และ Musical Fountain และ Water Screen 
เป็นบริเวณท่ีดีที่สุดจุดหนึ่งในการชมความสวยงามของสิ่งแวดล้อมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ลานชมวิวเป็นพ้ืนที่
ภายนอกอาคาร 
 12. ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก(Souvenir Shop) หลังจากการท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
สามารถซื้อหาของที่ระลึกที่หลายหลากในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กับร้านค้าทั้ง 3 ร้านบริเวณทางออกของอาคาร
ล้านนา คือ ร้านซาฟารีล้านนา ร้านเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกิ๊ปช๊อป และร้านดอยแก้ว ตลอดจนร้านค้าตามมุมต่างๆใน
อาคารล้านนา ซึ่งสามารถพบกับสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและชุมชนใกล้เคียง
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในราคาเป็นกันเอง 
 13. มุมสวนสนุกส าหรับเด็ก (Children World) พบกับกิจกรรมใหม่ส าหรับเด็กที่จะช่วยกระตุ้นการ
เรียนรู้ทักษะไวพริบส าหรับเยาวชน อาทิ บ้านบอลที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ สวนสนุกกลางแจ้งที่ไม่เหมือน
ใครและไม่มีใครเหมือนได้ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. 
 14. ร้านอาหารชมสัตว์ ยีราฟ ร้านอาหารมหัศจรรย์ของคนรักสัตว์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในประเทศไทย
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทธีมปาร์คที่เชิดหน้าชู
ตาประเทศไทยและความภาคภูมิใจของคนเชียงใหม่ ร้านที่ยีราฟด้วยเอกลักษณ์การออกแบบอาคาร 2 ชั้น ตั้งแต่
เวลา 11.00 – 24.00 น.  
 15. โชว์เสือ (Tiger Show) แหล่งรวมพันธุ์เสือที่มีความหลากหลาย ความสามารถแปลกใหม่ของเสือเกือบ
ทุกสายพันธุ์ในประเทศไทย โดยเฉพาะ เสือโคร่งข่าวหิมะ เสือโคร่งอินโดจีน และสิงโต เปิดการแสดงตั้งแต่เวลา 
17.30 น. และเวลา 19.30 น. 
 16. นักล่าแห่งรัตติกาล (Night predators) ทุกท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตการด ารงชีวิตของเหล่าสัตว์ป่า 
อาทิ หมีขอ เม่น นาถใหญ่ขนเรียบ หมูป่า ไฮยีน่า เสือ สิงโต อย่างใกล้ชิด แสดงในช่วงเวลา 19.00 น.  
 



การด าเนินการงานฝึกและแสดงสัตว ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. งานให้การศึกษาและอนุบาลลูกสัตว์ อาคาร Tiger World 

ขอบเขตและภารกิจงาน 
- อนุบาลลูกสัตว์ทุกชนิด ตั้งแต่แรกเกิด – 3 เดือน (Nursery) 
- เลี้ยงดูแลสัตว์ ตั้งแต่อายุ 3 เดือน – 1 ปี (Keeping) 
- ให้ความรู้และการศึกษาชีวิตสัตว์แก่ผู้มาเที่ยวชม (Keeper Talk) 
- ให้บริการและหารายได้จากกิจกรรม Zoo Nanny, Zoo School และ Zoo Volunteer           

จากลูกค้าที่สนใจ และเงินอุปถัมภ์ (Adopt me Please) 
- เวลาเปิดให้บริการ อาคาร Tiger World ตั้งแต่ 13.00 – 21.00 น. 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 
- ในปีงบประมาณ 2557 งานฝึกและแสดงสัตว์ ได้เปิดให้บริการอาคาร Tiger World เพ่ือให้

นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาศึกษาด้านการอนุบาลลูกสัตว์ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 
2557           เป็นต้นมา 

- ในปีงบประมาณ 2557 งานฝึกและแสดงสัตว์ ได้รับลูกสัตว์เข้ามาอนุบาล ณ อาคาร Tiger 
World จ านวนทั้งสิ้น 17 ตัว สามารถเลี้ยงและอนุบาลให้สามารถรอดชีวิตได้ 12 ตัว คิดเป็น
อัตราการรอดชีวิตร้อยละ 70.59 
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งานการแสดงช้างแสนรู้ 
อาคาร ลานนา 

 



2. งานการแสดง Tiger Show อาคาร Tiger World 
ขอบเขตและภารกิจงาน 

- สร้างสายสัมพันธ์การฝึกกับลูกสัตว์ (Relationship) 
- เลี้ยงดูแลลูกสัตว์และเสือฝึก (Keeping) 
- ฝึกเสือ/สิงโตเพ่ือการแสดงอย่างต่อเนื่อง (Animal Training) 
- ให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้เที่ยวชม (Keeper Talk) 
- ให้บริการและหารายได้จากกิจกรรม Tiger Show, Tiger Feeding, Tiger Photo 
- เวลาเปิดให้บริการ  

วันอาทิตย์ – วันพฤหัสฯ  แสดงวันละ 2 รอบ เวลา 17.30 น./19.30 น. 
วันศุกร์ – วันเสาร์  แสดงวันละ 3 รอบ เวลา 17.30 น./19.30 น./20.30 น. 
วันพุธ   งดการแสดง 

- ระยะเวลาในการแสดง 30 นาที 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 

- ในปีงบประมาณ 2557 งานฝึกและแสดงสัตว์ ได้ด าเนินการฝึกซ้อมสิงโต เพ่ิมจากเดิม จ านวน 1 
ตัว เป็นจ านวน 3 ตัว และด าเนินการฝึกซ้อมเสือโคร่งขาวและเสือโคร่งขาวหิมะ จากเดิม จ านวน 
3 ตัว เพิ่มเป็นเสือโคร่งขาว อีก 2 ตัว และเสือโคร่งเบงกอล อีก 3 ตัว รวมมีเสือที่ใช้ในการแสดง 
ทั้งสิ้น   11 ตัว จากเดิมที่มีเสือและสิงโต ที่ใช้แสดงอยู่เพียง 4 ตัว 

- ในปีงบประมาณ 2557 งานฝึกและแสดงสัตว์ ได้เปิดรอบกิจกรรมการแสดงเสือ จ านวนทั้งสิ้น 
711 รอบ มีนักท่องเที่ยวเข้ามารับบริการจ านวนทั้งสิ้น 65,011 คน 
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- ในปีงบประมาณ 2557 งานฝึกและแสดงสัตว์ ได้ด าเนินการปรับปรุงส่วนแสดงและอัฒจันทร์ โดย
ได้ด าเนินการก่อสร้างหลังคาส่วนแสดงแล้วเสร็จ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการจัด
แสดงความสามารถสัตว์เพ่ือหารายได้เชิงบูรณาการ งบประมาณ 1,642,000 บาท 

 
 
 



3. งานการแสดง Horseman Show และ กิจกรรมขี่ม้า อาคาร ลานนา 
ขอบเขตและภารกิจงาน 

- เลี้ยงดูแลสัตว์เชื่องที่ส าหรับให้บริการ (Keeping) 
- ฝึกสัตว์ชนิดต่างๆ ส าหรับให้บริการ (Training) 
- ให้ความรู้และการศึกษาชีวิตสัตว์แก่ผู้มาเที่ยวชม (Keeper Talk) 
- ให้บริการและหารายได้จากกิจกรรมขี่ม้า กิจกรรม Horseman Volunteer เป็นต้น 
- เวลาเปิดให้บริการ แสดงวันละ 1 รอบ เวลา 19.00 น. ยกเว้นวันพุธ 
- ระยะเวลาในการแสดง 10 นาที 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 
- ในปีงบประมาณ 2557 งานฝึกและแสดงสัตว์ ได้เปิดให้บริการกิจกรรม Horseman Show               

แก่นักท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือน เมษายน 2557 ณ ลานน้ าพุ อาคารลานนาวิลเลจ เวลา 19.00 น. 
ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. งาน Elephant Show 
ขอบเขตและภารกิจงาน 

- เลี้ยงดูแลช้างที่ส าหรับให้บริการ (Keeping) 
- ฝึกช้างส าหรับการแสดง (Training) 
- ให้ความรู้และการศึกษาชีวิตสัตว์แก่ผู้มาเที่ยวชม (Keeper Talk) 
- ให้บริการและหารายได้จากกิจกรรม Elephant Show, Elephant Feedingและ Elephant 

Photo เป็นต้น 
- เวลาเปิดให้บริการ แสดงวันละ 1 รอบ เวลา 18.30 น. ยกเว้นวันอังคาร 
- ระยะเวลาในการแสดง 10 นาที 

 
5.  งานการแสดง Night Predators อาคาร Amphitheater 

ขอบเขตและภารกิจงาน 
- เลี้ยงดูแลสัตว์ส าหรับให้บริการ (Keeping) 
- ฝึกสัตว์ส าหรับการแสดง (Training) 
- ให้บริการและประสานกิจกรรมกับบริษัท Out source ให้สามารถด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย (Service and Corporation) 
- เวลาเปิดให้บริการ แสดงวันละ 2 รอบ เวลา 18.50 น./20.30 น. 
- ระยะเวลาการแสดง 30 นาที 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 
- ในปีงบประมาณ 2557 งานฝึกและแสดงสัตว์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลและประสานงานกับบริษัท 

เอชเคเอส ดีไซเนอร์ แอนด์ คอนซัลแทน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัท Out source ที่
ฝึกและเปิดให้บริการกิจกรรม Night Predators กิจกรรมใหม่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยได้
เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 เป็นต้น 

- ในปีงบประมาณ 2557 กิจกรรม Night Predators ได้เปิดให้บริการจ านวนทั้งสิ้น 346 รอบ           
มีนกัท่องเที่ยวเข้ามารับบริการจ านวนทั้งสิ้น 86,482 คน 
 

 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57 รวม 

จ านวน 
รอบการแสดง 

60 62 57 52 69 46 346 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

15,653 17,219 10,150 15,038 18,573 9,849 86,482 

 

6.   กิจกรรมพาเพรดสัตว์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่งานฝึกและแสดงสัตว์ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ  
โดยได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานเมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน 2556 ร่วมกับฝ่ายบริการ 
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็น การสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและตอบสนองนโยบายขององค์กร โดยใน
ปีงบประมาณ 2557 กิจกรรมขบวนพาเหรดสัตว์ มีรูปแบบการน าเสนอเป็นแบบคานิวัล น ากิจกรรมต่างๆ ของ



เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้นักท่องเที่ยวได้ชม ได้แก่ กิจกรรมนั่งช้าง กิจกรรม Horseman Show และขี่ม้า กิจกรรม
ถ่ายรูปกับสัตว์เชื่อง กิจกรรมคาบาเร่ต์  กิจกรรม Seg Way  กิจกรรม Children World กิจกรรม Tiger Show 
และกิจกรรมน้ าพุดนตร ี

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 
- ในปีงบประมาณ 2557 งานฝึกและแสดงสัตว์ ได้ด าเนินกิจกรรมพาเหรดสัตว์ ทุกวัน ศุกร์ เสาร์ 

และนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 เป็นเวลาทั้งสิ้น 88 วัน 
 

 

  



รายละเอียดข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 

 
จ านวนนักท่องเที่ยวเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 
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จ านวนนักท่องเที่ยว (คน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

  จ านวนนักท่องเท่ียวซ้ือบัตร รวม
นักท่องเท่ียว

ซ้ือบัตร 

นักท่องเที่ยว
ยกเว้น

ค่าธรรมเนียม/
ไม่ซื้อบัตร 

รวมจ านวน
นักท่องเท่ียว

ทั้งสิ้น 

รายได้ 
(ล้านบาท) ปีงบประมาณ นักท่องเท่ียวชาวไทย นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 

  ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก 

พ.ศ. 2549* 120,968 14,841 5,912 524 142,245 1,578,662 1,720,907 38.6524 

พ.ศ. 2550 316,034 39,733 13,184 1,027 369,978 420,078 790,056 94.2964 

พ.ศ. 2551 106,816 15,649 22,119 1,807 146,391 119,245 265,636 45.5895 

พ.ศ. 2552 103,884 15,781 17,731 1,345 138,741 130,558 269,299 45.4319 

พ.ศ. 2553 124,519 34,305 20,062 1,752 180,638 118,269 298,907 45.7410 

พ.ศ. 2554 157,914 40,862 28,909 2,611 230,296 177,327 407,623 71.5508 

พ.ศ. 2555 198,054 54,289 39,645 3,691 295,679 237,862 533,541 96.6775 

พ.ศ. 2556 194,814 46,071 75,193 6,443 322,521 297,938 620,459 92.5266 

พ.ศ. 2557 197,071 47,675 122,556 11,854 379,156 255,283 634,439 114.1935 

รวม 
1,520,074 309,206 345,311 31,054 2,205,645 3,335,222 5,540,867 644.6596 

1,829,280 376,365 
   

 



 แผนภูมิจ าแนกตามประเภทนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

 
 

รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 ดังนี้ 
 

 
 

 

 

ผู้ใหญ่ 
(ชาวต่างชาติ)  
197,071 คน 

เด็ก (ชาวไทย) 
47,675 คน 

ผู้ใหญ่ (ชาวไทย)   
122,556 คน 

เด็ก (ชาวต่างชาติ) 
11,854  
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รายได้ (บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 



ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีสัตว์อยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 131 ชนิด 1,448 ตัว จ ำแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 

กลุ่มสัตว์ 

จ านวนสัตว์ทั้งหมด จ านวนสัตว์เกิดระหว่างปี จ านวนสัตว์แลกเปลี่ยนระหว่างปี 

ชนิด 
จ านวน 
(ตัว) 

ชนิด 
จ านวน 
(ตัว) 

สัตว์ที่ได้รับ สัตว์ที่น าออก 

ชนิด 
จ านวน 
(ตัว) 

ชนิด 
จ านวน 
(ตัว) 

1. สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม 94 1,173 34 117 1 2 1 2 

2. สัตว์ปีก 30 218 - - - - - - 
3. สัตว์เลื้อยคลาน 6 42 - - - - - - 
4. สัตว์น้ า 1 15 - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 131 1,448 34 117 1 2 1 2 

 
 เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีได้ท ำกำรแลกเปลี่ยนสัตว์กับบริษัทก๊อตเทรด ฟำร์มมิ่ง จ ำกัด โดยน ำหมีสอร์ท 
จ ำนวน ๒ ตัว แลกกับแมวป่ำเซอวอท จ ำนวน ๒ ตัว กำรแลกเปลี่ยนสัตว์ครั้งนี้ ทำงเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีได้เล็งเห็น
ถึงควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมบันเทิงให้แก่นักท่องเที่ยว จึงท ำกำรฝึกแมวป่ำเซอวอลเพ่ือใช้ในกิจกรรมแสดงสัตว์
แสนรู้ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
 

   
 
 



1. การวิจัยด้วยการเสริมแร่ธาตุอาหารเสริมให้สัตว์เศรษฐกิจในระยะอุ้มท้อง  
ท าการวิจัยในสัตว์ 4 ชนิด คือ หมูป่าแม่น้ าแดง, เสือโคร่งขาว, สิงโต, เม่นเผือก โดยการน าสัตว์มาเสริมแร่

ธาตุอาหารและวิตามิน ได้แก่ เสริมแคลเซียม (Caco3) แบบผง, เสริมพรีมิกส์ (premix) และให้วิตามินรวม 
ประกอบด้วย วิตามิน เอ, บี1 , บี2, ซี และ ดี3  

 
- ผลการศึกษาของหมูป่าแม่น้ าแดง พบว่าลูกหมูป่าแม่น้ าแดงครอกที่ 6 ซึ่งเป็นคอกที่ท าการวิจัย ลูกที่เกิดมามี
ลักษณะสมบูรณ์แข็งแรงด ีเมื่อน าไปเทียบกับคอกอ่ืนๆที่ตายอยู่ในช่วง 1 เดือนแรกเป็นส่วนใหญ่ แสดงว่า มีโอกาส
รอดสูง  ส าหรับคอกท่ี 7 พบว่าจ านวนลูกต่อคอกเพ่ิมมากข้ึน 
 
 

 
 
 

- ผลการศึกษาของเสือขาว พบว่าลูกเสือขาวคอกที่ 9 ซึ่งเป็นคอกที่ท าการวิจัย ลูกที่เกิดมามีลักษณะสมบูรณ์
แข็งแรง และมีโอกาสรอดสูง ซึ่งแข็งแรงกว่าคอกท่ีผ่านมาในช่วงอายุเดียวกัน 
 
 

 

 



- ผลการศึกษาของเม่นเผือก พบว่าลูกเม่นมีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรงและมีโอกาสรอดสูง 
 

 
 

- ผลการศึกษาของสิงโต พบว่าลูกสิงโตมีลักษณะสมบูรณแ์ข็งแรง 
  

 
 

2. การด าเนินงานโครงการตัดเขากวางอ่อนเพื่อการจัดการและการพาณิชย์ในอนาคต  
- ท าการสร้างคอกกัก กักกวางชิก้าและรูซ่า ที่มีปัญหาท าร้ายนักท่องเที่ยว มากักไว้ ประมาณ 40 ตัว 

  

             

 



- ท าการสร้างซองบีบตัดเขากวางอ่อน  

             
 

- จัดซื้ออุปกรณ์ อบเขากวาง บดเขากวาง บรรจุแคปซูลและ สร้างห้องปฏิบัติการเขากวางอ่อน   
 

             
 

- ท าการแพ็คบรรจุภัณฑ์ได้ ประมาณ 400 ขวด 
 

             

 

 

 



- จัดพิมพ์หนังสือเขากวางอ่อน ข้อมูลการตัดเขาและการท าแคปซูลเขากวางอ่อน พิมพ์ 800 เล่ม 
 

 

 
3. การด าเนินโครงการเสริมสมุนไพรรักษาสัตว์ 2 ชนิด 

- การเสริมแคปซูลสมุนไพร ปอกระบิดในหมีหมาซึ่งมีอาการของโรคเบาหวาน (อยู่ในช่วงเก็บข้อมูล) 
 

             
 

- การเสริมแคปซูลสมุนไพร ปอระเพ็ดในกวางผา เพ่ือบ ารุงร่างกายและเจริญอาหาร (อยู่ในช่วงเก็บข้อมูล) 
 

             

 

 



4. การด าเนินการวิจัยเพาะขยายพันธุ์ เกิดลูกตั้งแต่ พ.ศ.2551-พ.ศ.2557  
ท าการวิจัยกับสัตว์จ านวน 15 ตัว และท าการเก็บพฤติกรรมกวางผา (อยู่ในช่วงเก็บข้อมูล) 
 

              

 ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีการจัดท าเตาเผาขยะและจัดการด้านภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้  
1. มีเตาเผาขยะแบบประหยัดพลังงานไร้มลพิษ ซึ่ งได้รับการรับรองจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. มีเตาเผาของสัตว์ติดเชื้อแบบประหยัดพลังงานไร้มลพิษ ซึ่งได้รับการรับรองจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. มีการน ามูลสัตว์ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมาท าปุ๋ยมูลสัตว์เพ่ือใช้ในการบ ารุงดินและพืชพรรณใน สพค. 
4. มีการท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ (EM) เพ่ือรักษาคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ สพค. และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ให้ได้
มาตรฐาน เช่น การท าฝายแม้วเพื่อรักษาความชุ่มชื้น และการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีอย่างครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การมีส่วนร่วมกิจกรรมกับชุมชนรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 1. กิจกรรมการจ าหน่ายอาหาร Feeding ซึ่งทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ท าการสนับสนุนเพ่ือให้ชุมชนเกิด
รายได้ จึงให้เข้ามาจ าหน่ายอาหาร Feeding บริเวณหน้าภัตตาคารยีราฟ ในราคาชุดละ ๓๐ บาท เท่ากับที่ทาง
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจ าหน่ายด้วย โดยใช้ผัก-ผลไม้ ที่ทางชุมชนเพาะปลูกและหาได้น ามาเป็นอาหาร Feeding ซึ่ง
ทางงานโภชนาการได้มีมาตรการป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอาหารโดยน าผัก -ผลไม้จากชุมชนท าการสุ่ม
ตรวจหาสารพิษตกค้างทุกเดือน 
 2. การรับซื้ออาหารสัตว์จากกลุ่มวิสาหกิจผลิตอาหารสัตว์ ๔ ต าบล ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรับซื้ออาหาร
สัตว์ประเภทกล้วยสุก-กล้วยดิบ, ผัก-ผลไม้ หญ้าสด, ต้นข้าวโพด, หญ้าแห้ง, เนื้อสัตว์ และผลผลิตจากสัตว์  
รวมทั้งหมด ๕ ประเภท เพ่ือสร้างรายได้ให้กลุ่มฯ ซึ่งเป็นชุมชนรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยในแต่ละปี  
คณะผู้บริหารฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ จะเข้าร่วมการส ารวจแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ นัดพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
กลุ่มฯ เพ่ือจะได้ให้สัตว์ได้รับอาหารมที่ตรงตามความต้องการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 3. การเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (CnS) 

ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ร่วมมือกับชุมชน 3 ต าบล รอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยการให้แต่ละชุมชน
เข้ามาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเองแก่นักท่องเที่ยว โดยท าการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1) กิจกรรมส่งเสริมการจ าหน่าย 
    เครื่องปั้นดินเผาของชุมชน   
2) กิจกรรมส่งเสริมการจ าหน่ายผักปลอดสารพิษ                         
3) กิจกรรมส่งเสริมการจ าหน่ายไม้กลึงแกะสลัก 
4) กิจกรรมนวดแผนไทย 
5) กิจกรรมส่งเสริมรถสี่ล้อแดงส าหรับ 
    บริการนักท่องเที่ยว  
 
     

 นอกจากนั้นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ให้สืทธ์แก่บุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชน 3 ต าบลรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
เข้าใช้บริการไนท์ซาฟารี ปีละ 3,000 คน และให้สิทธ์พิจารณาในการบรรจุเข้าท างานก่อน 

 

 

 

 

 

 

 



- การจัดผลผลิตอาหารสัตว์ที่ได้จากกลุ่มวิสาหกิจผลิตอาหารสตัว์ 4 ต าบล 

                            

    ภาพที่ 1 อาหารประเภท กล้วยสุก – กล้วยดิบ ภาพที่ 2 อาหารประเภท ผัก – ผลไม ้                                                     

      

ภาพที่ 3 และ 4 อาหารประเภทหญ้าสดและต้นข้าวโพด 

                  
ภาพที่ 5 และ 6 แสดงการจ าหน่ายอาหาร Feeding ของชุมชนรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 



1. การด าเนินกิจกรรม CSR ด้านการเรียนรู้ 
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เงินสนับสนุนจากองค์กร 3 องค์กร ได้แก่ ธนาคารออมสิน ส านักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาล และบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) แล้วได้ด าเนินกิจกรรมด้าน CSR ให้กับเยาวชนใน
สถานศึกษาท่ีอยู่ห่างไกลและขาดโอกาสในการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมจ านวน 71 แห่ง 10,783 คน 

 

หน่วยงานสนับสนนุ จ านวนโรงเรียน (แห่ง) จ านวนคน (คน) 

1. ธนาคารออมสิน 42 5,757 

2. ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 28 4,816 

3. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 1 210 

รวมท้ังสิ้น 71 10,783 

 
2. การจัดท าหนังสือขออนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก 

หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งหมด 49 หน่วยงาน ซึ่งเป็นภาครัฐจ านวน 37 หน่วยงาน และ
ภาคเอกชนจ านวน 12 หน่วยงาน ได้ท าการจัดท าหนังสือขออนุเคราะห์เพ่ือเข้าใช้สถานที่ของเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. การเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม 
2. การทัศนศึกษา 
3. การขอยกเว้นค่าบัตรเข้าชม 
4. การขอรถรางพร้อมคนขับรถ 
5. การขอใช้สถานที่ 

 



 
 1. จัดท าขันโตกช้าง เนื่องในวันช้างไทย ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557 
 

                

 
 2. จัดหาต้นกล้าต้นไม้เพ่ือน ามาปลูกเป็นพืชอาหารสัตว์ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2557 โดยงานโภชนาการได้ไปขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะช าห้วยส้ม อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้ต้นไม้ รวมทั้งสิ้น 800 กล้า ดังนี้ 
 - ต้นขนุน 200 กล้า    - ต้นมะขามป้อม 200 กล้า 
 - ต้นหว้า 200 กล้า    - ต้นสมอพิเภก 200 กล้า 
 

               

           
3. จัดท าหวานเย็นให้แก่สัตว์ (Food Enrichment) ในช่วงฤดูร้อน เพ่ือผ่อนคลายความร้อนจากอากาศในช่วง
เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2557 
 

                  

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


 
 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับการสนับสนุนอาหารสัตว์จากหน่วยงานอื่น ดังนี้                               
 1. ได้รับการสนับสนุนแตงโม จ านวน 2 ครั้ง ปริมาณ 200 ลูก จากผู้ประกอบการเพาะปลูกแตงโม จังหวัด
ล าพูน เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 255                            
 2. ได้รับการสนับสนุนแครอท จ านวน 1 ครั้ง ปริมาณ 500 กิโลกรัม จากเกษตรกรผู้ปลูกแครอท อ าเภอ
แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 
 3. ได้รับการสนับสนุนมะเขือเทศ จ านวน 2 ครั้ง ปริมาณ 600 กิโลกรัม จากบริษัทล้านช้าง ฟาร์ม จ ากัด 
ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 
 4. ได้รับการสนับสนุนใบไทร จ านวน 1 ครั้ง ปริมาณ 250 กิโลกรัม จากเรือตรีประภาศ  กิติยา ต าบล
หนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 
 

                              

                                  

 

https://www.facebook.com/


 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีท าการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี ประจ าปีงบประมาณ 2557 เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และความ
ต้องการหรือแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาสินค้าและบริการของผู้รับบริการ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจและประเมินผลมาปรับปรุง แก้ไข และบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการให้บริการต่อนักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่างสูงสุดต่อไป ซึ่งได้
สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านประสิทธิภาพการให้บริการของเชียงใหม่  
ไนท์ซาฟารี 
 

 
รายการประเมิน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

นักท่องเที่ยว 
ชาวไทย 

นักท่องเที่ยว 
ชาวจีน 

นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ 

หน่วยงาน/ภาครัฐ
และเอกชน 

เฉลีย่รวม 
ทุกกลุ่ม 

X  ร้อยละ X  ร้อยละ X  ร้อยละ X  ร้อยละ X  ร้อยละ 

1.ดา้น
กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ใหบ้ริการ 4.90 98.00 4.81 96.27 4.91 98.13 4.91 98.20 4.88 97.65 

2. ดา้น
เจา้หนา้ท่ีหรือ
บุคลากรท่ี
ใหบ้ริการ 4.92 98.38 4.62 92.46 4.85 96.97 4.91 98.23 4.83 96.50 
3. ดา้นส่ิง
อ านวยความ
สะดวก 4.94 98.86 4.83 96.64 4.85 97.09 4.86 97.13 4.87 97.40 
4. ดา้นสินคา้/
กิจกรรม 4.79 95.74 4.73 94.55 4.85 97.01 4.90 97.99 4.82 96.35 
5. ดา้นคุณภาพ
การใหบ้ริการ 4.81 96.12 4.76 95.28 4.85 97.09 4.81 96.11 4.81 96.15 
เฉลีย่รวม 4.84 96.71 4.75 95.09 4.85 97.09 4.86 97.15 4.83 96.50 

 



 เมื่อพิจารณาตามประเภทของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการและการให้บริการทั้ง 5 ด้าน สามารถสรุปภาพรวม
ได้ตามแผนภูมิที่ 1 และ 2 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1 คะแนนรวมแยกตามประเภทของผู้รับบริการ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2 คะแนนรวมแยกตามการให้บริการ 5 ด้าน 
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 รางวัลกินรี 
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี :   ส่งประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  
                               (Thailand  Tourism  Awards)  ประเภทแหล่งท่องเที่ยว   
                                สาขาแหล่งนันทนาการเพ่ือการเรียนรู้ 

ขอบเขตการแข่งขัน : การแข่งขันจะแบ่งเป็นภูมิภาค แต่ละภาคจะมีทั้งหมด 3 รางวัล 

หลักเกณฑ์พิจารณาในการตัดสิน   

 เกณฑ์มาตรฐาน โดยพิจารณาจาก 
1. ระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

1.1 นโยบายการจัดตั้ง CnS 
1.2 แผนธุรกิจ (ฝ่ายอ านวยการ) 
1.3 แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีเป้าหมาย มีตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่น าไปสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ (ฝ่ายอ านวยการ) 
1.3  Business Process Reengineering (ฝ่ายอ านวยการ) 
1.4  KPI ส่วนบุคคล   (ทุกฝ่าย) 
 

2. ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
2.1. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษอย่างเป็นระบบ  และมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
2.1.1 ด้านสวัสดิภาพสัตว์ (ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์) 
2.1.2 ด้านน้ าเสีย (ฝ่ายปฏิบัติการ) 
2.1.3 ด้านขยะ/เตาเผา (ฝ่ายปฏิบัติการ) 
2.1.4 ด้านการท าปุ๋ยหมัก/EM (ฝ่ายปฏิบัติการ) 

2.2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ระบบนิเวศ  มรดกทางวัฒนธรรม 
(ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
2.2.1 ปลูกป่าทดแทน ? 
2.2.2 เพาะพันธ์สัตว์ป่าหายาก  เช่น กวางผา หมาใน (ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์) 
2.2.3 การวิจัยความหลากหลายพืชพันธ์ไม้ โภชนาการ และ Sperm Bank (ฝ่าย
บริหารจัดการสัตว์) 



2.2.4 กิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กับ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ฝ่ายบริการ) 

2.3. ภูมิสถาปัตยกรรม  และสถาปัตยกรรม 
2.3.1 อารยสถาปัตย์  ล้านนาคนพิการ 
2.3.2 ออกแบบอาคาร สถานที่ มีเอกลักษณ์แบบล้านนาซาฟารี 
2.3.3 จัด Zone ชมสัตว์ แบ่งออกเป็น 3 Zone โดยแบ่งเป็น ส่วนแสดงสัตว์ทุ่งหญ้า 
ส่วนแสดงสัตว์กินเนื้อ และส่วนแสดงสัตว์แบบเดิน 

3. เศรษฐกิจและสังคม 
3.1. ให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 

3.1.1 สนับสนุนให้วิสหกิจชุมชนส่งอาหารสัตว์  (ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์) 
3.1.2 สนับสนุนให้ชุมชน 3 ต าบล รอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีรายได้โดยการให้เข้า
มาจ าหน่าย ผักผลไม้ป้อนสัตว์ การนวดแผนโบราณ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้
กลึง การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)  

3.2. การไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น (ให้อ้างถึงประเด็นที่ชาวบ้านคัดค้านใน
อดีต และปัจจุบันได้แก้ไขปัญหาอย่างไร) 
3.2.1 การผูกมิตร สรางความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยการให้ชุมชน 3 ต าบล รอบ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าชมฟรี ปีละ 3,000 คน (ฝ่ายอ านวยการ) 
3..2.1 การให้สิทธิ์ลูกหลาน หรือบุคคลทั่วไป ของชุมชน 3 ต าบล รอบเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี ได้ 

พิจารณาสิทธิ์ในการบรรจุเข้าท างานก่อน (ฝ่ายอ านวยการ) 
3.3. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีสถานภาพเป็นองค์กรมหาชน มีการใช้กฎระเบียบ 
และข้อบังคับ 

4. คุณภาพด้านการบริการ 
4.1. การบริการด้านข้อมูล  

4.1.1 Website (งานประชาสัมพันธ์) 
4.1.2 แผ่นพับ (งานประชาสัมพันธ์) 
4.1.3 จดหมายข่าวต่างๆ (งานประชาสัมพันธ์) 
4.1.4 รายการวิทยุ (งานประชาสัมพันธ์) 
4.1.5 ป้ายโฆษณา / นิตยสาร / สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ (งานประชาสัมพันธ์) 
 
 



4.2. การบริการนักท่องเที่ยว 
4.2.1 รายงานผลจากการเขียนสมุดเยี่ยมชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (งาน
ประชาสัมพันธ์) 
4.2.2 จัดท า KM เรื่องการปล่อยรถลาก (ฝ่ายบริการ) 
4.2.3 Brief งานก่อนการเริ่มปฎิงานเป็นประจ าทุกวัน (ฝ่ายบริการ) 
4.2.4 ผลการวิจัยความพึงพอใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อน าผลไปปรับปรุง 
(ฝ่ายอ านวยการ) 

4.3. ด้านการตลาด  มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4.3.1 จัดท าแผนการตลาด (สุพิชญา)  
4.3.2  Road show ภายในประเทศ และต่างประเทศ (งานขาย) 
4.3.3 ออกเยี่ยม และติดต่อกลุ่มลูกค้า เช่น บริษัททัวร์ ร้านอาหาร โรงแรม (งาน
ขาย) 
4.3.4 ติดต่อสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ 
สถานศึกษาต่างๆ (งานขาย) 
4.3.5 ออกงาน / ออกบูธงานต่างๆ (งานขาย) 
4.3.6 โฆษณาประชาสัมพันธ์  ทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายข้อความตาม
จุดต่างๆ  
 (งานประชาสัมพันธ์) 
4.3.7 ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) 
4.3.8 มีการส ารวจประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นผู้จัดท า (สุพิชญา)  
4.3.9 ส่งเสริมการขาย ต่างๆ เช่น ..... (งานขาย) 

 เกณฑ์เฉพาะ พิจารณาด้านองค์ความรู้และการศึกษาหาความรู้ภายในแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลัก 
1. โครงการ CSR  (เอกสารอ้างอิง รายงานผลการด าเนินงาน) (ฝ่ายบริการ) 
2. จัดการองคค์วามรู้ให้แก่ เยาวชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ จ านวน 5,000 

คน(เอกสารอ้างอิง รายงานผลการด าเนินงาน) องค์ความรู้ด้านใหนบ้าง รวมทั้งผล
การประเมิน(ฝ่ายบริการ) 

3. ฝึกงานให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 
3.1 ฝึกงานด้านบริหารจัดการสัตว์ 
3.2 ฝึกงานด้านอ านวยการ 
3.3 ฝึกงานด้านบริการ 
3.4 ฝึกงานด้านปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง 



3.5 ฝึกงานด้านพัฒนาธุรกิจ 
4. เป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ  (ฝ่ายปฏิบัติการฯ) 

4.1 ด้านการจัดการขยะ  
4.2 ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก และ EM 
4.3 ด้านการบ าบัดน้ าเสีย 

ผลการด าเนินงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อเสนอการประกวด “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภทแหล่ง
ท่องเที่ยวสาขาแหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้” 
 

ความโดดเด่นของกิจกรรมหรือกระบวนการที่ตอบสนองตามจุดประสงค์เพ่ือให้ความรู้กับผู้มาเยี่ยมเยือน 
หรือผู้มาใช้บริการ เป็นทางเลือกหนึ่งของกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในช่วงเวลากลางคืนส าหรับทุกกลุ่มลูกค้า และเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สามารถสัมผัสได้จากประสบการณ์จริง 

                    

ซึ่งทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้วางระบบรักษาความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ ได้แก่ 
- ป้ายสื่อความหมาย  
- การประกาศ/แจ้งจากเจ้าหน้าที่ 
- การเตรียมซ้อมความพร้อม 
- อุปกรณ ์ปืนยาสลบ ที่ดับเพลิง ห้องพยาบาล รถพยาบาล วิทยุสื่อสาร  
- ระบบการป้องกันไฟฟ้าส ารอง  
- ระบบ CCTV มี 50 จุด 
- ประกันภัยนักท่องเที่ยว  
- การเตรียมเฝ้าระวังไฟป่า 
- แผนการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวกรณีเกิดเหตุ 
- การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ 

นอกเหนือจากนั้นทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยได้มีนโยบาย
ในการจัดตั้งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (CnS) และได้มีการท าแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งมีเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่น าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นแหล่งศึกษาทางด้านการเรียนรู้ของผู้มาใช้บริการ อีก
ทั้งท า Business Process Reengineering  
 



ส าหรับด้านทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ท าการจัดการด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านสวัสดิภาพสัตว์  
2. ด้านน้ าเสีย  
 

 
 
3. ด้านขยะ/เตาเผา 
 

        
 

4. ด้านการท าปุ๋ยหมัก/EM  
 

           

5. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ให้การสนับสนุนส าหรับการพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยมี
การสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนส่งอาหารสัตว์  

 

 

 

https://skydrive.live.com/?cid=a97c56eb95c2e498&id=photomail_A97C56EB95C2E498!1419&path=/photomail/{4e374892-7fb1-4c75-907b-eb37e81a9fd4}&image=A97C56EB95C2E498!1422&imagehi=A97C56EB95C2E498!1420&sff=1#cid=A97C56EB95C2E498&id=photomail_A97C56EB95C2E498%211422


เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ร่วมมือกับชุมชน 3 ต าบล รอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยการให้แต่ละชุมชนเข้ามา
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเองแก่นักท่องเที่ยว โดยท าการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมการจ าหน่ายเครื่องปั้นดินเผาของชุมชน   
2. กิจกรรมส่งเสริมการจ าหน่ายผักปลอดสารพิษ                         
3. กิจกรรมส่งเสริมการจ าหน่ายไม้กลึงแกะสลัก 
4. กิจกรรมนวดแผนไทย 
5. กิจกรรมส่งเสริมรถสี่ล้อแดงส าหรับบริการนักท่องเที่ยว 

 นอกจากนั้นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ให้สืทธ์แก่บุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชน 3 ต าบลรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
เข้าใช้บริการไนท์ซาฟารี ปีละ 3,000 คน และให้สิทธ์พิจารณาในการบรรจุเข้าท างานก่อน 
6. การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

เนื่องจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีสถานภาพเป็นองค์กรมหาชน มีการใช้กฎระเบียบ และข้อบังคับ คุณภาพ
ด้านการบริการ การบริการด้านข้อมูล ดังนี้ 

 Website  
 แผ่นพับ  
 จดหมายข่าวต่างๆ 
 รายการวิทยุ  
 ป้ายโฆษณา / นิตยสาร / สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

7. การบริการนักท่องเที่ยว 

 จัดท ารายงานผลการเขียนสมุดเยี่ยมชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 จัดท า KM ในงานบริการ โดยเริ่มจากการปล่อยรถลาก  
 การจัดระบบการให้บริการและเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ส าหรับด้านการตลาด เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

โดยการจัดท าแผนการตลาด เช่น Road show ภายในประเทศ และต่างประเทศ ,ออกเยี่ยม และติดต่อกลุ่มลูกค้า 
เช่น บริษัททัวร์ ร้านอาหาร โรงแรมติดต่อสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมาย ,ออกงาน และ ออกบูธงานต่างๆ นอกจากนั้น
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้โฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายข้อความตามจุดต่างๆ  



  ศูนย์ประชุมจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดสร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5  ธันวาคม 2554  โดยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่  มี
ชื่อภาษาไทยว่า  “ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” และชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า “The International Convention and Exhibition Centre  Commemorating  His  
Majesty’s  7th  Cycle  Birthday  Anniversary”  พร้อมทั้งเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 
2554 ประดิษฐานที่ป้ายชื่อศูนย์ประชุมฯ 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  มีพื้นท่ีหลักแบ่งออกเป็น   
 โถงประชุมขนาดใหญ่ พ้ืนที่รวมขนาด 3,400 ตารางเมตร ความจุสูงสุดถึง 3,000 ที่นั่ง   
 ห้องประชุม  หลากหลายรูปแบบถึง 29 ห้อง สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ 

100/150/300/700 ที่นั่ง 
 อาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ 

(SMEs)  มีห้อง ฝึกอบรมจ านวน 4 ห้อง รองรับผู้เข้าร่วมอบรมได้ 60-100 ที่นั่ง  และห้องสัมมนาแบบเธียเตอร์ 
จ านวน 80 ที่นั่ง 

 โถงนิทรรศการ  มีพ้ืนที่จัดแสดงรวมกว่า 11 ,340 ตารางเมตร  รองรับผู้เข้าร่วมชมงาน
มากกว่า 10,000  คน  สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับการจัดงานทุกประเภทด้วย 3 โถงนิทรรศการ 
และ 2 โถงประชุม 

 ลานนิทรรศการกลางแจ้ง  พ้ืนที่จัดนิทรรศการกลางแจ้ง 4 ลาน  มีพ้ืนที่ รวมกว่า 7,443  
ตารางเมตร   

 อาคารศูนย์อาหาร (food court) ชั้น 1  พ้ืนที่ประมาณความจุ 1,000 – 1,500 ที่นั่ง 
(1,500 ตารางเมตร)  ใช้รองรับส าหรับให้ผู้มาใช้บริการเข้ามารับประทานอาหารแบบบริการตนเอง   

 อาคารภัตตาคาร ( Restaurant ) ชั้น 2 พ้ืนที่ประมาณความจุ 1,000 – 1,500 ที่นั่ง 
(1,500 ตารางเมตร)  ใช้รองรับส าหรับให้ผู้มาใช้บริการเข้ามารับประทานโดยบริการจดรายการอาหารและปรุง -
เสิร์ฟอาหาร-จัดเก็บ  และรองรับเพื่อเตรียมจัดเลี้ยงสัมมนาแบบกลุ่ม (บุฟเฟ่ต์) 
  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ สามารถรองรับอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว และส่งเสริม
ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของกลุ่มภาคเหนือตอนบน  และมีเป้าหมายให้ศูนย์ประชุมฯ เป็น
ศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดงานขนาดใหญ่ของประเทศและนานาชาติ  รวมทั้งสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่



เป็น MICE City  ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม  ร้านอาหาร  
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือสร้างความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE 
  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ได้เปิดให้บริการ
ส าหรับการจัดประชุม/จัดงาน ในปี 2556 – 2557 สรุปดังนี้ 
 

วัน เดือน ปี รายละเอียดการจัดประชุม/จดังาน หน่วยงานที่จัด 
14-20 พฤษภาคม 2556 2nd Asia Pacific Water Summit 2013 กรมทรัพยากรน้ า 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

26-28 พฤษภาคม 2556 Thailand Rice convention 2013 กรมการค้าข้าว  กระทรวงพาณชิย ์
1 มิถุนายน 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

26-28 มิถุนายน 2556 ประชุมสนันบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมสนันบิาตแห่งประเทศไทย 
2 กันยายน 2556 Talk show Nick live in Chiang Mai มูลนิธิชวีิตบริบูรณ ์
26 กันยายน 2556 โครงการพ่อแม่อาสา น าพาปลอดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม 

26-28 กันยายน 2556 ประชุมเมืองไทย มัน่ใจเชียงใหมพ่ร้อม ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

3-4 ตุลาคม 2556 วันรวมพลังเครือข่ายสุขภาวะชมุชนสู่ต าบล
น่าอยู ่

อบต. ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

5 ตุลาคม 2556 Click for U ระเบิดความรู้สู่มหาวิทยาลัย บจก. บ๊อบ 2005 
30 ตุลาคม 2556 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเร่ือง

การบริหารจัดการน้ าฯ 
กรมทรัพยากรน้ า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

29 พฤศจิกายน 2556 โครงการพัฒนาศักยภาพการอนรุักษ์
วัฒนธรรมน าสู่อาเซียน 

สภาวัฒนธรรมต าบลบางแก้ว  
อ.บางพลี  จ.สมทุรปราการ 

6-7 ธันวาคม 2556 Chiang Mai Jazz Festival 2013 บจก. โรงเรียนดนตรีมิวสิคคลาส 
20 ธันวาคม 2556 สังสรรค์เทศกาลปีใหม่โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

28 ธันวาคม 2556 ถึง  
1 มกราคม 2557 

รับสมัคร สส. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจงัหวัดเชียงใหม่ 

4 มกราคม 2557 ปราศรัยพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทย เขต 7 เชียงใหม่ 
18 มกราคม 2557 งานร้อยดวงใจ สายใยสงิห์ คร้ังที่ 11 บจก. บุญรอด เทรดดิ้ง 
26 มกราคม 2557 การเลือกตั้งล่วงหน้า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจงัหวัดเชียงใหม่ 
27 มกราคม 2557 ประชุมพระสังฆาธิการระดับวดัและขาย

สินค้าสังฆภัณฑ ์
ส านักงานเจา้คณะจังหวัดเชียงใหม่ 

1 มีนาคม 2557 งาน “ประกาศเกียรติคุณ  ผู้แทนจ าหนา่ย
ยอดเยี่ยมประจ าปี ๒๕๕๖”  

บริษัทปนูซีเมนต์ไทย จ ากัด มหาชน 
(SCG) 

8 มีนาคม 2557 เวทีปราศรัยเก่ียวกับประชาธปิไตย  เทศบาลเมิองแกนพัฒนา 



วัน เดือน ปี รายละเอียดการจัดประชุม/จัดงาน หน่วยงานที่จัด 
23 มีนาคม 2557 หน่วยเลือกตั้งสมาชิกวฒุิสภา ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ า จ.เชียงใหม่ 
7 พฤษภาคม 2557 งานสัมมนาโครงการ "1st Domestic MICE 

Mart 2014" 
ส านักงานการส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (สสปน.) 

6-11 กรกฎาคม 2557 ประชุมวชิาการนานาชาติ Macro 2014 ส านักงานจงัหวัดเชียงใหม่ 
20 กรกฎาคม 2557 โครงการรวมพลังชาติเชื้อ เยาวชนไทย  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
12-28 สิงหาคม 2557 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 
10-12 กันยายน 2557 ประชุมวชิาการ สาธารณสุข ส านักวชิาการ สาธารณสุข 

10 กันยายน 2557 โครงการสัมมนาวิชาการรางวลัชัยนาท
นเรนทร (เวลา 07.00-16.30 น.)  

สถาบนัพระบรมราชชนก ส านัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

19-23 กันยายน 2557 Lanna Expo ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

 



 จ านวนผู้ เข้าใช้บริการและรายได้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 สรุปดังนี้   
  

ปีงบประมาณ 
จ านวนผู้เข้าใช้บริการ(คน) 

รายได้ 
จัดงาน/จัดประชุม ขอใช้สถานที ่ ศึกษาดูงาน รวม 

พ.ศ. 2556 37,700 - 179 37,879 3,242,809.00 
พ.ศ. 2557 1,535,500 11,500 2,292 1,549,292 19,780,505.08 

รวม 1,573,200 11,500 2,471 1,587,171 23,023,314.08 

1. จ านวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557  
 

 
 

จัดงาน / จัด
ประชุม 

37,700 คน  

ศึกษาดูงาน  
179 คน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

จัดงาน / จัด
ประชุม 

1,535,500 คน  

ขอใช้สถานที่ 
 11,500 คน 

ศึกษาดูงาน  
2,292 คน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 



2. รายได้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 
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จ านวนผู้เข้าใข้บริการ (คน)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 -

 2,000,000.00

 4,000,000.00

 6,000,000.00

 8,000,000.00

 10,000,000.00

 12,000,000.00

 14,000,000.00

 16,000,000.00

 18,000,000.00

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รายได้ (บาท) 
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  เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2557 ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผอ.ส านักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) 
เปิดเผยว่า ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยน.ส.
มยุรี สมบูรณ์ ผอ.ฝ่ายบริการ ได้รับรางวัลโครงการ ไทยแลนด์ ไมซ์ เวนู โหวต อวอร์ท 2014 (Thailand MICE 
Venues Vote Awards 2014) ซึ่งจัดโดยส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ( สสปน.) โดยทางศูนย์
ประชุมฯชนะการโหวตออนไลน์ ด้านสาขาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (History & Culture) จาก 6 สาขาการ
ประกวด ทั้งนี้ทางศูนย์ประชุมฯได้รับตราสัญลักษณ์ ไทยแลนด์ ไมซ์ เวนูโหวต อวอร์ท Thailand MICE Venues 
Vote Awards 2014 จากนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผอ.สสปน. ซึ่งรางวัลนี้แสดงถึงความพร้อมและศักยภาพใน
การรองรับธุรกิจ ไมซ์ MICE ของศูนย์ประชุมฯในสาขาที่ได้รับรางวัลอีกด้วย ดร.ศราวุฒิ กล่าวต่อว่า ส าหรับ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการครั้งแรกใน
งาน เอเชีย แปซิฟิก วอเตอร์ซัมมิต เมื่อเดือน พ.ค.2556 ที่ผ่านมาทางศูนย์ประชุมฯได้รับความไว้วางใจจาก
หน่วยงานต่างๆ มาใช้จัดงานประชุมและนิทรรศการส าคัญๆ อาทิ งานประชุมข้าวโลก งานประชุมวิชาการ
นานาชาติ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นอกจากนี้ทางศูนย์ประชุมฯ ยังได้มีการเดินทางไป
โรดโชว์ ในหลายประเทศเพ่ือดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยและจ.เชียงใหม่ ตนรู้สึกดีใจมากที่ทางศูนย์ประชุมฯได้รับ
รางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าทาง ศูนย์ประชุมฯ และ จ.เชียงใหม่ มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับการเปิดตลาด เออี
ซี (AEC) ที่จะถึงนี้อย่างแน่นอน 

 

 



 
จากการที่รั ฐบาลมีแนวคิดที่จะพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้ เป็นเมืองหลักของประเทศรองจาก

กรุงเทพมหานคร  โดยพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพหลายๆ ด้าน  อีกทั้งเพ่ือเตรียม
ความพร้อมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  ที่จะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
และศูนย์กลางการบิน  ซึ่งจะท าให้การท่องเที่ยวมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก  อย่างไรก็ดีการท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม่ถึงแม้จะมีพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติที่มีความสวยงามและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่มีความโดดเด่น  แต่ยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการสร้างรายได้การท่องเที่ยวให้แก่
ประชาชนได้อย่างยั่งยืนตลอดไป  ในการนี้รัฐบาลจึงได้ด าเนินการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น  โดยในขั้นต้นได้เริ่ม
ก่อตั้งส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  โดยรวมเชียงใหม่       ไนท์ซาฟารีและศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  มาบริหารจัดการ  และในอนาคตจะมีการรวมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูง  (องค์การมหาชน)  ร่วมด้วย  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและเป็นเอกภาพใน
การบริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) : สพค.  ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นดังกล่าวของจังหวัดเชียงใหม่  จึงได้จัดท าโครงการศึกษา
ส ารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car)  จังหวัดเชียงใหม่  จากบริเวณเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขึ้นผาด าและ
หมู่บ้านชาวเขาดอยปุย เพ่ือให้เป็นทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยว  โดยกระเช้าลอยฟ้าจะอ านวยความสะดวกให้
นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยเฉพาะในพ้ืนที่ไม่สะดวกและยากที่จะเข้าถึง  และจะเป็นการ
สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่ตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวโดยชมวิวจากมุมสูง  อันจะเป็นการ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้เกิดมูลค่าเพ่ิม   อีกทั้งสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของภาคเอกชน
เพ่ิมขึ้นอีกด้วย  และเนื่องจากกระเช้าลอยฟ้าต้องใช้เทคโนโลยีชั้ นสูงในการก่อสร้าง จึงเห็นสมควรต้องมีการ
ด าเนินการศึกษาส ารวจและออกแบบและเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบพิจารณาในการตัดสินใจ
ด าเนินการก่อสร้างต่อไปในอนาคต 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท เทสโก้  จ ากัด ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาด าเนินการศึกษาส ารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) 
เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี–ดอยปุย–ดอยผาด า  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1.  ผลการศึกษาแนวทางเลือกโครงการ การศึกษาส ารวจและออกแบบโครงการ การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานก่อสร้าง และการศึกษาด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ 

2. รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)   
 
 
 
 



1. ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาแนวทางเลือกกระเช้าลอยฟ้า จ านวน 6 แนวเส้นทาง ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ/การเงิน/
การลงทุน และด้านสิ่งแวดล้อม  เส้นทางที่ได้รับการคัดเลือก คือ  แนวทางเลือก 3A เส้นทางจาก เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี - บ้านทุ่งโป่ง - ดอยปุย - ดอยผาด า มีระยะทาง  12.92 กม.   

- มีสถานีจ านวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สถานีบ้านทุ่งโป่ง สถานีดอยปุย และสถานีดอย
ผาด า 
แนวเส้นทางและจ านวนเสาที่ผ่านพื้นที่ชั้นลุ่มน้ าต่างๆ ดังนี้ 
1) พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 1A  มีระยะทาง 2.68 กม. จ านวนเสา   1 ต้น  
2) พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 1B  มีระยะทาง 1.12 กม. จ านวนเสา   5 ต้น  
3) พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น   2  มีระยะทาง 6.15 กม. จ านวนเสา 14  ต้น  
4) พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น   3  มีระยะทาง 1.65 กม. จ านวนเสา   3 ต้น 
5) พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น   4  มีระยะทาง 0.94 กม. จ านวนเสา   3 ต้น  
6) พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น   5  มีระยะทาง 0.38 กม. จ านวนเสา   2 ต้น 

 



2. แนวคิดหลักในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
โดยพิจารณาถึงลักษณะการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

• ความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางธรรมชาติของสถานที่ตั้ง 
• ความกลมกลืนกับศิลปวัฒนธรรมของเชียงใหม่  
• การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ 
• การออกแบบเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของทุกคน (Universal Design) 

 
3. การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

4. การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
• ประชุมปฐมนิเทศโครงการ  
• การสัมภาษณ์เชิงลึก 
• การประชุมกลุ่มย่อยของพ้ืนที่โครงการ 4 ต าบล (ต าบลสุเทพ หนองควาย แม่เหียะ บ้านปง) 
• การประชุมประชาชน 
• การประชุมประจ าเดือนระดับจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ 
• การประชุมสื่อประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
• การประชุมประจ าเดือนระดับอ าเภอ จังหวัดเชียงใหม่ 



• การประชุมประจ าเดือนอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
• การประชุมประจ าเดือนอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
• ประชาสัมพันธ์แจกเอกสารรายละเอียดโครงการทุกอ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่  

 และหลังจากผลการศึกษานี้แล้วเสร็จ สพค.ได้ด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาด า ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ชื่อหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
ด้านการสร้างภาพลักษณ์ (Brand)   
รายละเอียด การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรด้านการ
สร้างภาพลักษณ์ (Brand) ของพิงคนครให้เป็นที่รู้จัก 
โดยมีผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จาก
บริษัทชั้นน าของประเทศในการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือให้
รับรู้และทราบถึงทิศทางการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
การตลาดของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) ต่อไป 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 30 คน 
 
 

 
 
ชื่อหลักสูตร โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานส านักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) 3 รุ่น 
รายละเอียด การเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งได้ท าการคัดเลือกสถานที่ที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยว
ระดับชั้นน าของประเทศ รวมถึงมีประสบการณ์และมี
ความช านาญจะน าไปพัฒนาการท างานของเจ้าหน้าที่ใน
องค์กร สถานที่ศึกษาดูงาน อาทิ สวนนงนุช พัทยา , 
เมืองจ าลอง Mini Siam, อัลคาซ่าร์ ชลบุรี, สวนสัตว์
ฟาร์มโชคชัย, สวนสัตว์โบนันซ่า, และสวนสัตว์โคราช 
โดย รุ่นที่ 1 : ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557 
      รุ่นที่ 2 : ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2557 

รุ่นที่ 3 : ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3 รุ่น รุ่นละ 20 คน 
 
 

 
 
 
 



 ชื่อหลักสูตร  โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) 3 รุ่น 
รายละเอียด เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือรับรอง
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการ
ปฏิบัติ และปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี เพ่ือ
สร้างมาตรฐานการบริการต่างๆขององค์กร วิทยากร
ได้แก่คุณสุพิศ กิตติรัชดา โดย  
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 
รุ่นที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน 

 
ชื่อหลักสูตร  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 9-13 
ตุลาคม 2557 
รายละเ อียด  เ พ่ือถวาย เป็นพระราชกุศลแด่องค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 
 
 

  

ชื่อหลักสูตร โครงการพัฒนาบุคลากร สพค. 2557 การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร เทคนิคการบริหาร
สัญญาทางพัสดุ และควบคุมยานพาหนะ” 
รายละเอียด เพ่ือพัฒนาบุคลากรในส่วนของฝ่ายพัสดุ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถด าเนินการด้านการบริหาร
จัดการสัญญาทางพัสดุของ สพค. ให้มีมาตรฐาน มี
ความถูกต้อง และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์
และพัฒนาการด าเนินงานด้านการพัสดุ 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 8 คน 

ชื่อหลักสูตร โครงการพัฒนาบุคลากร สพค. 2557 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร เทคนิคการ
บริหารสัญญาทางพัสดุ และควบคุมยานพาหนะ” 
รายละเอียด เพ่ือพัฒนาบุคลากรในส่วนของฝ่ายพัสดุ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง ให้สามารถด าเนินการด้านการบริหาร
จัดการสัญญาทางพัสดุของ สพค. ให้มีมาตรฐาน มี
ความถูกต้อง และสามารถน าองค์ความรู้ที่ ได้มา
ประยุกตแ์ละพัฒนาการด าเนินงานด้านการพัสดุ 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 10 คน 

 
  
 
 
 

 



 

 

 

 



หมายเหตุ

30 ก.ย 57 30 ก.ย 56 %

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 200,211,866.20                       77,692,005.44                  4.59        

เงินลงทุนระยะส้ัน 4 495,011,570.55                       -                                 11.34      

ลูกหนี้การคา 5 1,784,727.20                          2,033,444.23                    0.04        

ลูกหนี้ระยะส้ัน 6 7,650,126.60                          57,257,933.70                  0.18        

สินคาและวัตถุดิบคงเหลือ 2.7และ 7 1,300,376.93                          888,372.55                      0.03        

วัสดุคงเหลือ 7 5,803,458.99                          5,253,129.11                    0.13        

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 8 6,679,504.74                          3,120,327.71                    0.15        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 718,441,631.21                    146,245,212.74             16.46      

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้คาสินคาและบริการระยะยาว 9 97,880.00                              16,010.00                        0.00        

สินทรัพยชีวภาพ 2.4และ10 154,573,656.75                       146,873,176.56                3.54        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 2.5และ11 3,170,581,389.54                    856,812,029.79                72.64      

สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน (สุทธิ) 2.5และ12 317,622,714.79                       293,233,228.69                7.28        

สินทรัพยไมมีตัวตน 2.6และ13 3,313,003.87                          3,675,975.70                    0.08        

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 14 120,384.00                             120,384.00                      0.00        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 3,646,309,028.95                 1,300,730,804.74           83.54      

รวมสินทรัพย 4,364,750,660.16                 1,446,976,017.48           100.00     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ   วันท่ี  30  กันยายน  2557

(หนวย:บาท)
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หมายเหตุ

30 ก.ย 57 30 ก.ย 56 %

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ระยะส้ัน 15 6,403,826.94                          24,995,520.83                  0.15        

คาใชจายคางจาย 16 22,359,610.67                         10,890,303.45                  0.51        

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 17 14,235,607.78                         12,303,451.37                  0.33        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 42,999,045.39                     48,189,275.65               0.99        

หนี้สินไมหมุนเวียน -          

เงินรับฝากอ่ืนระยะยาว 18 17,323,256.07                         20,353,918.70                  0.40        

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 19 10,931,581.24                         6,190,221.70                    0.25        

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 28,254,837.31                     26,544,140.40               0.65        

รวมหน้ีสิน 71,253,882.70                     74,733,416.05               1.63        

-          

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 1,372,242,601.43                    1,318,409,827.60              31.44      

ปรับปรุง รายการปรับปรุงท่ีนํามาปรับยอด

สะสมโดยตรง
2,594,072,438.88                    (2,517,735.00)                   59.43      

รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิงวดปจจุบัน 327,181,737.16                       56,350,508.83                  7.50        

4,293,496,777.47                 1,372,242,601.43           98.37      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

2.16 และ 20

ณ   วันท่ี  30  กันยายน  2557

(หนวย:บาท)
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หมายเหตุ

30 ก.ย 57 30 ก.ย 56 %

รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากหนวยงานภาครัฐ 744,311,900.00      147,006,100.00           81.14

รายไดจากแหลงอ่ืน

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 21 137,369,970.74      51,894,996.56            14.98

รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค 22 6,510.00                14,775.00                  0.00

รายไดจากการบริหารสินทรัพยชีวภาพ 23 18,669,800.00        5,209,400.00              2.04

รายไดจากการับโอนสินทรัพย 24 -                       1,081,955,514.45        0.00

รายไดอื่น 25 16,938,057.37        74,723,897.87            1.85

รวมรายไดจากแหลงอื่น 172,984,338.11    1,213,798,583.88     18.86

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 917,296,238.11    1,360,804,683.88     100.00

คาใชจายจากการดําเนินงาน

คาใชจายดานบุคลากร 26 66,975,974.18        39,479,259.64            7.30     

คาใชจายดานการฝกอบรม 27 3,407,414.78          638,143.45                 0.37     

คาใชจายในการเดินทาง 28 4,210,404.50          3,727,996.00              0.46     

คาวัสดุและคาใชสอย 29 91,366,034.35        40,727,458.86            9.96     

คาสาธารณูปโภค 30 25,499,127.18        7,315,794.01              2.78     

คาใชจายในการดําเนินงาน 31 53,627,526.81        31,394,038.86            5.85     

คาใชจายจากการบริการสินทรัพยชีวภาพ 32 14,471,400.00        7,540,500.00              1.58     

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 33 330,245,802.29      91,533,469.78            36.00   

คาใชจายจากการรับโอนสินทรัพย -                       1,081,955,514.45        -      

คาใชจายอื่น 34 310,816.86            142,000.00                 0.03     

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 590,114,500.95    1,304,454,175.05     64.33   

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน 327,181,737.16    56,350,508.83         35.67   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

งบรายไดและคาใชจาย

สําหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557

(หนวย:บาท)
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

หมายเหตุที่ 1: ขอมูลทั่วไปและหลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน  

 1.1 ขอมูลทั่วไป 

  1) สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ 2556 ตามความในพระ

ราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 130 ตอนที่ 15 ก เมื่อวันที่ 11 

กุมภาพันธ 2556   

  2) วัตถุประสงคหลักของสํานักงาน ฯ คือ 

    1.วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ที่พัก ศูนยประชุม และกิจการที่ตอเนื่องเพื่อการ

พัฒนาพิงคนคร 

    2. พัฒนาโครงขายการคมนาคม การขนสง และการสาธารณูปโภคเพื่อสงเสริมภารกิจตาม (1) 

    3. ประสานงานและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ

ในการพัฒนาพิงคนคร 

     4. อนุรักษและสงเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นใน

พื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 

     5. สงเสริมใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่พัฒนา

พิงคนคร โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 

  3) สถานที่ตั้งสํานักงาน 

       สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) มีสํานักงานใหญ ตั้งอยูที่ 456 หมู 1 ตําบลชางเผือก 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 

       โดยมีสํานักงานภายใตการควบคุม ดังนี้ 

1. สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี 

ตั้งอยูที่เลขที่ 33 หมู 12 ตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230 

2. ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ตั้งอยูที่เลขที่ 456 หมู 1 ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300 
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หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ 

 นโยบายบัญชีการบัญชีที่สําคัญของสํานักงาน ฯ สรุปไดดังนี้ตอไปนี้ 

2.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

  2.1.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตาม

ประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 และแกไขเพิ่มเติม 

  2.1.2 การแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค0423.2/ว

410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ 

 2.2 หนวยงานเสนอรายงาน 

  งบการเงินนี้เปนงบการรวม ประกอบดวย สํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี ศูนย

ประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ และ สํานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 

 2.3 รอบระยะเวลาบัญชี 

สํานักงานฯ กําหนดรอบระยะเวลาบัญชี โดยถือตามปงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 

30 กันยายน ในงวดถัดไป 

 2.4การรับรูรายได 

  สํานักงาน ฯ บันทึกรับรูรายไดคาใชจายตามเกณฑคงคาง ยกเวนรายไดบางประเภทดังนี้ตอไปนี้ 

  2.4.1รายไดจากงบประมาณ รับรูเมื่อไดรับเงิน 

  2.4.2 รายไดจากการขายสินคาและบริการ รับรูเมื่อสงมอบสินคาหรือบริการใหกับผูซื้อหรือผูใชแลว 

  2.4.3 รายไดจากการเชาทรัพยสินหรือเงินสนับสนุน รับรูตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาหรือขอตกลงตาม

เกณฑสิทธิ 

  2.4.4 รายไดจากเงินชวยเหลือหรือเงินสนับสนุน 

  กรณีมีขอจํากัดในการใช รับรูตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จําเปนตอการ

จับคูรายไดจากเงินชวยเหลือกับคาใชจายที่เกี่ยวของ 

  กรณีไดรับเงินชวยเหลือเปนทรัพยสิน ใหรับรูจากเงินชวยเหลือตามสัดสวนของคาเสื่อมราคาสินทรัพย

นั้น ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย 

  2.4.5 รายไดจากการรับบริจาค 

  กรณีไดรับเงินบริจาค เพื่อใชจายในการดําเนินงานโดยไมระบุวัตถุประสงคหรือไมมีขอจํากัด จะรับรูเมื่อ

ไดรับเงิน 

  กรณีไดรับเงินบริจาค ที่ระบุวัตถุประสงคใหใชจายเพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงจะรับรูรายไดใน

งวดเดียวกับการเกิดคาใชจายเพื่อการนั้น โดยใชเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จําเปนตอการจับคู

รายไดจากการรับบริจาคกับคาใชจายที่เกี่ยวของ 
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กรณีไดรับเงินเปนสินทรัพยใหรับรูรายไดจากการรับบริจาคตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย และใหแสดงรายไดจากการ

รับบริจาคไวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของสํานักงานฯ 

2.4.6 รายไดจากการดําเนินงานอื่นนอกเหนือจากขางตน รับรูตามเกณฑคงคาง 

2.5การรับรูคาใชจาย  รับรูตามเกณฑคงคาง 

2.6 วัสดุคงเหลือ 

บันทึกรับรูในราคาทุนที่ไดมา และแสดงตามราคาทุนที่คํานวณโดยวิธี เขากอนออกกอน 

2.7 สินคาและวัตถุดิบคงเหลือ 

 สินคาสําเร็จรูปคงเหลือตีราคาทุนดวยวิธีเขากอนออกกอน โดยบันทึกบัญชีตามวิธีบันทึกเมื่อสิ้นงวด 

 2.8 การใชประโยชนในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย 

  2.81.กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีหนังสืออนุญาตให เชียงใหมไนทซาฟารีในการ

ควบคุมดูแลของ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) ซึ่งในปจจุบันไดมี

พระราชกฤษฎีกาโอนยายกิจการเชียงใหมไนทซาฟารีมาเปนหนวยงานในกํากับของ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ

มหาชน) ใหใชพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย 819-2-60 ไร เพื่อจัดตั้งสวนสัตวกลางคืน และกิจกรรมอื่นที่

เกี่ยวเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล ตามประกาศคณะกรรมการบริหารหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 21 ง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2548 และตามบันทึกขอความของกรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ ทส.0913.54/15771 ลงวันที่ 22 กันยายน 2546 เรื่องการขออนุญาตใช

ประโยชนในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 

  2.8.2การใชที่ดินราชพัสดุเพื่อดําเนินการโครงการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติจังหวัด

เชียงใหม กรมธนารักษอนุญาตใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาใชที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 

(บางสวน) เนื้อที่ 335-0-00 ไร บริเวณหนองฮอ ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อกอสรางศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม ตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 และตามหนังสือจังหวัดเชียงใหมที่ 

กค.0307.37/1860 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 

 2.9 สินทรัพยชีวภาพ (สัตวและตนไม) และคาตัดจําหนาย 

 สินทรัพยชีวภาพ (สัตว หมายถึง สัตวเลี้ยงที่ซื้อมาเพิ่ม และ ลูกสัตวที่เกิดขึ้นหักดวยยอดลดลง หรือตายโดย

บันทึกดวยราคาทุนตัดจําหนายโดยไมคํานึงถึงการคิดคาเสื่อมราคาแตใชการประเมินดอยคาของสินทรัพยแทนโดยแบง

ตามชวงอายุ เปน 3 ชวง คือ 
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2.9.1. ชวงอายุ Weaning (ตั้งแตแรกเกิดจนถึงหยานม) 

  29.2. ชวงอายุ Adult (อายุตอเนื่องจาก Weaning ถึงอายุ 80%) ของอายุขัย 

  2.9.3. ชวงอายุ Elder (อายุ 80%) ของอายุขัย 

  และมีการทบทวนราคาใหมทุกปในระหวางการปดรอบบัญชีในปนั้น ๆ  สวนตางที่เกิดข้ึนใหบันทึกเปนคา

เผื่อการดอยคาสินทรัพยชีวภาพและใหรวมเปนสวนหนึ่งของงบรายไดและคาใชจายสําหรับปที่ทําการประเมิน 

  สินทรัพยชีวภาพ (ตนไม) แสดงดวยราคาทุนเดิมหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม ซึ่งคํานวณดวยวิธีเสนตรง

เพื่อลดราคาตามบัญชีสินทรัพยตลอดอายุการใชประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพยดังตอไปนี้ 

สินทรัพยชีวภาพ (ตนไม)       20 ป 

 2.10 อาคาร อุปกรณ สิทรัพยโครงสรางพื้นฐาน และคาเสื่อมราคา 

  แสดงราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม โดยสินทรัพยถาวรสวนที่ไดรับโอนจากองคการบริหารการพัฒนา

พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) จะบันทึกดวยราคาที่ไดรับโอน ซึ่งแสดงดวยมูลคาสุทธิของ

สินทรัพย และที่ไดรับโอนจากสํานักปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จะบันทึกดวยราคาทุน 

 2.11 คาเสื่อมราคาและการตัดจําหนาย 

  คํานวณโดยวิธีเสนตรง อายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาอาคาร สิ่งปลูกสราง ครุภัณฑและอุปกรณ 

ที่สํานักงานฯ ไดรับโอนมาจากองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)คิดคา

เสื่อมราคาตามอายุการใชงานที่ยังคงเหลืออยูของสินทรัพยนั้น และที่ไดรับโอนจากสํานักปลัดกระทรวง กระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา จะคิดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของสินทรัพยนั้น 

  สําหรับสินทรัพยที่สํานักงานจัดหามาภายหลัง คํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตาม

บัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใชประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพยดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินและคา

พัฒนาที่ดิน ซึ่งถือวาประมาณการอายุการใหประโยชนมีไมจํากัด 

  สวนปรับปรุงที่ดิน       5 ป 

  อาคารและสิ่งปลูกสราง       5-20 ป 

  สวนปรับปรุงภูมิทัศน       5 ป 

  สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน      20 ป 
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  สวนแสดงสัตว        20 ป 

  ระบบสาธารณูปโภค       20 ป 

  สวนปรับปรุงอาคาร       5 ป 

  ครุภัณฑ         5-10 ป 

  ยานพาหนะ        5 ป 

  ครุภัณฑอื่น        5 ป 

  รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนาย กําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับและจะรวมไวใน

งบรายไดและคาใชจาย งานระหวางกอสราง และทรัพยสินรอการโอน ไมมีการคิดคาเสื่อมราคา 

 2.12 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

  สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพื่อ

ลดลงราคาตามบัญชีของสินทรัพยตลอดอายุการใชประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพย ดังนี้ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร       3 ป 

  สิทธิการขาย        3 ป 

  สิทธิบัตร        6 ป 

 2.13 การดอยคา 

  ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของสํานักงานฯ  ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงชี้เรื่อง

การดอยคาหรือไม ในกรณีที่ขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 

  ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืนและจะบันทึกใน

รายไดหรือคาใชจาย 

  การกลับรายการดอยคา 

  ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยของสํานักงานฯ จะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

เพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นน้ันสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูในงบการรายไดคาใชจาย 

 2.14 ผลประโยชนพนักงาน 

  โครงการสมทบเงิน 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

  สํานักงานฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับเจาหนาที่ ซึ่งบริหารจัดการโดยผูจัดการกองทุนที่เปน

หนวยงานภายนอก โดยสํานักงานฯ และเจาหนาที่ที่สมัครเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะจายเงินสมทบเขากองทุน

ตามอัตราที่กําหนดไวตามขอบังคับสํานักงานฯ วาดวยการบริหารงานบุคคลสํารองเลี้ยงชีพ จะจายเงินสมทบเขากองทุน

ตามอัตราที่กําหนดไวตามขอบังคับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) วาดวยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2556 

  สํานักงานฯ จะไมมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากอนุมาณที่ตองจายชําระเพิ่มเติมจาก

จํานวนที่จายสมทบไวแลวหากกองทุนไมมีสินทรัพยเพียงพอที่จะจายชําระภาระผูกพันจากการใหบริการของเจาหนาที่ทั้ง

ในงวดปจจุบัน และงวดกอน ดังนั้นจํานวนเงินที่สํานักงานฯ จายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะรับรูเปนคาใชจาย

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของ 

 2.15ขอคลาดเคลื่อน 

กรณีที่ สินทรัพยหมวดครุภัณฑยานพาหนะ มีมูลคาสุทธิตามบัญชีเทากับราคาซากสํานักงานฯ จะ

ดําเนินการตัดออกจากบัญชีก็ตอเมื่อสํานักงานฯ ไดมีการจําหนายสินทรัพยออกไป 

 2.16 สวนทุน/สินทรัพย (สุทธิ) 

  สวนทุน/สินทรัพยสุทธิ คือ ผลตางระหวางยอดรวมของสินทรัพยรวมกับหนี้สินรวม โดยสินทรัพยสุทธิ 

ประกอบดวย 

  2.16.1การโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณจากหนวยงานเดิม มา

เปนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

ไดกําหนดไวในบทเฉพาะกาล มาตรา 40 กําหนดใหมีการโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และ

งบประมาณจากหนวยงานเดิม มาเปนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) โดยการดําเนินการดังกลาวไดมี

การเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ รวม 2 ครั้ง ดังนี้ 

   1) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 อนุมัติใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ 

ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ

มหาชน) เฉพาะในสวนของสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารี มาเปนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ

มหาชน) ดังนี้ 

      (1) ทรัพยสิน ไดแก เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ที่ดินและอาคาร

สิ่งกอสราง สินทรัพยชีวภาพ-สัตว และตนไม 1,496,655,064.27 บาท 

      (2) สิทธิ ไดแก สิ่งที่พึงมีพึงไดตามกฎหมาย เชน สิทธิ/ทรัพยสินทางปญญา  ลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตร สิทธิเรียกรอง สิทธิอื่นๆ  231,484,090.40 บาท 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

      (3) หนี้ ไดแก ขอผูกพันที่จะตองจายหรืออาจจะตองจายเปนเงิน สิ่งของหรือบริการไมวาจะ

เปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม การค้ําประกัน การซื้อการจาง โดยใชเครดิตอื่นใด 178,245,236.67 บาท 

      (4) งบประมาณ ไดแก เงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายขามป เงินนอก

งบประมาณ (เงินบริจาคและรายได/ผลประโยชนที่เกิดขึ้น) และเงินลงทุน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงาน

พื้นที่พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารี มีงบประมาณและทุน จํานวน 328,743,401.91 บาท 

 การโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) เฉพาะในสวนของสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารี มาเปน

ของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ตองใชระยะเวลา 3 เดือน จึงดําเนินการแลวเสร็จตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เนื่องจากจะตองใชระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกตองของบรรดาทรัพยสิน สิทธิ หนี้ 

และงบประมาณ และมีประเด็นขอกฎหมายกรณีเงินรายไดของสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารีและพื้นที่

เชื่อมโยง ซึ่งเดิมอยูในสังกัดขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) และ

มีรายไดสะสมในรูปเงินทุนขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) โดย

สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีเขาใจวาจะไดรับโอนมาเปนเงินทุนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ซึ่งเปน

สังกัดใหมดวย จึงตองใชเวลาในการปรึกษาหารือและพิจารณาขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งในที่สุดไดขอสรุปวา องคการ

บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) ไมสามารถโอนเงินทุนในสวนดังกลาวให

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)ได เนื่องจากเปนเงินทุนขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 

   2) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 ตุลาคม 2556 อนุมัติใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน 

สิทธิ หนี้ และงบประมาณของศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม จากสํานักงานปลัดกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬาใหกับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ดังนี้ 

      (1) ทรัพยสิน ไดแก สิ่งปลูกสรางและระบบสุขาภาบาล จํานวน 15 รายการ มูลคารวม 

2,459,867,779 บาท  และครุภัณฑ จํานวน 396 รายการ มูลคารวม 111,900,000 บาท 

      (2) สิทธิ ไดแก สัญญากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสราง หนังสือค้ําประกันสัญญา พรอมทั้ง

การรับประกันผลงานตามสัญญา  จํานวน 6 สัญญา และสิทธิครอบครองและใชประโยชนที่ดินราชพัสดุแปลงทะเบียน

หมายเลขที่ ชม. 1745  ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  เนื้อที่ 335 ไร-งาน-ตารางวา 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

หมายเหตุที่ 3 : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

           (หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

เงินสดในมือ      4,617,856.48   716,975.89 

เงินฝากสถาบันการเงิน     196,086,398.22   76,975,029.55 

ลูกหนี้บัตรเครดิต     15,852.50   0.00 

รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   200,720,107.20  77,692,005.44 

 

หมายเหตุที่ 4 : ลงทุนระยะสั้นเงินฝากประจํา 

(หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

เงินฝากประจํา ประเภท 3 เดือน    50,000,000.00   0.00 

เงินฝากประจํา ประเภท 5 เดือน    312,866,000.00   0.00 

เงินฝากประจํา ประเภท 6 เดือน    132,145,570.55   0.00 

รวม เงินลงทุนระยะสั้น     495,011,570.55  0.00 

 

หมายเหตุที่ 5 : ลูกหนี้การคา 

(หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

ลูกหนี้คาบัตรเขาชม     909,120.00   1,119,747.50 

ลูกหนี้บานพัก      29,050.00   29,050.00 

ลูกหนี้คาเชาพื้นที่     0.00    156,000.00 

ลูกหนี้คาสาธารณูปโภค     757,090.92   72,399.95 

ลูกหนี้คาตอบแทนรายได     80,962.10   6,246.78 

ลูกหนี้คาใชพื้นที่ศูนยประชุม    0.00    650,000.00 

ลูกหนี้จากการผิดนัดชําระ     8,503.68   0.00 

รวม ลูกหนี้การคา-สุทธิ     1,784,726.70   2,033,444.23 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

หมายเหตุที่ 6 : ลูกหนี้ระยะสั้น 

           (หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

ลูกหนี้เงินยืม      1,991,226.60   0.00 

หัก เงินขาด/เกิน            (600.00)   0.00 

ลูกหนี้สวนกลาง      0.00    49,388,433.70 

ลูกหนี้จากการแลกเปลี่ยน     4,600,000.00   5,550,000.00 

ลูกหนี้อื่น      1,059,500.00   2,319,500.00 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น   0.00    0.00 

รวม ลูกระยะสั้น-สุทธิ     7,650,126.60   57,257,933.70 

 ลูกหนี้เงินยืมทดรองเปนยอดที่เกิดขึ้น เนื่องจากสํานักงานฯ ใหพนักงานของสํานักงานฯ ยืมเงินเพื่อใชสําหรับการ

ดําเนินงาน ซึ่งสํานักงานฯมีการกําหนดระเบียบ ขอบังคับ สําหรับการใหยืมเงินดังกลาววาจะตองมีการอนุมัติจากผูมี

อํานาจกอนและจะตองนําเงินมาคืนภายในกําหนด 

 

หมายเหตุที่ 7 : วัสดุคงเหลือ 

(หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

วัสดุคงคลัง      604,541.98   355,051.13 

วัสดุสํานักงานคงคลัง     661,551.07   648,931.23 

วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น   307,379.14   217,291.91 

วัสดุงานชาง      1,461,421.11   1,959,203.11 

วัสดุงานบานพัก      134,830.24   193,776.40 

วัสดุงานบานงานครัว     863,000.00   863,000.00 

วัสดุและยารักษาโรคสัตว     809,484.85   631,068.27 

วัสดุรานขายของ อาหารวางและเครื่องดื่ม   1,300,376.93   113,926.50 

วัสดุประชาสัมพันธ     64,750.00   159,171.91 

วัสดุงานถายภาพ      57,249.40   0.00 

วัสดุงานจราจรและความสะอาด    44,161.20   111,708.65 

รวม วัสดุคงเหลือ     6,308,745.92   5,253,129.11 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

หมายเหตุที่ 8 : สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

(หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

คาใชจายจายลวงหนา     160,538.47   428,162.09 

ดอกเบี้ยคางรับ      962,718.52   49,153.70 

รายไดคางรับอื่น      4,049,295.36   434,496.36 

ลูกหนี้(เจาหนี้)สรรพากร     0.00    2,034,370.76 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น     1,504,923.89   174,144.80 

รวม สินทรัพยหมุนเวียนอื่น    6,677,476.24   3,120,327.71 

 

หมายเหตุที่ 9 : สินทรัพยชีวภาพ  

(หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

สินทรัพยชีวภาพ-ตนไม 

สินทรพัยชีวภาพ-ตนไม(ยกมา)    6,804,572.40   3,738,572.40 

บวก  รายการซื้อมาระหวางป    16,000.00   3,066,000.00 

       6,820,572.40   6,804,572.40 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม     (550,715.65)   (192,795.84) 

สินทรัพยชีวภาพ-ตนไม(สุทธิ)     6,269,856.75   6,611,776.56  
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

หมายเหตุที่ 9 : สินทรัพยชีวภาพ (ตอ) 

(หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

สินทรัพยชีวภาพ-สัตวมีชีว ิต 

สินทรัพยชีวภาพ-สัตวมีชีวิต(ยกมา)    140,261,400.00   140,065,500.00 

ปรับปรุง คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย   0.00    0.00 

สินทรัพยชีวภาพคงเหลือ     140,261,400.00   140,065,500.00 

บวก    รายการซื้อมาระหวางป    4,288,000.00   6,310,000.00 

 รายการใหกําเนิด     6,675,200.00   4,642,600.00 

 รายการรับบริจาค    6,000.00   0.00 

 รายการชําระหนี้     1,260,000.00   0.00 

 รายการแลกเปลี่ยน    2,400,000.00   3,785,000.00 

 รายการปรับลดลูกหนี้แลกเปลี่ยน   490,000.00   0.00 

 รายการปรับมูลคาสินทรัพยชีวภาพ  4,292,800.00   413,800.00 

       159,673,400.00     155,216,900.00 

หัก รายการเสียชีวิต     (9,244,200.00)   (6,480,500.00) 

 รายการแลกเปลี่ยน    (1,250,000.00)   (8,475,000.00) 

 รายการบริจาคให    (5,400.00)   0.00 

 รายการจําหนาย     (110,000.00)   0.00 

สินทรัพยชีวภาพ-สิ่งมีชีว ิต(สิทธิ)    149,063,800.00 140,261,400.00 

รวม สินทรัพยชีวภาพ     155,333,656.75 146,873,176.56 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

หมายเหตุที่ 10 : ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง (สุทธิ) 

(หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

ปรับภูมิทัศน      35,187,830.55   32,277,309.60 

หัก คาตัดจําหนายสะสม     (10,328,943.70)   (3,371,382.40) 

ปรับภูมิทัศน (สุทธิ)     24,858,886.85   28,905,927.20 

 

อาคารและสิ่งปลูกสราง     2,714,736,038.40  629,773,708.72 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม     (187,585,025.86)  (40,273,862.84) 

อาคารและสิ่งปลูกสราง (สุทธิ)    2,257,151,012.54 589,499,845.88 

 

อุปกรณ       716,050,306.95   221,883,751.55 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม     (183,595,264.50)  (19,750,493.25) 

อุปกรณ (สุทธิ)      532,455,042.45 202,133,258.30 

 

ยานพาหนะ      67,793,901.52   44,067,640.54 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม     (24,839,386.65)   (13,439,351.64) 

ยานพาหนะ      42,954,514.87   30,628,288.90 

 

งานระหวางกอสราง     18,327,067.42   5,644,709.51 

รวม ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง (สุทธิ)   3,145,746,524.13 856,812,029.79 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

หมายเหตุที่ 11 : สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 

(หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน    352,714,962.93   306,007,169.83 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม     (35,092,248.14)   (12,773,941.14) 

รวม สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)   317,622,714.79  293,233,228.69 

 

หมายเหตุที่ 12 : สินทรัพยไมมีตัวตน 

(หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

โปรแกรมคอมพิวเตอร     7,932,862.54   5,404,924.06 

หัก คาตัดจําหนายสะสม     (4,619,858.67)   (1,730,455.56) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร (สุทธิ)    3,313,003.87   3,674,468.50 

 

สิทธิในการขาย      2,694.31   2,694.31 

หัก คาตัดจําหนายสะสม     (2,694.31)   (1,187.11) 

สิทธิในการขาย (สุทธิ)     0.00    1,507.20 

รวม สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)    3,313,003.87   3,675,975.70 

 

หมายเหตุที่ 13 : สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

(หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

เงินมัดจํากลองกระดาษชําระ    18,132.00   18,132.00 

เงินประกันการใชไฟฟา     102,252.00   102,252.00 

ลูกหนี้คาสินคาและบริการระยะยาว   97,880.00   0.00 

รวม สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น    218,264.00   120,384.00 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

หมายเหตุที่ 14 : เจาหนี้ระยะสั้น 

(หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

เจาหนี้การคา      1,590,052.71   0.00 

เช็คคางจาย      2,205,774.23   1,383,520.83 

เจาหนี้อื่น      0.00    23,612,000.00 

รวม เจาหนี้ระยะสั้น     3,795,826.94   24,995,520.83 

 

หมายเหตุที่ 15 : คาใชจายคางจาย 

(หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

ใบสําคัญคางจาย      60,966.50   0.00 

สาธารณูปโภคคางจาย     4,107,421.79   905,879.56 

ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง 

 ภ.ง.ด.3      32,689.41   24,010.88 

 ภ.ง.ด.53     243,918.42   61,265.91 

คาใชจายคางจาย      28,836,662.08   9,899,147.10 

รวม คาใชจายคางจาย     33,281,658.20   10,890,303.45 

 

หมายเหตุที่ 16 : หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

 

(หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

รายไดรับลวงหนา     571,340.29   11,454,751.10 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น     13,669,509.28   848,700.27 

รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น     14,240,849.57   12,303,451.37 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

หมายเหตุที่ 17 : เงินรับฝากอื่นระยะยาว 

(หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

เงินรับฝากสํานักงานฯ-เชียงใหมไนทซาฟารี   17,323,256.07   17,323,256.07 

เงินรับฝากสํานักงานฯ-ศูนยประชมุ   0.00    3,030,662.63 

รวม เงินรับฝากอื่น     17,323,256.07   20,353,918.70 

 บัญชีเงินรับฝากระยะยาวอื่นจํานวนเงิน 17,323,256.07 บาท เปนกรรมสิทธิ์ของหนวยงานราชการแหงหนึ่ง 

สํานักงานฯ เปนเพียงผูทําหนาที่ในการบันทึกรับเงินงบประมาณที่จะตองจายแทน ซึ่งลบบัญชีโดยถือเปนรายไดเงิน

อุดหนุนจากรัฐาบาลแตจะทําการบันทึกบัญชีไวเปนหนี้สิน และเมื่อมีการนําเงินรับฝากไปใชในการซื้อทรัพยสินรวมทั้ง

คาใชจายตาง ๆ จะทําการลดยอดบัญชีเงินรับฝากออก  ซึ่งการบันทึกบัญชีตามกรณีน้ี จะไมเปนการบันทึกคาใชจายและ

สินทรัพยที่จายจากเงินงบประมาณของ สํานักงานฯ 

หมายเหตุที่ 18 : หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 

(หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

เงินประกันสัญญา     10,011,806.24   5,276,642.74 

เงินประกันผลงาน     841,800.00   863,578.96 

เงินประกันอื่น      25,000.00   50,000.00 

รวม หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น    10,878,606.24   6,190,221.70 

 

หมายเหตุที่ 19 : รายไดสูง/ (ต่ํา) กวาคาใชจาย 

(หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย 

ยอดคงเหลือ ณ ตนงวด     1,372,242,601.43    1,318,409,827.60 

บวก รายการปรับปรุงที่นํามาปรับยอดสะสมโดยตรง 2,594,072,438.88 (2,517,735.00) 

ยอดคงเหลือ ณ ตนงวด     3,966,315,040.31 1,315,892,092.60 

บวก รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย    327,181,737.16     56,350,508.83 

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด    4,293,496,777.47 1,372,242,601.43 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

หมายเหตุที่ 20 : รายไดจากการขายสินคาและบริการ 

(หนวย : บาท) 

       30 ก.ย.57   30 ก.ย.56 

รายไดจากการขายสินคา 

รายไดจากการขายขนมและเครื่องดื่ม   7,852,510.38   3,833,874.39 

รายไดจากการจําหนายอาหารสัตว    2,493,810.00   1,506,300.00 

รายไดจากการจําหนายของที่ระลึก    639,208.36   167,863.63 

รวมรายไดจากการขายสินคา    10,985,528.74   5,508,038.02 

รายไดจากการใหบริการ 

รายไดจากคาบริการเขาชมสวนสัตว   149,257,661.81   64,887,031.20 

รายไดจากการใหบริการถายภาพกับสัตว   2,026,336.54   984,578.12 

รายไดจากการใหบริการบานพกัและประชุมสมัมนา  4,050,179.32   2,673,482.18 

รายไดจาการใหบริการรถ     1,664,271.04   49,300.00 

รายไดจากการใหบริการสถานที ่    21,633,484.10   44,103.81 

รายไดจากการกิจกรรม Segway    25,829.18   0.00 

รายไดจากการใหบริการรานอาหาร-giraffe   70,837.25   0.00 

รายไดจากการใหบริการเครื่องเลนเด็กและมาหมุน  603,819.53   391,514.09 

หัก สวนลดจาย      (53,648,945.78)   (23,306,056.50) 

รวมรายไดจากการใหบริการ    125,683,472.99  45,723,952.90 

รายไดจากการใหเชาอสังหารมิทรัพย   600,313.51   430,761.61 

สวนแบงรายไดและผลตอบแทนจากการใหบริการ  93,214.38   232,244.03 

รวม รายไดจากการขายสินคาและบริการ (สุทธิ)  137,362,529.62  51,894,996.56 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

หมายเหตุที ่ 21 :  รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค 

           (หนวย : บาท) 

        30 ก.ย.57  30 ก.ย.56 

 

 รายไดจากการบริจาค-มีวัตถุประสงค    3,010.00   0.00 

 รายไดจากการบริจาค-ไมมีวัตถุประสงค   3,500.00  14,775.00 

 รวม รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค      6,510.00  14,775.00 

หมายเหตุที ่ 22 :  รายไดจากการบริหารสินทรัพยชีวภาพ 

            (หนวย : บาท) 

        30 ก.ย.57  30 ก.ย.56 

 

 กําไรจากการใหกําเนิด     11,787,000.00  4,690,600.00 

 กําไรจากการจําหนาย         160,000.00   0.00 

 กําไรจากการแลกเปลี่ยน         0.00   105,000.00 

 รายไดจากการรบับริจาค        6,000.00                 0.00 

 รายไดจากการปรับมลูคาสินทรัพย    4,292,800.00  413,800.00 

 รวม รายไดจากการบริหารสินทรัพยชีวภาพ  16,245,800.00  5,209,400.00 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

หมายเหตุที่  23 :  รายไดระหวางหนวยงาน 

           (หนวย : บาท) 

        30 ก.ย.57  30 ก.ย.56 

 

 สินทรพัยรบัโอนระหวางหนวยงาน               - 1,081,955,514.45 

 รวม รายไดระหวางหนวยงาน               - 1,081,955,514.45 

หมายเหต ุ 24 :  รายไดอื่น 

           (หนวย : บาท) 

        30 ก.ย.57  30 ก.ย.56 

 

 รายไดดอกเบี้ยรบัจากสถาบันการเงิน   14,488,774.05             570,316.97 

 รายไดดอกเบี้ยรบัจากการผิดนัดชําระ   8,503.68            0.00 

 รายไดจากการบริจาคทรัพย              99,556.81    63,007.51 

 หนี้สญูรบัคืน       0.00     1,316.19 

 รายไดคาปรับ               269,913.36   708,257.81 

 รายไดอื่น      2,073,372.19  73,380,999.39 

 รวม รายไดอื่น     16,940,120.09  74,723,897.87 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

หมายเหต ุ 25 :  คาใชจายดานบุคลากร 

           (หนวย : บาท) 

        30 ก.ย.57  30 ก.ย.56 

 เงินเดือนและคาจาง 

 เงินเดือน      42,063,748.00         24,232,893.92 

 โบนัส         4,196,385.00         3,297,285.00 

 คาลวงเวลา       3,488,472.94           1,524,374.02 

 คาจางชั่วคราว       7,759,367.00           4,830,767.85 

 คาจางที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ      2,160,000.00          908,571.43 

 คาใชจายบุคลากรอื่น 

 คาเครื่องแบบ        -   473,300.00 

 เงินเพิ่มคาครองชีพ      1,641,921.00            1,886,392.50 

 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ     2,571,923.49             1,399,929.92 

 เงินชวยการศึกษาบุตร      289,679.50                 205,065.00 

 เงินชวยเหลือคารกัษาพยาบาลโรงพยาบาลรัฐ  1,424,663.25               716,580.00 

 เงินชวยเหลือคารกัษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน    0.00    4,100.00 

 คาใชจายบุคลากรอื่น     832,724.00   0.00 

 รวม คาใชจายดานบุคลากร    66,428,884.18  39,479,259.64 

 

หมายเหตุที่  26 :  คาใชจายดานการฝกอบรม 

           (หนวย : บาท) 

        30 ก.ย.57  30 ก.ย.56 

คาใชจายดานการฝกอบรมในประเทศ  

 คาลงทะเบียน       684,984.67             30,424.00 

 คาพาหนะ      641,192.00    16,134.00 

 คาเบี้ยเลี้ยง       26,500.00     25,000.00 

 คาที่พัก       173,233.10    18,885.45 

 คาอาหาร       247,969.00              81,000.00 

 คาใชจายอื่นๆ      158,972.00    466,700.00 

 รวมคาใชจายดานการฝกอบรมในประเทศ            1,932,850.81    638,143.45  
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

คาใชจาดานการฝกอบรมในตางประเทศ 

 คาพาหนะ      781,965.00                          0.00 

 คาที่พัก                 651,240.00                         0.00 

 คาใชจายอื่น ๆ         16,703.97   0.00 

 รวมคาใชจายดานการฝกอบรมในตางประเทศ  1,449,908.97   0.00 

คาใชจายดานการฝกอบรมบุคคลภายนอก 

 คาอาหาร       24,655.00                          0.00 

 รวมคาใชจายดานการฝกอบรมบุคคลภายนอก   24,655.00   0.00 

 รวม   คาใชจายดานการฝกอบรม    3,407,414.78  638,143.45 

 

หมายเหตุที ่ 27 :  คาใชจายในการเดินทาง 

           (หนวย : บาท) 

        30 ก.ย. 57  30 ก.ย.56 

 คาใชจายในการเดินทางในประเทศ 

 คาพาหนะ      2,054,364.58          1,157,187.02 

 คาเบี้ยเลี้ยง         321,800.00              236,500.00 

 คาที่พัก          386,394.09              283,300.00 

 คาใชจายอื่น           21,100.00      4,630.00 

 รวมคาใชจายเดินทางในประเทศ    2,783,658.67  1,681,617.02 

 คาใชจายในการเดินทางตางประเทศ 

 คาพาหนะ      1,093,154.24               896,075.32 

 คาเบี้ยเลี้ยง         100,400.00              135,800.00 

 คาที่พัก          189,026.11              497,751.41 

 คาใชจายอื่น          44,165.48  516,752.25 

 รวมคาใชจายเดินทางตางประเทศ    1,426,745.83   2,046,378.98 

 รวม คาใชจายในการเดินทาง     4,210,404.50  3,727,996.00 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 
 

หมายเหตุที ่ 28 :  คาวัสดุและคาใชสอย 

           (หนวย : บาท) 

        30 ก.ย. 57  30  ก.ย. 56 

 

 คาวัสดุ        8,751,669.06  3,677,095.71 

 ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ      2,931,297.54   363,425.10 

 คาซอมแซมและบํารุงรักษา    20,527,116.20        9,857,068.69 

 คาแกสและน้ํามันเชื้อเพลิง      3,893,991.59             2,010,557.37 

 คาจางเหมาบริการ     42,630,697.52             22,593,563.00 

 คาใชจายอื่น (คาใชสอย)     12,631,262.44    2,225,748.99 

 รวม คาวัสดุและคาใชสอย            91,366,034.35   40,727,458.86 

 

หมายเหตุที ่ 29 :  คาสาธารณูปโภค 

           (หนวย : บาท) 

        30 ก.ย.57  30 ก.ย.56 

 

 คาไฟฟา        19,450,715.74          4,642,155.66 

 คาน้ําประปา       4,287,659.00           1,762,244.51 

 คาโทรศัพท        702,262.08              458,821.50 

 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       879,386.00             434,591.34 

 คาบริการไปรษณียโทรเลขและขนสง       48,795.00         17,981.00 

 รวม  คาสาธารณูปโภค    25,368,817.82         7,315,794.01 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 
 

หมายเหต ุ 30 :  คาใชจายในการดาํเนินงาน 

           (หนวย : บาท) 

        30 ก.ย. 57  30 ก.ย. 56 

 

 คาใชจายในการดูแลสัตว    24,490,171.01         12,659,550.12 

 คาประชาสมัพันธ     9,504,133.40          6,989,816.76 

 คาใชจายในการจัดงาน     1,470,734.99          3,171,109.57 

 คาใชจายงานโครงการ/กจิกรรมพิเศษ    363,343.18             266,059.63 

 คาศึกษาและวิจัย      2,450,000.00   100,000.00 

 คาลิขสิทธิ ์         113,996.52       - 

 ตนทุนคาสินคาและบริการ   17,460,545.80   8,207,502.78 

 รวม คาใชจายในการดําเนินงาน  55,852,924.90     31,394,038.86 

 

หมายเหตุที ่ 31 :  คาใชจายจากการบริหารสินทรัพยชีวภาพ 

           (หนวย : บาท) 

        30 ก.ย. 57  30 ก.ย. 56 

 

 ขาดทุนจากการตาย     14,356,000.00           6,480,500.00 

 ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน         0.00  300,000.00 

 ขาดทุนจากการจําหนาย          110,000.00            0.00 

 ขาดทุนจากการบริจาค             5,400.00             0.00 

 ขาดทุนจากการดอยคา     0.00     760,000.00 

 รวม คาใชจายจากการบริหารสินทรัพยชีวภาพ 14,471,400.00   7,540,500.00 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 
 

หมายเหต ุ 32 :  คาเสื่อมราคาและคาตัดจาํหนาย 

           (หนวย : บาท)  

       30 ก.ย. 57   30 ก.ย. 56 

 

 ปรับภูมทิัศน      6,957,561.30                      3,371,382.40 

 อาคารและสิ่งปลูกสราง           147,311,163.02                    40,273,862.84 

 อุปกรณ             139,005,384.60                    19,750,493.25 

 ยานพาหนะ     11,400,035.01                   13,439,351.64 

 สินทรพัยชีวภาพ-ตนไม        357,919.81                       192,795.84 

 สินทรพัยโครงสรางพื้นฐาน   22,318,307.00                   12,773,941.14 

 สินทรพัยไมมีตัวตน    2,890,910.31           1,731,642.67 

 รวม คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  330,241,281.05        91,533,469.78 

 

หมายเหตุที ่ 33 :  คาใชจายอื่น 

           (หนวย : บาท) 

       30 ก.ย. 57   30 ก.ย. 56 

 คาใชจายทางภาษี           151.86                                     - 

คาใชจายอื่น      310,665.00   142,000.00 

 รวม คาใชจายอื่น    310,816.86   142,000.00 



หมายเหตุที� 34 : รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน

งบสุทธิ เบิกจ่าย กันเงินไว้เบิกเหลื�อมปี คงเหลือ

แผนงาน : พฒันาการท่องเที�ยวและบริการ

ผลผลิต : การบริหารจัดการเพื�อเพิ�มพนูศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที�ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื�นที�เชื�อมโยง

กิจกรรม : การพฒันาสินค้าบริการด้านการท่องเที�ยว

24,975,000.00                      10,023,710.99                         9,116.00                                 14,942,173.01                           

107,765,000.00                    13,045,183.97                         45,633,450.99                       49,086,365.04                           

4,890,000.00                         357,019.99                              3,664,690.00                         868,290.01                                 

8,000,000.00                         3,945,000.00                           3,825,000.00                         230,000.00                                 

145,630,000.00                    27,370,914.95                         53,132,256.99                       65,126,828.06                           

แผนงาน : เพิ�มรายได้จากการท่องเที�ยวและบริการ

ผลผลิต : พื�นที�ที�มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื�นที�เชื�อมโยงได้รับการพฒันาเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�ได้มาตรฐานด้านการท่องเที�ยว

กิจกรรม : การพฒันาสินค้าบริการด้านการท่องเที�ยว

70,006,000.00                      46,910,619.10                         70,120.00                               23,025,260.90                           

100,148,000.00                    77,028,999.15                         12,634,699.14                       10,484,301.69                           

39,791,000.00                      8,806,854.45                           28,447,489.00                       2,536,656.55                              

209,405,900.00                    65,348,278.51                         122,520,654.40                     21,536,967.09                           

419,350,900.00                    198,094,751.21                      163,672,962.54                     57,583,186.23                           

คา่ใชจ้า่ยโครงการ

รวม

งบลงทุน
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งบบุคลากร

งบดาํเนินงาน

งบลงทุน

คา่ใชจ้า่ยโครงการ

สํานักงานพฒันาพงิคนคร (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2557
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แผนงาน : เพิ�มรายได้จากการท่องเที�ยวและบริการ

ผลผลิต : พื�นที�ที�มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื�นที�เชื�อมโยงได้รับการพฒันาเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�ได้มาตรฐานด้านการท่องเที�ยว

กิจกรรม : การเพิ�มศักยภาพแหล่งท่องเที�ยว

8,000,000.00                         88,549.65                                 -                                           7,911,450.35                              

30,800,000.00                      757,250.00                              6,193,839.00                         23,848,911.00                           

3,500,000.00                         -                                             3,500,000.00                         -                                               

42,300,000.00                      845,799.65                              9,693,839.00                         31,760,361.35                           

แผนงาน : เพิ�มรายได้จากการท่องเที�ยวและบริการ

ผลผลิต : การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม : การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

10,930,000.00                      2,095,240.50                           -                                           8,834,759.50                              

100,050,000.00                    31,848,728.10                         15,663,850.37                       52,537,421.53                           

51,481,000.00                      12,795,350.00                         35,588,691.95                       3,096,958.05                              

13,300,000.00                      -                                             13,264,790.00                       35,210.00                                   

175,761,000.00                    46,739,318.60                         64,517,332.32                       64,504,349.08                           

783,041,900.00                    273,050,784.41                      291,016,390.85                     218,974,724.72                         

งบลงทุน

รวม

รวมทั�งสิ�น

คา่ใชจ้า่ยโครงการ

รวม

งบบุคลากร

งบดาํเนินงาน

คา่ใชจ้า่ยโครงการ

สํานักงานพฒันาพงิคนคร (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2557

งบบุคลากร
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 
หมายเหตุที่ 35 : ภาระผูกพัน 

 สํานักงานฯ มีภาระผูกพันที่ตองจายจํานวน 323,129,172.86 บาท ซึ่งจําแนกเปนภาระผูกพันของแตละ

หนวยงานดังนี้ 

 1. สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี และสํานักบริหารงานกลาง โดยใชเงินงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 

32,112,781.99 บาท 

 2. สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี โดยใชงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 163,672,962.56 บาท 

 3. สํานักงานบริหารงานกลางโดยใชเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 53,132,256.99 บาท 

 4. ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม โดยใชเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 

64,517332.32 บาท 

 5. สํานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ โดยใชเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 9,693,839.00 บาท 
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ประมวลของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

.................................. 
 

1. “โครงกำรผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพบประชำชน” ให้บริกำรประชำชนเชิงรุกแก่ประชำชน  

โครงการ "หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่" เป็นหนึ่งใน
นโยบายส าคัญของรัฐบาล ที่ประสงค์ให้มีการน าบริการทุกประเภทจาก ส่วนราชการ องค์กรสาธารณกุศล และ
ภาคเอกชน ออกมาให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ที่ห่างไกลความเจริญ เป็นการบริการในเชิ งรุก ทั้งนี้เพ่ือให้
ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม อีกทั้งเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ลดค่า
ครองชีพให้กับประชาชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ กับประชาชนในพ้ืนที่ 
ตลอดจนเพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและความคิดของประชาชน ให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และส่งเสริมให้ชาวบ้าน ได้น้อมน าเอาแนวพระราชด าริ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ร่วมโครงการกับจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 โดยได้ท าการแนะน าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและท าการแจกปุ๋ยมูลสัตว์ ดังนี้  

 

วันที่เข้ำร่วมกิจกรรม สถำนที่ 
3 กรกฎาคม 2557   
16 กรกฎาคม 2557 
14 สิงหาคม 2557 
21 สิงหาคม 2557 
30 กันยายน 2557 

โรงเรียนแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
โรงเรียนไชยปราการ อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 
 

                            
 

 



 
 

2. ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) จัด เสวนำทิศทำงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในงาน Lanna Expo  

วันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น.-17.00 น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  จัด
เสวนา“ทิศทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่” เพ่ือรับฟังความคิดเห็นรวมทั้ง
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกิจและ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือยกระดับคุณชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่การพัฒนาพิงคนคร  โดยมีผู้แทนจากเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBTI) และ สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ ณ ลานเวทีวัฒนธรรม ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในงาน Lanna Expo ระหว่างวันที่ 19-23 
กันยายน 2557 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

3. กิจกรรม Car Free Day 2014  
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมจักรยานและCentral Festival จัด 

Chiangmai Car Free Day ปั่นจักรยาน 1,500 คนจากCentral ไปศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนม์พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.287898958068309.1073741882.116597415198465&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.287898958068309.1073741882.116597415198465&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.287225671468971.1073741881.116597415198465&type=1


 
 

 

4. ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ร่วมกับมณฑลทหำรบกที่ 33 จัดกิจกรรม 
ท ำควำมดีเพื่อแม่คืนควำมสุขให้เยำวชน  

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับมณฑล
ทหารบกที่ 33 จัดโครงการ “ท าความดีเพ่ือแม่ คืนความสุขให้เยาวชน” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมแสดงความจงรักภักดี และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ  
แม่หลวงของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2557 โดยมี พ.อ.โกศล ประทุมชาติ รอง 
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้เกียรติเปิดงาน และดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร(องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. เมื่อวันที่ 13 ก.ค. พล.ต.ศรายุธ รังษี ผบ.มทบ.ที่ 33 ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม 
"ปรองดองรวมใจปั่นจักรยาน"ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียาติ 7รอบพระชนมพรรษา 
ถ.คันคลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร กล่าวรายงาน มี พล.ต.ต.สมพงษ์ชิงดวง รองผบช.ภ.5พร้อมด้วยกลุ่มนักปั่นจักรยานในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่กว่า 300 คน เข้าร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ โดยมี ผบ.มทบ.ที่ 33 พร้อมด้วย ผอ.ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร ร่วมปั่นจักรยานด้วยโดยเส้นทางนั้นจะมีการปั่นจากศูนย์ประชุมฯ ไปยังเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
และปั่นกลับจากไนท์ซาฟารี มายังศูนย์ประชุม ซึ่งระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.268520510006154.1073741870.116597415198465&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.268520510006154.1073741870.116597415198465&type=1


 
 

กิจกรรมวันส ำคัญเนื่องในโอกำสต่ำงๆของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
 
วันส ำคัญเนื่องในโอกำสต่ำงๆ กิจกรรม/สถำนที่ท่ีจัดกิจกรรม 
5 ธันวาคม 2556 
11 มกราคม 2557 
 
 
 
 
14 กุมภาพันธ์ 2557 
 
17 กุมภาพันธ์ 2557 
 
13-15 เมษายน 2557 
 
 
 
 
 
12 สิงหาคม 2557 

- เข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีฟรีส าหรับผู้เป็นพ่อ 
- ถวายพระพร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- แจกขนมและรางวัล  
- ขบวนพาเหรดสัตว์ป่า สร้างสีสันในงาน   
- กิจกรรมต่างๆ เช่น ตักไข่ปลาช่อนอเมซอน,   
ขี่ม้าแคระ, เวทีแสดงความสามารถ 
- ปล่อยลูกโป่งสีชมพูขึ้นฟ้าจ านวนกว่า 300 ลูก 
- แสดงโชว์คู่รักเม่นเผือก 
- กิจกรรมขี่ม้า หรือลูบม้า รับโชคดีวันตรุษจีนในปีม้า 
- การแสดงคาราวานสัตว์ป่าชุดไชนีส นิวเยียร์ 2014 
- จัดขบวนแห่รณรงค์ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 
น าช้างแสนรู้ “พังน้ าหวาน” ร่วมเล่นน้ ากับ
นักท่องเที่ยวสร้างสีสันวันสงกรานต์บริเวณคูเมือง
เชียงใหม่“ 
- จัดกิจกรรมสรงน้ าพระ ท าบุญพระประจ าวันเกิด 
การแสดงพ้ืนเมือง   อิ่มอร่อยกับกาดหมั้วครัวฮอม 
- บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี 
- จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปรองดองรวมใจ  
ถวายพระพร มหาราชินี 
- ถวายพระพร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

                         
 

                         
 



 
 

กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
 กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยกับพันธมิตรทำงธุรกิจ (บริษัทน ำเที่ยว) 

เข้าพบบริษัทน าเที่ยวที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ที่เป็นบริษัทน าเที่ยว เพ่ือแนะน าส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี และมอบของที่ระลึก 
 กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ภำคกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 เข้าพบผู้บริหารสถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา เพ่ือแนะน า
กิจกรรมการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมทั้งศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ อาทิ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา 
 กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ภำครำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ แนะน ากิจกรรมการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมทั้งศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติฯ แก่ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




