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ความเป็นมา
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) : สพค. จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 130 ตอนที่ 15 ก
เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556 โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยงหรือ
ต่อเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่ดังกล่ำว โดยมีกำรควบรวมและโอนกิจกำรโครงกำรเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี จำกองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) และศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ จังหวัดเชียงใหม่ จำกสำนักปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ มำอยู่
ภำยใต้กำรบริหำรของ สพค. โดยมีวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง ดังนี้
(๑) วำงแผน พัฒนำ และบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจกำรที่ต่อเนื่องเพื่อ
กำรพัฒนำพิงคนคร
(๒) พัฒนำโครงข่ำยกำรคมนำคม กำรขนส่ง และกำรสำธำรณูปโภคเพื่อส่งเสริมภำรกิจตำม (๑)
(๓) ประสำนงำนและสนั บ สนุ น หน่ ว ยงำนภำครัฐ องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นและภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำพิงคนคร
(๔) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น
ในพื้นที่กำรพัฒนำพิงคนคร
(๕) ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่กำร
พัฒนำพิงคนคร โดยคำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอำนำจหน้ำที่กิจกำร ทรัพย์สิน
สิทธิ หนี้ และงบประมำณขององค์ กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำร
มหำชน) (อพท.) เฉพำะในส่วนของสำนักงำนพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้กับสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์ กำรมหำชน) (สพค.) และมี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 8 ตุ ล ำคม 2556 อนุ มั ติ โ อนบรรดำอ ำนำจหน้ ำ ที่ กิ จ กำร
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณของสำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ในส่วนของ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ไปเป็นของสำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ตำมควำมในมำตรำ 40 แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ให้สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
(สพค.) และหน่วยงำนภำยในปรับเปลี่ยนสถำนภำพ บทบำท ภำรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล และเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณของสำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีของกระทรวงทรัพยกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (องค์กำรสวนสัตว์) และศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำไปเป็นของกระทรวงกำรคลัง (กรมธนำรักษ์)
และคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันสิ้นสุดควำม
รั บ ผิ ดชอบกำรด ำเนิ น งำนของ สพค. ในส่ ว นของศู นย์ป ระชุมและแสดงสิ นค้ำ นำนำชำติ ฯ เป็น วันที่ 30
กันยำยน 2561 และให้กรมธนำรักษ์รับผิดชอบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม
2561 พร้อมทั้งเห็นชอบอัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเลิกจ้ำงและเงินช่วยเหลือเยียวยำแก่เจ้ำหน้ำที่ของ
สพค. ที่ปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ
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คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2561 เห็นชอบกำรขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
14 พฤษภำคม 2556 ซึ่งจัดให้ สพค. เป็นองค์กำรมหำชนกลุ่มที่ 1 พัฒนำและดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญ
ของรัฐเฉพำะด้ำน เปลี่ยนแปลงเป็นองค์กำรมหำชนกลุ่มที่ 2 บริกำรที่ใช้เทคนิควิชำกำรด้ำนหรือสหวิทยำกำร
เพื่อให้สอดคล้องกับภำรกิจ ของ สพค. ที่เปลี่ยนแปลงไปตำมนโยบำยรัฐบำล และให้มีผลใช้บังคับกับผู้ดำรง
ตำแหน่งประธำนกรรมกำร กรรมกำร ที่ปรึกษำ และอนุกรรมกำร และผู้อำนวยกำร สพค. คนถัดไป ตำม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน (กพม.)
พระรำชกฤษฎีกำยุบเลิกสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์ กำรมหำชน) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 14
เมษำยน 2562 โดยให้ยุบเลิกสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) แต่ให้สภำพนิติบุคคลของสำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ ยังคงดำรงอยู่ตรำบเท่ำเวลำที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้
และให้ โ อนศูน ย์ ป ระชุมและแสดงสิ น ค้ำนำนำชำติเฉลิ มพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ซึ่งเป็นของ
สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ และบรรดำอำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมำณ และรำยได้ส่วน
ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติดังกล่ำว ตำมบัญชีรำยกำรทรัพย์สินที่คณะกรรมกำรบริหำรกำร
พัฒนำพิงคนครและกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลังร่วมกันจัดทำขึ้นไปเป็นของกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง
ทั้งนี้ ให้โอนสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีซึ่งเป็นของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ และบรรดำอำนำจหน้ำที่
กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมำณ และรำยได้ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ในส่วนของสำนักงำน
เชีย งใหม่ไนท์ซำฟำรี ไปเป็ น ขององค์กำรสวนสั ตว์ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม ภำยใน
ระยะเวลำที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และให้เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ซึ่งปฏิบัติงำนในส่วนที่
เกี่ยวกับสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนพั ฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) เพรำะเลิ กหรื อ ยุ บ ต ำแหน่ ง และได้ รับ ค่ ำตอบแทนกำรเลิ กจ้ ำงและเงิ นช่ วยเหลื อเยียวยำตำมที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด ในระหว่ำงที่ยังดำเนินกำรไม่แล้ วเสร็จ ให้สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ มีอำนำจบริหำร
จัดกำรสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและกิจกำรที่ต่อเนื่องจนกว่ำกำรดำเนินกำรจะแล้วเสร็จ
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คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
(ระยะเวลาการดารงตาแหน่งตั้งแต่ 13 มีนาคม 2561 – 12 มีนาคม 2565)
นายณอคุณ สิทธิพงศ์
ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการโดยตาแหน่ง
นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล
ผอ. กองกฎหมายและระเบียบ สานักงบประมาณ
ผู้แทนกรรมการโดยตาแหน่ง
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการโดยตาแหน่ง
ว่าง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ลาออกเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2563)
นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอนุชา ดารงมณี
กรรมการภาคเอกชน
นายราม สุภา
กรรมการภาคเอกชน
พลตารวจโท ประหยัชว์ บุญศรี
กรรมการภาคเอกชน
นายเบญจพล นาคประเสริฐ
กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖๓)

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

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

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

คณะอนุกรรมด้านบริหาร
1. นำยบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
2. นำยอนุชำ สุขสงวน
3. นำยสมหวัง บุญระยอง
4. รศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
5. นำยมงคล สุกใส
6. นำยเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์
7. นำวำอำกำศเอกวิสูธ จันทนำ
8. นำยณรงค์ ตนำนุวัฒน์
9. นำยบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ
10. นำยสมศักดิ์ ลำภอดิศร
11. นำงสำวภัคนันท์ วินิจชัย
12. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
13. ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนกลำง
14. หัวหน้ำงำนยุทธศำสตร์ งบประมำณ และประเมินผล
15. หัวหน้ำงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
๑. นำยสมหมำย ลักขณำนุรักษ์
2. นำยพลภัทร สีแดง
3. นำงชื่นสุมน นิวำทวงษ์
4. นำยวัชรพงษ์ จำวรุ่งวณิชสกุล
5. พลโทภำณุ โรจนวสุ
6. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
7. พ.ต.อ. รุ่งสุริยำ เผือกประพันธ์
8. พ.ต.อ. พิเชษฐ จีระนันตสิน
9. นำยเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล
10. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
11. นำยอำชวิศว์ มำลัย

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

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

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
1. พลตำรวจโทประหยัชว์ บุญศรี
2. นำยรำม สุภำ
3. นำยบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ
4. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
5. ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลหรือผู้แทน
6. เจ้ำหน้ำที่งำนกฎหมำยหรือผู้แทน

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
1. นำงดวงตำ ตันโช
ประธำนอนุกรรมกำร
เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ
2. ผู้แทนสำนักงำน ก.พ.ร.
อนุกรรมกำร
3. นำงพัฒนำ วงค์วิเศษ
อนุกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำงำนสำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่
4. นำงปริษำ ปำนพรหม
อนุกรรมกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่
5. นำยศุกรีย์ สิทธิวนิช
อนุกรรมกำร
6. นำงสำวพัฒนำ จินำวำ
เลขำนุกำร
7. นำงสำวประภัสสร ชื่นสมบัติ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะอนุกรรมการโอนสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
1. นำยเบญจพล นำคประเสริฐ
ประธำนอนุกรรมกำร
2. นำยบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ
อนุกรรมกำร
3. นำยเวทย์ นุชเจริญ
อนุกรรมกำร
4. นำยวิศิษฎ์ วิชำศิลป์
อนุกรรมกำร
5. นำงโสภิศ อินทสโร
อนุกรรมกำร
6. นำงสำวตรีทิพย์ แดงเงิน
อนุกรรมกำร
7. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
อนุกรรมกำร
8. นำยอำชวิศร์ มำลัย
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
นักกฎหมำย
9. หัวหน้ำงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
10. หัวหน้ำงำนบัญชี
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
11. หัวหน้ำงำนระบบฐำนข้อมูลสัตว์
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
12. นำยณัฐพงษ์ รัชตประทำน
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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ข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ จำนวน 13 ครั้ง มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม
ร้อยละ 80 ขึ้นไปจำนวน ๑๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 76.92 ดังนี้
ประชุมครั้งที่
11/2562
12/2562
13/2562
1/2563
2/2563
3/2563
4/2563
5/2563
6/2563
7/2563
8/2563
9/2563
10/2563

วันที่
10 ตุลำคม 2562
15 พฤศจิกำยน 2562
27 ธันวำคม 2562
20 มกรำคม 2563
21 กุมภำพันธ์ 2563
13 มีนำคม 2563
26 มีนำคม 2563
23 เมษำยน 2563
28 พฤษภำคม 2563
25 มิถุนำยน 2563
23 กรกฎำคม 2563
20 สิงหำคม 2563
24 กันยำยน 2563

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

จำนวนคณะกรรมกำรฯ
9
9
6
6
6
6
6
9
9
9
9
9
9

จำนวนกรรมกำรเข้ำประชุม
7
8
5
5
6
5
4
8
9
8
8
8
7

ร้อยละ
77.77
88.88
83.33
83.33
100
83.33
66.67
88.89
100
88.89
88.89
88.89
77.78
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แผนยุทธศาสตร์สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 5 ปี
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำพิ ง คนครได้ ป รั บ บทบำทของส ำนั ก งำน โดยยึ ด หลั ก ควำมสอดคล้ อ งของแผน
ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯกับยุทธศำสตร์ในระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) และทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) และยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด
วิสยั ทัศน์ :
สพค. เป็นศูนย์กลำงของกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรเพื่อยกระดับศักยภำพกำรท่องเที่ยวให้มี
คุณภำพ ยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภำพของจังหวัดภำคเหนือตอนบน
พันธกิจ :
1. เป็นแกนกลำงในกำรบูรณำกำร เชื่อมโยงกำรพัฒนำ ยกระดับ และเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว
ของทุกภำคส่วนในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ ำ นำนำชำติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษำ เป็นศูนย์กลำงในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมไมซ์ไปสู่ Lanna Eco MICE ในภำคเหนือตอนบน
3. พัฒนำ ยกระดับ และเพิ่มศักยภำพเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สัตว์ป่ำ และระบบนิเวศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน
2. ส่งเสริมกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์ของภำคเหนือตอนบน
3. กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์ประชุมฯ และ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้สนับสนุนกำรท่องเที่ยวในระดับสำกล
4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

แผนยุทธศาสตร์สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
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สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

โครงสร้างของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
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อัตรากาลังของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ภารกิจตามโครงสร้างของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
(1) สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มีหน้ำที่ควำมรับ ผิดชอบ เกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรทั้งปวงของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและในส่วนที่
เกี่ยวข้อง กำรให้กำรบริกำรสวนสัตว์และสวนสนุก กำรดูแลและกำรฝึกสัตว์ กำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัดเลี้ยง
กำรค้ำภำยใน กิจกรรมกำรตลำด กำรพัฒนำสินค้ำและกำรให้บริกำร กำรดูแล ปรับปรุงและกำรดูแลรักษำ
อำคำรสถำนที่และพื้นที่ในควำมรับผิดชอบ รวมทั้ง กำรดำเนินกำรด้ำนมวลชนสัมพันธ์และดำเนินงำนอื่นๆ
ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย ประกอบด้วย
ฝ่ำยบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล พัฒนำ งำนบัตรเข้ำชม งำนอำนวยควำมสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว งำนให้ควำมรู้สำระ และควำมบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว ในกิจกรรมชมสัตว์ กิจกรรมสวนสนุก
กิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งกำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน ประกอบด้วย กลุ่มงำนอำนวยควำม
สะดวกนักท่องเที่ยว กลุ่มงำนบ้ำนพักจัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน
 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรักษำสัตว์ อนุรักษ์ วิจัยและพัฒนำพันธุ์สัตว์ กำร
เลี้ยง กำรดูแลรักษำสุขภำพสัตว์ กำรฝึกสัตว์เพื่อนำออกแสดง ประกอบด้วยกลุ่มงำนสัตวแพทย์ อนุรักษ์และ
วิจัย กลุ่มงำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์
 ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบำรุง มีหน้ำที่ควำมรับผิ ดชอบในกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง ดูแลรักษำและซ่อม
บำรุงอำคำร ยำนพำหนะ อุปกรณ์ทุกระบบ กำรดูแลจัดแต่งภูมิทัศน์ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำม
ปลอดภัย กำรจรำจร และกำรสื่อสำร ของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ประกอบด้วย กลุ่มงำนโยธำและซ่อม
บำรุง กลุ่มงำนภูมิทัศน์และจัดกำรสิ่งแวดล้อม กลุ่มงำนรักษำควำมปลอดภัย ควำมสะอำดและจรำจร
 ฝ่ ำ ยกำรตลำด มี ห น้ ำ ที่รั บ ผิ ด ชอบในกำรรั บ จอง กำรจั ด กิจ กรรมส่ ง เสริ มกำรตลำด กำรพั ฒ นำ
สินค้ำและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย งำนบริหำรงำนขำยและรับจอง งำนแผนและวิจัยกำรตลำด และงำนพัฒนำ
สินค้ำและบริกำร
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(2) สานักบริหารงานกลาง
เกี่ย วกับ กำรบริ ห ำรงำนทั่วไปของส ำนักงำนและกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ผู้ อำนวยกำร และหน่ ว ยงำนภำยในกำกับ ส ำนัก งำนพัฒ นำพิ งคนคร หน่ว ยตรวจสอบภำยในกำรบริ ห ำร
ทรัพยำกรสำนักงำน กำรประชำสัมพันธ์ กำรผลิตสื่อต่ำงๆ รวมทั้งกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำร องค์กร
ปกครองท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนอื่น ตลอดจนกำรกำหนดยุทธศำสตร์ขององค์กร กำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเพื่อให้บรรลุตำมภำรกิจ และวัตถุประสงค์ของสำนักงำนพัฒนำพิง
คนคร ประกอบด้วย
 ฝ่ ำ ยบริ ห ำรงำนทั่ว ไป มีห น้ ำ ที่รั บ ผิ ด ชอบ งำนด้ ำ นเอกสำร งำนทะเบี ย นรั บ – ส่ ง หนั ง สื อ งำน
จัดเก็บเอกสำร งำนพิมพ์หนังสือ กำรประสำนงำนทั้งภำยในภำยนอกองค์กร งำนควบคุมดูแลยำนพำหนะ
ประกอบด้วย งำนเลขำนุกำร งำนธุรกำร งำนควบคุมยำนพำหนะ
 ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ กลั่นกรองและประสำนกำรนำเรื่องเสนอคณะ
กรรกำร อนุกรรมกำร จัดเตรียม นัดหมำย อำนวยควำมสะดวก ในกำรดำเนินงำนประชุมของคณะกรรมกำร
จัดทำรำยงำนกำรประชุมของคระกรรมกำร และกำรกำกับดูแลกำรประชุมอนุกรรมกำร กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนิ น งำนตำมมติ หรื อ ข้ อ สั่ ง กำรของคณะกรรมกำร และอนุ ก รรมกำร ประกอบด้ ว ย งำนเลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำร งำนธุรกำร งำนประชุมคณะกรรมกำร
 ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร กำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนในส่วนงำนกำรเงิน และงำนบัญชี ให้ถูกต้องตำมระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสำร
กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรวิเครำะห์ กำรเงิน จัดทำกระแสเงินสด ตำมรำยกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำม
ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน บันทึกบัญชีของ
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้ถูกต้องและเป็นไปตำมหลักสำกล ประกอบด้วยงำนกำรเงิน งำนบัญชี
 ฝ่ำยวิชำกำรและแผนงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร กำกับ ทบทวน ดูแล ถ่ำยทอด
งำนยุทธศำสตร์ กำรรวบรวมข้อมูลในกรจัดทำงบประมำณ แผนงำน แผนกำรใช้จ่ำยเงิน และประเมินผลกำร
จัดทำแบะติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี กำรจัดทำแผนและรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ควบคุมภำยใน กำรจัดทำรำยงำนประจำปี
ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย งำนวิเครำะห์นโยบำยและ
แผน งำนจัดทำงบประมำณ งำนวิจัย ติดตำมและประเมินผล งำนควบคุมภำยใน และบริหำรควำมเสี่ยง
 ฝ่ ำ ยบริ ห ำรทรั พยำกรบุ คคล มีห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำรบริ ห ำร จั ด กำร กำกับ ดู แ ล ติ ด ตำมและ
ประเมินผล กำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย พัฒนำ
บุคลำกรของสำนักงำน จัดฝึกอบรม กำรเสริมสร้ำงวินัย ปลูกฝังสร้ำงค่ำนิยมขององค์กร กำรพัฒนำระบบ
คุณธรรม จริยธรรม พัฒนำคุณภำพชี วิตบุคลำกร กำรดำเนินกำรด้ำนสิทธิ สวัสดิกำรและผลประโยชน์ของ
ผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศของสำนักงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
 ฝ่ำยพัสดุและอำคำรสถำนที่ หน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำร จัดกำร กำกับดูแล และวำงแผนงำน
จัดซื้อ จัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับของสำนักงำน มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งกำรหรือ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบริหำรสัญญำ ควบคุมดูแล จำหน่ำยวัสดุและครุภัณฑ์ บริหำรจัดกำรและ
ควบคุมดูแลด้ำนอำคำรสถำนที่ กำรบำรุงรั กษำทรัพย์สินและกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
ประกอบด้วยงำนจัดซื้อจัดจ้ำง งำนทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สิน งำนบริหำรสัญญำ งำนควบคุมอำคำรและ
สถำนที่
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ฝ่ำยประชำสั มพันธ์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีห น้ำที่รับผิดชอบในกำรกำหนดทิศทำงในกำร
ประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนตอบแทนสังคม (CSR) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จัดทำฐำนข้อมูลของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ทุกด้ำน พัฒนำเว็บไซต์ และสื่อประชำสัมพันธ์ของสำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร ประกอบด้วยงำนประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนวำงแผนและพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
 ฝ่ำยกฎหมำย มีหน้ำที่ รับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสนับสนุนให้กำรดำเนินงำนของสำนักงำน
พัฒ นำพิงคนครให้ ถูกต้องตำมกฎ ระเบี ย บ ข้อบังคับและกฎหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบร่ำงสั ญญำและ
ข้อตกลง ต่ำงๆ กำรเสนอปรั บ ปรุ งระเบี ย บ ข้อบังคับ หลั กเกณฑ์และประกำศของส ำนักงำน ดำเนินกำร
เกี่ยวกับงำนนิติกรรมและสัญญำ งำนเกี่ยวกับควำมผิดทำงคดีแพ่ง คดีอำญำ งำนคดีปกครอง และงำนคดีอื่นๆ
ที่ อ ยู่ ใ นหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบของส ำนั ก งำน รวมทั้ ง ให้ ค ำปรึ ก ษำ วิ นิ จ ฉั ย และตี ค วำมข้ อ กฎหมำย
ประกอบด้วย งำนกฎหมำย งำนวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์
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ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. แผนงานโครงการจาแนกตามแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
กำรบูรณำกำรและ
เชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อน
อุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ภำคเหนือตอนบน

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
กำรพัฒนำศักยภำพ
ศูนย์ประชุมฯ และ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้
สนับสนุนกำรท่องเที่ยว
ในระดับสำกล

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรภำยใต้หลัก
ธรรมำภิบำล

• โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. 2563
• โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนยีสำรสนเทศสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
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2. ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (ตุลาคม
2562 - กันยายน 2563)
ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด

ผลการปฏิบัติงาน
(หน่วยนับ)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการ
สร้างรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นไป
658,487 (คน)
ตำมเป้ำหมำย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : รำยได้ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นไปตำมเป้ำหมำย 92.73 (ล้ำนบำท)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : Economic Impact เป็นไปตำมเป้ำหมำย
2,223.90 (ล้ำนบำท)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ระดับควำมสำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน
80 (ร้อยละ)
ตำมแผนดำเนินงำนขององค์กร

255,073 (คน)
99.90 (ล้ำนบำท)
1,445.50 (ล้ำนบำท)
98.15 (ร้อยละ)

3. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
1) แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์
แผน/ผลกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณ (งบประมำณตำมยุ ท ธศำสตร์ ) ตำมแผนปฏิ บั ติ ง ำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 จ ำนวน 12 รำยกำร วงเงิ นจ ำนวน 33,401,700 บำท ด ำเนินกำรแล้ ว เสร็ จ
9,038,617.71 บำท คิดเป็นร้อยละ 27.06 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 7,953,048.22 บำท คิดเป็นร้อยละ
23.81 ไม่ดำเนินกำร 13,347,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 39.96 มีเงินเหลือจ่ำย 3,063,034.07 บำท คิด
เป็นร้อยละ 9.17 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้ำนบำท
แผน
ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวนเงิน จานวนเงิน ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการ 4.7925 2.9188 60.90
และเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
1 โครงกำรตลำดนัดภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ 0.5000 0.5000 100.00
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “กำดนัด
ECO - Chiang Mai Night Safari Zoo”
2 โครงกำรกิจกรรมประชำสัมพันธ์
4.2925 2.4188 56.35
เชิงบูรณำกำร ประจำปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนา
20.4858 4.3046 21.01
ศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล
1 โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่
1.2500 1.0225 81.80
ไนท์ซำฟำรี
2 โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและ
1.7300 1.2053 69.67
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในพื้นที่เชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี
3 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุง
5.5000 1.6060 29.20
สิ่งก่อสร้ำง และสิ่งอำนวยควำม
สะดวก สชน.
ที่

รายการ

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ไม่ดาเนินการ
เงินเหลือจ่าย
จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ
1.3092 27.32 0.1000 2.09 0.4646 9.69
-

-

-

1.3092 30.50 0.1000

2.33

-

-

0.4646 10.82

6.6439 32.43 7.1470 34.89 2.3903 11.67

0.0988

7.90

0.0600

4.80

0.0688

0.2490 14.39

-

-

0.2757 15.94

3.0892 56.17

-

-

0.8048 14.63
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5.50

หน่วย : ล้ำนบำท
ที่

รายการ

4 โครงกำรประกวดรำงวัลกินรีทอง
ครั้งที่ 13
5 โครงกำรยุวอำสำนำเทีย่ วเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี (รุ่นที่ 5)
6 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่
มำตรฐำนสำกล (World Class
Destination)
7 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อสร้ำง
สวัสดิภำพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)
8 โครงกำรจ้ำงออกแบบ เขียนแบบและ
ประมำณรำคำ สำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. 2563
2 โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี
รวมทั้งสิ้น

แผน
ดาเนินการแล้วเสร็จ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ไม่ดาเนินการ
เงินเหลือจ่าย
จานวนเงิน จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ
0.1000 0.0803 80.26
0.0197 19.75
0.1500

0.1464

97.60

8.9688

0.2441

2.72

1.5000

-

-

1.2870

-

-

-

-

0.0036

2.40

2.3400 26.09 5.8000 64.67 0.5847

6.52

0.8670 57.80

-

-

-

-

-

-

1.2870 100.00

0.6330 42.20
-

-

8.1234

1.8152 22.35

-

-

6.1000 75.09 0.2082

0.1234
8.0000

0.0567
1.7585

-

-

0.0667 54.04
6.1000 76.25 0.1415 1.77

45.96
21.98

33.4017 9.0386 27.06 7.9530 23.81 13.3470 39.96 3.0630

2) การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
จำกผลกำรดำเนิ น งำนประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 มี แผน/ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
(งบประมำณตำมยุทธศำสตร์) จำนวน 12 รำยกำร วงเงินจำนวน 33,401,700 บำท ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
9,038,617.71 บำท คิดเป็นร้อยละ 27.06 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 7,953,048.22 บำท คิดเป็นร้อยละ
23.81 ไม่ดำเนินกำร 13,347,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 39.96 มีเงินเหลือจ่ำย 3,063,034.07 บำท คิด
เป็นร้อยละ 9.17
ปัญหาอุปสรรค
1. เนื่องจำกบำงรำยกำรไม่มีควำมพร้อมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทำให้กำรดำเนินกำรล่ำช้ำ
2. ขำดบุคลำกรด้ำนวิศวกรรมและสถำปนิกในกำรดำเนินกำร ทำให้กำรดำเนินกำรจัดจ้ำงปรับปรุง
กำรก่อสร้ำงต่ำงๆ ล่ำช้ำ
3. เกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ทำให้บำงรำยกำรต้องชะลอกำร
ดำเนินงำนไปก่อน เช่น กำรจัดฝึกอบรม กำรออกบูธประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรขำย
แนวทางการแก้ไข
1. ให้หน่วยงำนเสนอขออนุมัติงบประมำณเฉพำะรำยกำรที่มีควำมพร้อมในกำรดำเนินงำน
2. ทบทวนแผนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
3. ให้ดำเนินกำรเร่งรัดกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยเงินตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ
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2.56

9.17

3) รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕63
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1 โครงการตลาดนัดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นที่เป็น
1
1
100 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 500,000
มิตรกับสิ่งแวดล้อม “กาดนัด ECO (งำน)
(งำน)
บำท คิดเป็นร้อยละ 100
Chiang Mai Night Safari Zoo”
วงเงิน 500,000 บาท
(1) ค่ำกำรแสดงพร้อมพิธีกร วงเงิน
210,000 บำท
(2) ค่ำตกแต่งสถำนที่ วงเงิน 100,000 บำท
(3) ค่ำติดตั้งระบบน้ำใช้และระบบไฟฟ้ำแสง
สว่ำงร้ำนค้ำ วงเงิน 50,000 บำท
(4) ค่ำติดตั้งซุ้มจำหน่ำยสินค้ำ วงเงิน
50,000 บำท
(5) แคร่สำหรับนั่งพัก วงเงิน 10,000 บำท
(6) ค่ำเครื่องเสียงแสงสี วงเงิน 70,000 บำท
(7) พิธีเปิด วงเงิน 10,000 บำท
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
1 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
27
26 96.30 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
ประจาปี ๒๕๖3
(รายการ) (รายการ)
2,418,779.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.35
วงเงิน 4,292,500 บาท
(กันเงิน 8
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 8 รายการ วงเงิน
รายการ)
1,309,157.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.50
- ไม่ดาเนินการ จานวน 1 รายการ วงเงิน 100,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 2.33
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
464,562.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.82
(1) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์
4
4
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
ประเภท ON AIR วงเงิน 910,000
(รายการ) (รายการ)
60,000 บาท
บาท
(กันเงิน 3
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 3 รายการ วงเงิน
รายการ)
844,368 บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 5,632 บาท
- ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจำยเสียง
2
2
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
วงเงิน 500,000 บำท
(รำยกำร) (รำยกำร)
50,000 บำท
(กันเงิน)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 2 รำยกำร วงเงิน 445,472
บำท ดังนี้
1. รำยกำรจ้ำงเผยแพร่สปอตวิทยุประชำสัมพันธ์ในสื่อวิทยุใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตำมสัญญำเลขที่ PDA 45/2563
ลงวันที่ 17 สิงหำคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 ตุลำคม 2563
วงเงินตำมสัญญำ 100,000 บำท มีจำนวน 2 งวดงำน
เบิกจ่ำยแล้ว 1 งวดงำน คงเหลืองวดสุดท้ำย 50,000 บำท
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ที่

โครงการ

- ผลิตสปอทและสกู๊ปประชำสัมพันธ์
วงเงิน 10,000 บำท
- ผลิต Info Graphic 2D Animation
วงเงิน 400,000 บำท

(2) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท
ON LINE วงเงิน 322,000 บาท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕63
ทั้งปี
เชิ
(หน่วยนับ) งปริมาณ %

1
(รำยกำร)
1
(รำยกำร)

3
3
100
(รายการ) (รายการ)
(กันเงิน)

- กำรประชำสัมพันธ์เพื่อหำกลุ่มเป้ำหมำย
บน Facebook ของหน่วยงำน วงเงิน
120,000 บำท
- กำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิมโดยใช้ Line OA
ของหน่วยงำน วงเงิน 2,000 บำท

1
(รำยกำร)

- กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในสื่อ
โซเชียลมีเดีย วงเงิน 200,000 บำท

1
(รำยกำร)

(3) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ประเภท
ON GROUND วงเงิน 2,383,000
บาท

- ผลิตและซ่อมแซม ป้ำยโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ วงเงิน 1,250,000
บำท

1
100
(รำยกำร)
1
100
(รำยกำร)
(กันเงิน)

1
(รำยกำร)

1
100
(รำยกำร)
(กันเงิน)
1
100
(รำยกำร)
(กันเงิน)
1
100
(รำยกำร)
(กันเงิน)

10
10
100
(รายการ) (รายการ)
(กันเงิน 1
รายการ)
5
(รำยกำร)

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

5
100
(รำยกำร)
(กันเงิน 1
รำยกำร)

ความก้าวหน้าของโครงการ
2. รำยกำรจ้ำงเผยแพร่สปอตวิทยุกระจำยเสียงในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมลฑล ตำมสัญญำเลขที่ PDA 46/2563 ลงวันที่ 26 สิงหำคม
2563 สิ้นสุดวันที่ 12 ตุลำคม 2563 วงเงิน 395,472 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 4,528 บำท
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 10,000
บำท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีรำยกำรจ้ำงผลิต Info Graphic 2D
Animation ตำมสัญญำเลขที่ PDA 47/2563 ลงวันที่ 10
กันยำยน 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 วงเงิน
398,896 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 1,104 บำท
- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
26,089.91 บาท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 3 รายการ วงเงิน
90,075.92 บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
205,834.17 บาท
- ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
26,089.91 บำท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีรำยกำรจ้ำงประชำสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์
และ Social Media ขององค์กร ตำมสัญญำเลขที่ PDA 44/
2563 ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 2 ตุลำคม 2563
วงเงินตำมสัญญำ 52,179.83 บำท มีจำนวน 2 งวดงำน
เบิกจ่ำยแล้ว 1 งวดงำน คงเหลืองวดสุดท้ำย 26,089.92 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 69,820.17 บำท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีรำยกำรจ้ำงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ใน
สื่อโซเชียลมีเดีย ตำมใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงเลขที่ POP 071/2563
ลงวันที่ 24 กันยำยน 2563 สิ้นสุดวันที่ 26 ตุลำคม 2563
วงเงิน 63,986 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 136,014 บำท
- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
1,842,248.50 บาท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 1 รายการ วงเงิน
362,730 บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
178,021.50 บาท
- ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
751,779.50 บำท
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีรำยกำรจ้ำงออกแบบอำร์ตเวิร์ค พร้อม
ผลิตป้ำยและซ่อมแซมป้ำยในเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ตำมใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำงเลขที่ POP 065.1/2563 ลงวันที่ 10 กันยำยน 2563
สิ้นสุดวันที่ 11 ธันวำคม 2563 วงเงิน 362,730 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน
135,490.50 บำท
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ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕63
ทั้งปี
เชิ
(หน่วยนับ) งปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

- กำรจัดนิทรรศกำรประชำสัมพันธ์และ
กิจกรรมประชำสัมพันธ์ วงเงิน
133,000 บำท
- กำรเช่ำสื่อประชำสัมพันธ์ ทำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ วงเงิน 500,000 บำท

1
(รำยกำร)

1
100 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 133,000
(รำยกำร)
บำท

2
(รำยกำร)

- ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วงเงิน 400,000 บำท

1
(รำยกำร)

2
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รำยกำร)
498,620 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 1,380 บำท
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รำยกำร)
399,999 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 1 บำท
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รำยกำร)
58,850 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 41,150 บำท
3
75 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รายการ)
173,640.90 บาท
- ไม่ดาเนินการ จานวน 1 รายการ วงเงิน 100,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
71,359.10 บาท
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รำยกำร)
156,185.90 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 13,814.10
บำท
- ไม่ดำเนินกำร เนื่องจำกเกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019
(COVID-19)
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รำยกำร)
17,455 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 32,545 บำท
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จโดยไม่ได้ใช้งบประมำณ
(รำยกำร)
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 25,000 บำท
6
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รายการ)
316,800 บาท
(กันเงิน 1
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี จานวน 1 รายการ วงเงิน 11,984 บาท
รายการ)
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 3,716 บาท
1
100 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 182,500
(รำยกำร)
บำท
2
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รำยกำร)
99,500 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 500 บำท
3
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รำยกำร)
34,800 บำท
(กันเงิน 1
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีรำยกำรจ้ำงทำหน้ำกำกผ้ำ จำนวน
รำยกำร)
200 ชิ้น ตำมใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงเลขที่ POP 072/2563 ลงวันที่
30 กันยำยน 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลำคม 2563 วงเงิน
11,984 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 3,216 บำท

- สื่อโฆษณำในนิตยสำรทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ วงเงิน 100,000
บำท
(4) กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ วงเงิน
345,000 บาท

1
(รำยกำร)
4
(รายการ)

- วันเด็กแห่งชำติ วงเงิน 170,000 บำท

1
(รำยกำร)

- วันสงกรำนต์ วงเงิน 100,000 บำท

1
(รำยกำร)
1
(รำยกำร)

- วันเฉลิมพระชนมพรรษำ รัชกำล 10
วงเงิน 50,000 บำท
- วันแม่แห่งชำติ วงเงิน 25,000 บำท
(5) กิจกรรมพิเศษ เพื่อสร้างความจดจา
วงเงิน 332,500 บาท

1
(รำยกำร)
6
(รายการ)

- กิจกรรมประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงเครือ
ข่ำยพันธมิตร วงเงิน 182,500 บำท
- สร้ำงกำรจดจำบริกำรของสำนักงำนฯ
วงเงิน 100,000 บำท

1
(รำยกำร)
2
(รำยกำร)

- ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์ในช่องทำงต่ำงๆ วงเงิน
50,000 บำท

3
(รำยกำร)

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวใน
ระดับสากล
ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕63
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 : ขยายฐานการตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
18
15 83.33 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
วงเงิน 1,250,000 บาท
(ครั้ง/
(ครั้ง/
1,022,495.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.80
รายการ) รายการ)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี จานวน 2 รายการ วงเงิน 98,750
บาท คิดเป็นร้อยละ 7.90
- ไม่ดาเนินการ จานวน 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 4.80
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
68,754.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.50
(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก
16
13 81.25 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
ในประเทศ วงเงิน 591,000 บาท
(ครั้ง/
(ครั้ง/
371,656.30 บาท
รายการ) รายการ)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี จานวน 2 รายการ วงเงิน 98,750 บาท
- ไม่ดาเนินการ จานวน 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
60,593.70 บาท
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
- กำรส่งเสริมกำรขำยออกบูทงำนเที่ยว
(ครั้ง)
(ครั้ง)
ทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ 26 วงเงิน
59,498.10 บำท
60,000 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 501.90 บำท
5
4
80 - ดำเนินกำรออกบูทครั้งที่ 53, 54, 55, 56 และเบิกจ่ำย
- กำรส่งเสริมกำรขำยออกบูทงำนไทย
(ครั้ง)
เที่ยวไทย ครั้งที่ 53, 54, 55, 56, 57 (ครั้ง)
เรียบร้อยแล้ว วงเงิน 202,170.20 บำท
วงเงิน 300,000 บำท
- ไม่ดำเนินกำรออกบูธครั้งที่ 57 โดยจะดำเนินกำรในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 วงเงิน 60,000 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน
37,829.80 บำท
3
3
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 38,405
- กำรส่งเสริมกำรขำยกำรออกบูทกำรท่อง
(ครั
ง
้
)
(ครั
ง
้
)
เที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมำคม
บำท
ธุรกิจท่องเที่ยว, ATTA, ผู้ประกอบกำร
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 11,595
ธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงำน DMC ฯลฯ
บำท
วงเงิน 50,000 บำท
7
5
71.43 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 71,583 บำท
- จัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมกำรขำย
(รำยกำร) (รำยกำร)
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 2 รำยกำร วงเงิน 98,750 บำท ดังนี้
วงเงิน 181,000 บำท
(กันเงิน 4
1. รำยกำรจ้ำงจัดทำ DVD Presentation เพื่อส่งเสริมกำรขำย
รำยกำร)
จำนวน 3,000 ชุด ตำมใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงเลขที่ POC 0306/
2563 ลงวันที่ 3 กันยำยน 2563 สิ้นสุดวันที่ 23 ตุลำคม
2563 วงเงิน 80,250 บำท
2. รำยกำรจ้ำงจัดทำวัสดุสำหรับส่งเสริมกำรขำย จำนวน 3 รำยกำร
ตำมใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงเลขที่ POC 0319/2563 ลงวันที่ 17
กันยำยน 2563 สิ้นสุดวันที่ 21 ตุลำคม 2563 วงเงิน
18,500 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 10,667 บำท
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เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕63
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ
วงเงิน 659,000 บาท

2
(ครั้ง)

2
(ครั้ง)

- งำน World Travel Market (WTM)

1
(ครั้ง)

1
(ครั้ง)

ความก้าวหน้าของโครงการ

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

ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอน วงเงิน
485,000 บำท
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
- งำน International Tourism Borse
(ครั
ง
้
)
(ครั
ง
้
)
Asia (ITB Asia) 2019 ประเทศสิงคโปร์
165,838.97 บำท
วงเงิน 174,000 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 8,161.03 บำท
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
1 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง
10
10
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
ภูมิทศั น์ภายในพืน้ ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(รายการ) (รายการ)
1,205,320 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.67
วงเงิน 1,730,000 บาท
(กันเงิน 1
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 1 รายการ วงเงิน
รายการ)
249,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.39
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 275,680
บาท คิดเป็นร้อยละ 15.94
(๑) กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
7
7
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน
(รายการ) (รายการ)
849,220 บาท
1,180,000 บาท
(กันเงิน 1
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 1 รายการ วงเงิน
รายการ)
249,000 บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 81,780 บาท
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตำมฤดูกำล
3
3
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
และตกแต่งสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรม (รำยกำร) (รำยกำร)
579,200 บำท
ต่ำงๆ วงเงิน 580,000 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 800 บำท
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อำคำร
4
4
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
ลำนนำ วงเงิน 600,000 บำท
(รำยกำร (รำยกำร)
270,020 บำท
(กันเงิน 1
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีรำยกำรจัดซื้อกล้วยไม้, ไม้ดอก, ไม้ประดับ จำนวน
รำยกำร)
62 รำยกำร ตำมใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงเลขที่ POC 0331/ 2563 ลงวันที่ 22
กันยำยน 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 ตุลำคม 2563 วงเงิน 249,000 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 80,980 บำท
(๒) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่
3
3
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
ไนท์ซาฟารี วงเงิน 550,000 บาท
(รายการ) (รายการ)
356,100 บาท
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
193,900 บาท
- ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ วงเงิน 150,000 บำท
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จโดยไม่ได้ใช้งบประมำณ
(รำยกำร) (รำยกำร)
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 150,000 บำท
- ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภำพ วงเงิน 200,000
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
บำท
(รำยกำร) (รำยกำร)
158,100 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 41,900 บำท
- ค่ำบำรุงรักษำซ่อมแซมเตำเผำ
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
วงเงิน 200,000 บำท
(รำยกำร) (รำยกำร)
198,000 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 2,000 บำท
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2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
และสิ่งอานวยความสะดวก สชน.
วงเงิน 5,500,000 บาท

(๑) ขยำยสำยส่งไฟฟ้ำแรงต่ำส่วนแสดง
ไทเกอร์โชว์ วงเงิน 480,000 บำท
(๒) ปรับปรุงขยำยห้องประชุม ฝ่ำยปฏิบัติกำร
และซ่อมบำรุง อำคำร ๑ วงเงิน
350,000 บำท
(๓) จัดทำห้องเก็บอุปกรณ์งำนเครื่องยนต์
วงเงิน 135,000 บำท
(๔) ปรับปรุงพื้น คสล. รอบวงเวียนช้ำงกุญชร
วำรี วงเงิน 3,630,000 บำท

(๕) ปรับปรุงรั้วป้องกันสัตว์ บริเวณด้ำนหน้ำ
ทำงเข้ำเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี วงเงิน
250,000 บำท
(๖) ติดตั้งประตูเลื่อนพับ แบบแมนนวล สำหรับ
ช่องทำงที่ ๑ วงเงิน 500,000 บำท
(๗) ก่อสร้ำงบันไดทำงออกฉุกเฉิน อำคำร
Night Predator วงเงิน 155,000 บำท
3 โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ 13
วงเงิน 1๐0,000 บาท
(๑) ค่ำใช้จ่ำยสำหรับบุคลำกรช่วยดำเนิน
กิจกรรม วงเงิน 37,500 บำท
(๒) ค่ำดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ควำมรู้
(ของรำงวัล หรือของที่ระลึก) วงเงิน
32,500 บำท
(๓) สื่อกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย (เครื่อง HOLOGRAM
ชนิดใบพัด (FAN HOLOGRAM)) วงเงิน
30,000 บำท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕63
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

7
7
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รายการ) (รายการ)
1,606,012.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.20
(กันเงิน 2
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 2 รายการ วงเงิน
รายการ)
3,089,163.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.17
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
804,823.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.63
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รำยกำร) (รำยกำร)
474,599.57 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 5,400.43 บำท
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รำยกำร) (รำยกำร)
299,912.40 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน
50,087.60 บำท
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รำยกำร) (รำยกำร)
133,058.87 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 1,941.13 บำท
1
1
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตำมสัญญำเลขที่ CNS 173/2563
(รำยกำร) (รำยกำร)
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2563 สิ้นสุดวันที่ 29 ธันวำคม 2563
(กันเงิน)
วงเงิน 2,951,163.35 บำท มีจำนวน 3 งวดงำน
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน
678,836.65 บำท
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รำยกำร) (รำยกำร)
203,459.88 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน
46,540.12 บำท
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รำยกำร) (รำยกำร)
494,982 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 5,018 บำท
1
1
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตำมสัญญำเลขที่ CNS 169/2563
(รำยกำร) (รำยกำร)
ลงวันที่ 15 กันยำยน 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลำคม 2563
(กันเงิน)
วงเงิน 138,000 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 17,000 บำท
5
5
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(ครั้ง/
(ครั้ง/
80,255 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.26
รายการ) รายการ)
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 19,745
บาท คิดเป็นร้อยละ 19.74
3
3
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 29,400 บำท
(ครั้ง)
(ครั้ง)
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 8,100 บำท
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รำยกำร) (รำยกำร)
22,500 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 2,500 บำท
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 28,355
(รำยกำร) (รำยกำร)
บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 1,645 บำท
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4 โครงการยุวอาสานาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี (รุ่นที่ 5)
วงเงิน 150,000 บาท

9
9
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รายการ) (รายการ)
146,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.60
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 3,600
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.40
(๑) ค่ำตกแต่งสถำนที่ (ป้ำย Back Drop)
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 5,000
วงเงิน 5,850 บำท
(รำยกำร) (รำยกำร)
บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 850 บำท
(๒) ค่ำตอบแทนวิทยำกร จำนวน 2 คน
1
1
100 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 7,000
วงเงิน 7,000 บำท
(รำยกำร) (รำยกำร)
บำท
(๓) ค่ำอำหำรกลำงวันและเครื่องดื่ม (ผู้เข้ำ
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 16,500
อบรม, วิทยำกร) วงเงิน 19,250 บำท (รำยกำร) (รำยกำร)
บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 2,750 บำท
(๔) ค่ำตอบแทนวิทยำกร (มัคคุเทศก์อำสำ)
1
1
100 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 77,500
วงเงิน 77,500 บำท
(รำยกำร) (รำยกำร)
บำท
(๕) ค่ำวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ
5
5
100 ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 40,400
สำหรับผู้เข้ำอบรม วงเงิน 40,400 บำท (รำยกำร) (รำยกำร)
บำท
5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ เพิม่ ขีด
3
2
66.67 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
ความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐาน (รายการ) (รายการ)
244,142.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.72
สากล (World Class Destination)
(กันเงิน 1
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 1 รายการ วงเงิน
วงเงิน 8,968,800 บาท
รายการ)
2,339,976.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.09
- ไม่ดาเนินการ จานวน 1 รายการ วงเงิน 5,800,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 64.67
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
584,680.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.52
(๑) ปรับปรุงพื้นที่ Food Court วงเงิน
1
1
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตำมสัญญำเลขที่ CNS 175/2563
2,918,800 บำท
(รำยกำร) (รำยกำร)
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2563 สิ้นสุดวันที่ 28 มกรำคม 2564
(กันเงิน)
วงเงิน 2,339,976.95 บำท มีจำนวน 4 งวดงำน
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน
578,823.05 บำท
(๒) ปรับปรุงพื้นผิวทำงเดินรำงระบำยน้ำโซน
1
- ไม่ดำเนินกำร โดยจะดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
จำกัวเทรล วงเงิน 5,800,000 บำท
(รำยกำร)
เนื่องจำกวงเงินจัดซื้อจัดจ้ำงเกินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติในปี
2563 วงเงิน 5,800,000 บำท
(๓) ก่อสร้ำงถนนจุดกลับรถ เพื่อควำม
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
ปลอดภัย วงเงิน 250,000 บำท
(รำยกำร) (รำยกำร)
244,142.41 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 5,857.59 บำท
6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ สร้าง
1
1
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 1 รายการ วงเงิน
สวัสดิภาพสัตว์ทดี่ ี (Animal Welfare)
(รายการ) (รายการ)
867,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.80
วงเงิน 1,5๐0,000 บาท
(กันเงิน)
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
633,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.20
(๑) ปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักฟลำมิงโก้
1
1
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตำมสัญญำเลขที่ CNS 174/2563
วงเงิน 1,500,000 บำท
(รำยกำร) (รำยกำร)
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2563 สิ้นสุดวันที่ 29 ธันวำคม 2563
(กันเงิน)
วงเงิน 867,000 บำท มีจำนวน 3 งวดงำน
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 633,000
บำท

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

24

ที่

โครงการ

7 โครงการจ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณ
ราคา สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
วงเงิน 1,287,000 บาท
(๑) จ้ำงออกแบบเขียนแบบและประมำณ
รำคำ (แผนงำนปรับปรุงต่อเติมอำคำร,
อำคำรลำนนำ สิ่งอำนวยควำมสะดวก
วงเงินประมำณกำร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อใช้ในกำรปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมำณ
๒๕๖๔) วงเงิน 900,000 บำท
(๒) จ้ำงออกแบบเขียนแบบและประมำณรำคำ
(งำนปรับปรุงพื้นที่อำคำร Children word
เป็นสำนักงำนและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
วงเงินประมำณกำร ๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท)
วงเงิน 225,000 บำท
(๓) จ้ำงออกแบบเขียนแบบและประมำณรำคำ
(งำนปรับปรุงภูมิทัศน์ และพื้นที่ลำนจอดรถ
บริเวณอำคำร Children word วงเงิน
ประมำณกำร ๓,๖๐๐,๐๐๐ บำท) วงเงิน
162,000 บำท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕63
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

3
(รายการ)

-

-

ไม่ดาเนินการ จานวน 3 รายการ วงเงิน 1,287,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 100

1
(รำยกำร)

-

-

ไม่ดำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำผลแล้ว ไม่มีบริษัทใด
ผ่ำนกำรคัดเลือก เนื่องจำกคะแนนคุณภำพไม่ถึง 80 คะแนน

1
(รำยกำร)

-

-

ไม่ดำเนินกำร เนื่องจำกไม่มีกำรปรับปรุงพื้นที่อำคำร Children
word เป็นสำนักงำนและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศแล้ว

1
(รำยกำร)

-

-

ไม่ดำเนินกำร เนื่องจำกไม่มีปรับปรุงภูมิทัศน์ และพื้นที่ลำน
จอดรถ บริเวณอำคำร Children word แล้ว จึงไม่ต้องจ้ำงออกแบบ
เขียนแบบและประมำณรำคำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕63
ที่
โครงการ
ทั้งปี
ความก้าวหน้าของโครงการ
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
1 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖3
3
3
100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
วงเงิน 123,400 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
56,713 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.96
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน 66,687
บาท คิดเป็นร้อยละ 54.04
(๑) อบรมช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร วงเงิน
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
34,800 บำท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
23,963 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 10,837
บำท
(๒) อบรมและซ้อมแผนอพยพรังสี วงเงิน
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จโดยไม่ได้ใช้งบประมำณ
21,100 บำท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 21,100
บำท
(๓) อบรมกำรซ้อมสัตว์หลุด วงเงิน 67,500
1
1
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
บำท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
32,750 บำท
- มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 34,750
บำท
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เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕63
ที่
โครงการ
ทั้งปี
ความก้าวหน้าของโครงการ
เชิ
ง
ปริ
ม
าณ
%
(หน่วยนับ)
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
15
4
26.67 - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(รายการ) (รายการ)
1,758,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.98
วงเงิน 8,000,000 บาท
- ไม่ดาเนินการ จานวน 2 รายการ วงเงิน 6,100,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 76.25
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานแล้วเสร็จ วงเงิน
141,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.77
(๑) IT Infrastructure โครงสร้างเทคโนโลยี
2
2
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
พืน้ ฐาน วงเงิน 1,263,000 บาท
(รายการ) (รายการ)
1,129,500 บำท
- กำรจัดซื้อจัดหำ License software
1
1
100 - มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 133,500
บำท
AntiVirus วงเงิน 144,000 บำท
(รำยกำร) (รำยกำร)
- เช่ำ/เช่ำซื้อ/ซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์
1
1
100
สำนักงำนที่อำยุกำรใช้งำนเกิน 5 ปี
(รำยกำร) (รำยกำร
วงเงิน 1,119,000 บำท
(๒) ERP ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3
- ไม่ดำเนินกำร เนื่องจำกคณะกรรมกำรร่ำง TOR และรำคำกลำง
จัดการภายในองค์กร วงเงิน
(รายการ)
มีควำมเห็นให้ยกเลิกโครงกำรเพื่อขออนุมัติใหม่ โดยให้ยกเลิกใน
2,100,000 บาท
ส่วนกำรจ้ดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญออก
- จัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญเข้ำสำรวจระบบที่มี
1
กำรใช้งำนอยู่เดิม 1 ปี วงเงิน
(รำยกำร)
500,000 บำท
- ระบบเอกสำรออนไลน์ สำหรับกำร
1
ประชุม (E-Meeting) วงเงิน
(รำยกำร)
300,000 บำท
- ซอฟต์แวร์ / Solution สำหรับงำน
1
สำนักงำน E-Office วงเงิน
(รำยกำร)
1,300,000 บำท
(๓) E-Ticket / E-Booking วงเงิน
8
- ไม่ดำเนินกำร เนื่องจำกดำเนินกำรจัดหำโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ซึ่ง
4,000,000 บาท
(รายการ)
ได้มีกำรเชิญเสนอรำคำ จำนวน 6 รำย แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอรำคำ
- กำรจัดกำรตั๋ว ให้สำมำรถตรวจเช็คตั๋ว
1
- เนื่องจำกมีข้อจำกัดในข้อกำหนดขอบเขตของงำน ทำให้ไม่สำมำรถ
ยื่นเสนอรำคำได้
ที่ขำย และใช้งำนแล้ว วงเงิน
(รำยกำร)
500,000 บำท
- กำรทำ E-Wallet วงเงิน 100,000
1
บำท
(รำยกำร)
- ทำระบบ Monitoring กำรจำหน่ำยตั๋ว
1
วงเงิน 100,000 บำท
(รำยกำร)
- ประตูกั้น และ Application และระบบ
1
จัดกำรเบื้องหลัง จำนวน 1 ระบบ
(รำยกำร)
วงเงิน 1,050,000 บำท
- เครื่องอ่ำน Barcode/ QR/RFID/
1
Smart Card แต่ละจุดให้บริกำร
(รำยกำร)
จำนวน 25 ชุด วงเงิน 750,000 บำท
- จัดทำรำยรับจำกกำรจำหน่ำยตั๋วแบบ
1
Real time เป็น Dashboard หรือ BI (รำยกำร)
วงเงิน 100,000 บำท
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ที่

โครงการ
- ระบบสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลด
ภำระงำน และ ใช้เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรได้ วงเงิน 100,000 บำท
- ระบบกำรจำหน่ำยตั๋ว วงเงิน
1,300,000 บำท
(๔) Operation Command Center
(Warroom) วงเงิน 637,000 บาท
- จัดหำจัดทำระบบกำรรักษำควำม
ปลอดภัยกล้องวงจรปิด และห้อง
บัญชำกำร วงเงิน 637,000 บำท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 30 ก.ย. ๒๕63
ทั้งปี
เชิ
(หน่วยนับ) งปริมาณ %
1
(รำยกำร)

ความก้าวหน้าของโครงการ

1
(รำยกำร)
2
2
100 - ดำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(รายการ) (รายการ)
629,000 บำท
2
2
100 - มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ วงเงิน 8,000 บำท
(รำยกำร) (รำยกำร)
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รายงานด้านการเงิน
๑. รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖3
๑.๑ เปรียบเทียบเป้ำหมำยรำยได้กับผลกำรดำเนินงำน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓0 กันยำยน ๒๕๖๓) สรุปดังนี้
หน่วย : บำท
รายการ
๑. รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
- ค่ำขำยสินค้ำ (อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
สินค้ำที่ระลึก อำหำรสัตว์)
- ค่ำบัตรเข้ำชม
- ค่ำบริกำรที่พัก ห้องประชุมสัมมนำ/จัดเลี้ยง
- ค่ำบริกำรรถโดยสำร/รถลำกพ่วง
- ค่ำเช่ำสถำนที่
- รำยได้อื่น (รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน, ค่ำปรับ)
๒. รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานพัฒนา
พิงคนครฯ
- รำยได้ดอกเบี้ยรับ
- รำยได้คำ่ ปรับ
- รำยได้อื่น
รวมทั้งสิ้น

เป้าหมายปี
ผลการดาเนินงาน
๒๕๖๓
(ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓)
๙๒,๗๓๐,๐๐๐
81,135,648.36

ร้อยละ
87.50

๖,๓๘๐,๐๐๐

7,421,602.22

116.33

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

70,552,002.29
1,923,677.46
2,200
192,439.17
1,043,727.22
20,150,367.20

86.07
139.40
55.00
35.17
42.36
104.57

๑๙,๒๗๐,๐๐๐
๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐

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

102.41
N/A
N/A
89.20

หมำยเหตุ : ๑. รำยได้จำกกำรดำเนินงำนของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
๑.๑ เป็นรำยได้ที่หักค่ำธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
๑.๒ สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ปิดให้บริกำรเนื่องจำกสถำนกำรณ์ Covid-๑๙ ระหว่ำงวันที่ ๒๗ มีนำคม – ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงไม่มีรำยได้
๑.๓ สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เปิดให้บริกำรหลังสถำนกำรณ์ Covid-๑๙ ดังนี้
- เปิดให้เข้ำชมฟรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎำคม – ๓๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
- จำหน่ำยบัตรเข้ำชมครึ่งรำคำ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม – ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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๑.๒ ผลกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สรุปดังนี้
รายการ
๑. รายได้จากการดาเนินงานของ
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- ค่ำขำยสินค้ำ (อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม สินค้ำที่ระลึก อำหำรสัตว์)
- ค่ำบัตรเข้ำชม
- ค่ำทำกิจกรรมกับสัตว์
- ค่ำบริกำรที่พัก ห้องประชุมสัมมนำ/
จัดเลีย้ ง
- ค่ำบริกำรรถโดยสำร
- ค่ำเช่ำสถำนที่
- รำยได้อื่น (ค่ำปรับ, รำยได้อื่น)
๒. รายได้จากการดาเนินงานของ
สานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
- รำยได้ดอกเบี้ยรับ
- รำยได้คำ่ ปรับ
- รำยได้อื่น
รวมทั้งสิ้น

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
(ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒) (ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓)
227,716,753.57

หน่วย : บำท
+ เพิ่มขึ้น/ - ลดลง
จานวนเงิน
ร้อยละ

81,135,648.36 -146,581,105.21

-64.37

15,934,079.25

7,421,602.22

-8,512,477.03

-53.42

204,909,877.90
53,130.78

70,552,002.29
-

-134,357,875.61
-

-65.57
-

2,637,213.41

1,923,677.46

-713,535.95

-27.06

10,372.90
1,154,963.17
3,017,116.16

2,200
192,439.17
1,043,727.22

-8,172.90
-962,524
-1,973,388.94

-78.79
-83.34
-65.41

16,004,428.14

20,150,367.20

+4,145,933.06

+25.90

15,797,556.96 19,733,764.41
+2,136,207.45
206,820.89
176,496.67
+30,324.22
50.29
240,106.12
+204,055.83
243,721,181.71 101,286,015.56 -142,435,166.15

+13.52
+14.66
+477343.07
-58.44

หมำยเหตุ : รำยได้จำกกำรดำเนินงำนของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นรำยได้ที่หักค่ำธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

๑.๓ รำยได้ของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
รำยได้ของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ข้อมูล ณ
30 กันยำยน 2563) ดังนี้
ประเภทรายได้
รายได้รวม
ส่วนลด/ค่าธรรมเนียม
รายได้สุทธิ
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (บาท)
เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)

พ.ศ. 2561
(ต.ค. 60 – ก.ย. 61)
359,721,522.69
136,227,673.06
223,493,819.63
+25,392,545.58
+12.82

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

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

พ.ศ. 2563
(ต.ค. 62 – ก.ย. 63)
116,877,156.07
35,741,507.71
81,135,648.36
-142,435,166.15
-58.44
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400.0000

(ล้านบาท)

300.0000

136.2277

144.3827

223.4938

227.7168

200.0000
100.0000

35.7701
81.1876

0.0000
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562
รำยได้สุทธิ

พ.ศ. 2563

ส่วนลด/ค่ำธรรมเนียม

๑.๔ สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว
(๑) จ ำนวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วของส ำนั ก งำนเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ ำฟำรี ตั้ ง แต่ ปี ง บประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ 30 กันยำยน ๒๕๖๓) สรุปดังนี้
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓

จานวนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าชม (คน)
นักท่องเที่ยวชาวไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ใหญ่
เด็ก
๒๐๐,๑๔๗
๔๗,๔๐๒
๒๘๖,๑๔๔
๓๒,๘๙๔
๑๘๖,๑๘๖
๔๔,๒๙๔
๓๔๗,๑๘๒
๓๙,๗๔๐
139,942
33,914
95,192
10,193

รวม
๕๖๖,๕๘๗
๖๑๗,๔๐๒
279,241

(๒) สัดส่วนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้ำชมเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ 30 กันยำยน ๒๕๖๓) สรุปดังนี้
เด็ก (ต่างชาติ)
6.44%

เด็ก (ต่างชาติ)
3.64%

ผู้ใหญ่
(ต่างชาติ)
56.23%

ผู้ใหญ่ (ไทย)
30.16%

ผู้ใหญ่
(ต่างชาติ)
34.09%

ผู้ใหญ่ (ไทย)
50.12%

เด็ก (ไทย)
12.15%
เด็ก (ไทย)
7.17%

ภาพรวม
คนไทย 37.33 %
คนต่ำงชำติ 62.67 %

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

ภาพรวม
คนไทย 37.74 %
คนต่ำงชำติ 62.26 %

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
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(๓) ผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ข้อมูล ณ 30 กันยำยน ๒๕๖๓) ดังนี้
รายได้ทางเศรษฐศาสตร์
• มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ำชมเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีทั้งหมด 279,241 คน คิดเป็นมูลค่ำรำยได้
ทำงเศรษฐศำสตร์ จำนวน 1,445.50 ล้ำนบำท

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

การให้ส่วนลดกับบริษัททัวร์ และค่า Commission ที่ให้รถ
รับจ้างและมัคคุเทศก์
• สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีได้ให้ส่วนลดแก่บริษัททัวร์ คิดเป็นมูลค่ำ 32.60 ล้ำนบำท
• สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้ค่ำ Commission แก่รถรับจ้ำงและมัคคุเทศก์ คิดเป็นมูลค่ำ
3.17 ล้ำนบำท

การจ้างงานและการสร้างรายได้ในท้องถิ่น
• กำรจ้ำงคนในท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่ำ 137.81 ล้ำนบำท
• กำรส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่ำ 18.32 ล้ำนบำท

๒. สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๓ (จาแนกตาม
ประเภทงบประมาณ)
หน่วย : บาท
(๑)

ประเภทงบประมาณ
๑.
๒.
๓
๔

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่าย
ดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์)
ค่าใช้จ่ายโครงการ
รวมทั้งสิ้น

(๒)
(๓)
ผลเบิกจ่าย
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณ
(ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)
ที่ได้รับจัดสรร
วงเงิน
ร้อยละ
วงเงิน
ร้อยละ
78.7527
76.777๘ 97.49
0.2955 0.38
149.865๒ 102.2000 68.19 12.4327 8.30

(๔) = (๒) + (๓)
วงเงิน
ร้อยละ
77.0733 97.87
114.632๘ 76.49

(๕) = (๑) – (๔)
คงเหลือ
(ส่งคืน)
วงเงิน
ร้อยละ
1.679๔ 2.13
35.232๔ 23.51

รวมทั้งสิ้น

4.0044

2.390๕

59.70

0.7677 19.17

3.158๒ 78.87

0.8462 21.13

33.4017
266.02๔๐

9.0386
190.406๙

27.06
71.58

๘.๖๓๑๙ ๒๕.๘๔
๒๒.๑๒๗๙ ๘.๓๒

1๗.๖๗๐๕ ๕๒.๙๐
๒๑๒.๕๓๔๘ 7๙.๘๙

๑๕.๗๓๑๒ ๔๗.๑๐
๕๓.๔๘๙๒ ๒๐.๑๑

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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รางวัลที่ได้รับ
• มำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทำงนันทนำกำร

• มำตรฐำน ISO 9001 : 2015

• Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นความเสี่ยง
1. กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำม
พรฎ.
ยุบเลิกสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2562
2. กำรเบิกจ่ำยของสำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ ไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย

ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
ประเภท
ก่อนมีการจัดการ หลังมีการจัดการ
หมายเหตุ
ความเสี่ยง
(แผน)
(ผล)
S
20
20
อยู่ระหว่ำงจัดเตรียมข้อมูล
(สูงมำก)
(สูงมำก)
สำหรับกำรโอนสำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
F

25
(สูงมำก)

16
(สูงมำก)

3. สัตว์ทำร้ำยนักท่องเที่ยวใน
กิจกรรมต่ำงๆของสำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

O

15
(สูงมำก)

6
(ปำนกลำง)

4. กำรควบคุมคุณภำพน้ำ
สำหรับกำรเลี้ยงสัตว์และดำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ของสำนักงำน
เชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี
5. กำรขำดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

O

25
(สูงมำก)

20
(สูงมำก)

O

9
(สูง)

3
(ต่ำ)

6. กำรเกิดโรคระบำดในพื้นที่
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
7. รถลำกพ่วงบริกำร
นักท่องเที่ยว
เกิดอุบัติเหตุ

O

12
(สูง)
15
(สูงมำก)

3
(ต่ำ)
1
(ต่ำ)

O

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

ผลเบิกจ่ำย ณ 30 ก.ย. 2563
คือ คือ 212.53 ล้ำนบำท คิด
เป็นร้อยละ 78.89 (เป้ำหมำย
กำรเบิกจ่ำย ร้อยละ 96)
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
นักท่องเที่ยวถูกสัตว์ทำร้ำยจำนวน
15 ครั้ง รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น
5,760 บำท
ณ 30 กันยำยน 2563 ได้เก็บ
ตัวอย่ำงน้ำ จำนวน 38 จุด และ
พบว่ำน้ำไม่ผำ่ นเกณฑ์ จำนวน
25 จุด คิดเป็นร้อยละ 65.79
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มี
น้ำเพียงพอสำหรับกำรใช้ดูแล
สัตว์และบริกำรนักท่องเที่ยว
ไม่พบโรคระบำดสัตว์ในเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ไม่มีอุบัตเิ หตุ ที่เกิดขึ้นจำก
ปัญหำกำรชำรุดขัดข้องของรถ
ลำกพ่วง
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รายงานทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3
ลูกหนี้ระยะสั้น
4
เงินลงทุนระยะสั้น
5
สินค้าคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
6
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
7
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ชีวภาพ
9
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
10
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
11
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
12
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
13
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวนภธร จงสกุลวัฒนา)
เจ้าหน้าที่บัญชี
รักษาการในตาแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

2563

(หน่วย:บาท)
2562

43,925,256.20
4,308,137.52
1,241,458,050.59
1,503,352.90
10,959,264.95
7,479,059.91
1,309,633,122.07

176,182,212.51
4,968,156.12
1,223,814,189.09
1,856,615.55
9,351,000.76
3,703,147.93
1,419,875,321.96

187,895,745.12
570,797,772.98
257,477,598.76
487,424.27
110,384.00
1,016,768,925.13
2,326,402,047.20

180,501,364.44
625,044,551.67
277,136,385.78
169,752.36
110,384.00
1,082,962,438.25
2,502,837,760.21

(นายเบญจพล นาคประเสริฐ)
กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาพิงคนคร

สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนิ้สินไม่หมุนเวียน
เงินรับฝากอื่นระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2563

(หน่วย:บาท)
2562

14
15
16

14,087,852.66
15,264,669.86
12,709,292.06
42,061,814.58

14,352,479.07
16,727,611.34
12,966,074.76
44,046,165.17

17
18

17,445,552.87
6,048,005.36
23,493,558.23
65,555,372.81

17,447,952.87
6,531,431.56
23,979,384.43
68,025,549.60

2,434,812,210.61
2,625,344.66
(176,590,880.88)
2,260,846,674.39
2,326,402,047.20

4,137,003,279.91
(1,760,073,425.36)
57,882,356.06
2,434,812,210.61
2,502,837,760.21

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
19
รายการปรับปรุง
รายได้สูงกว่าค่าใช้สุทธิงวดปัจจุบัน
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ/หนี้สิน/ส่วนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ชีวภาพ
รายได้อื่น
รวมรายได้

20
22
23

2563

(หน่วย:บาท)
2562

83,078,393.69
17,928,980.00
21,236,554.38
122,243,928.07

145,934,600.00
240,136,361.08
7,272,345.00
23,470,624.78
416,813,930.86

79,943,990.14
690,930.41
2,150,406.38
53,402,142.55
8,002,000.32
11,193,151.33
49,415,872.64
10,166,300.00
83,867,028.70
2,986.48
298,834,808.95
(176,590,880.88)

90,886,547.95
2,700,147.57
3,071,307.06
63,959,380.53
10,079,341.79
13,957,192.14
73,036,105.34
10,213,000.00
90,871,021.74
157,530.68
358,931,574.80
57,882,356.06

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการบริการสินทรัพย์ชีวภาพ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้ตากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

หมำยเหตุ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไป
1.1.1 สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่12 กุมภำพันธ์ 2556
ตำมควำมในพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 130 ตอนที่
15 ก เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556
1.1.2 วัตถุประสงค์
1. วำงแผน พัฒนำ และบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจกำร
ที่ต่อเนื่องเพื่อกำรพัฒนำพิงคนคร
2. พัฒนำโครงข่ำยกำรคมนำคม กำรขนส่ง และกำรสำธำรณูปโภคเพื่อส่งเสริมภำรกิจ
ตำม (1)
3. ประสำนงำนและสนับ สนุ นหน่ว ยงำนภำครัฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น และ
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำพิงคนคร
4. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงำม
ของท้องถิ่นในพื้นที่กำรพัฒนำพิงคนคร
5. ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน
ในพื้นที่พัฒนำพิงคนคร โดยคำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน
1.1.3 สถำนที่ตั้งสำนักงำน
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) มีสำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 456 หมู่ 1 ตำบล
ช้ำงเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โดยมีสำนักงำนภำยใต้กำรควบคุม ได้แก่ สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ตั้งอยู่ที่เลขที่
33 หมู่ 12 ตำบลหนองควำย อำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 ปัจจุบันส ำนักงำนพัฒ นำพิ ง คนคร
(องค์กำรมหำชน) ย้ำยที่ทำกำรมำที่สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
หมำยเหตุ 1 : นโยบำยบัญชีที่สำคัญ
2.1 หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1.1 งบกำรเงินนี้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ และนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ พ.ศ. 2561 และ
แสดงรำยกำรในรำยงำนกำรเงิน ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุดที่ 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2561 เรื่อง รูปแบบ
กำรนำเสนอรำยงำนกำรเงินของหน่วยงำนภำครัฐ
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สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
2.1.2 มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ดังนี้
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง กำรนำเสนอรำยงำนกำรเงิน
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร
ทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้ำคงเหลือ
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญำเช่ำ
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในรำยงำน
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
สำนักงำนฯ เชื่อว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี ภำครัฐฉบับใหม่ข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระสำคัญต่อรำยงำนกำรเงินในงวดที่นำมำถือปฏิบัติ
2.2 หน่วยงำนเสนอรำยงำน
งบกำรเงินนี้เป็นงบกำรเงินรวม ประกอบด้วย สำนักบริหำรงำนกลำง สำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี และ สำนักพัฒนำธุรกิจและโครงกำรพิเศษ
2.3 รอบระยะเวลำบัญชี
สำนักงำนฯ กำหนดรอบระยะเวลำบัญชีตำมปีงบประมำณ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม ถึง
วันที่ 30 กันยำยน ในงวดถัดไป
2.4 กำรรับรู้รำยได้
ส ำนั กงำนฯ บั น ทึกรั บ รู้ รำยได้ ค่ำ ใช้ จ่ำ ยตำมเกณฑ์ คงค้ ำง ยกเว้นรำยได้ บำงประเภท
ดังต่อไปนี้
2.4.1 รำยได้จำกงบประมำณ รับรู้เมื่อได้รับเงิน
2.4.2 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร รับรู้เมื่อส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรให้กับผู้ซื้อ
หรือผู้ใช้แล้ว
2.4.3 รำยได้จำกกำรเช่ำทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุน รับรู้ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำหรือ
ข้อตกลงตำมเกณฑ์สิทธิ
2.4.4 รำยได้จำกเงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุน
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สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
กรณี มี ข้ อ จ ำกั ด ในกำรใช้ รั บ รู้ ต ำมเกณฑ์ ที่ เ ป็ น ระบบและสมเหตุ ส มผลตลอด
ระยะเวลำที่จำเป็นต่อกำรจับคู่รำยได้จำกเงินช่วยเหลือกับค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
กรณีได้รั บ เงิน ช่ว ยเหลื อเป็นทรัพย์สิ น ให้ รับรู้จำกเงินช่ว ยเหลื อตำมสั ดส่ วนของ
ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์นั้น ตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์
2.4.5 รำยได้จำกกำรรับบริจำค
กรณีได้รับเงินบริจำค เพื่อใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโดยไม่ระบุวัตถุประสงค์หรือไม่มี
ข้อจำกัด จะรับรู้เมื่อได้รับเงิน
กรณี ไ ด้ รั บ เงิ น บริ จ ำค ที่ ร ะบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ใ ช้ จ่ ำ ยเพื่ อ กำรใดกำรหนึ่ ง โดย
เฉพำะเจำะจงจะรั บ รู้ ร ำยได้ ในงวดเดี ย วกั บกำรเกิ ด ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยเพื่ อ กำรนั้น โดยใช้ เ กณฑ์ ที่ เ ป็ นระบบและ
สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลำที่จำเป็นต่อกำรจับคู่รำยได้จำกกำรรับบริจำคกับค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
กรณีได้รับเงินเป็นสินทรัพย์ให้รับรู้รำยได้จำกกำรรับบริจำคตลอดอำยุกำรใช้งำนของ
สินทรัพย์ และให้แสดงรำยได้จำกกำรรับบริจำคไว้ในงบแสดงผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของสำนักงำนฯ
2.4.6 รำยได้จำกกำรดำเนินงำนอื่นนอกเหนือจำกข้ำงต้น รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
2.5 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
2.6 วัสดุคงเหลือ
บันทึกรับรู้ในรำคำทุนที่ได้มำ และแสดงตำมรำคำทุนที่คำนวณโดยวิธี เข้ำก่อนออกก่อน
2.7 สินค้ำและวัตถุดิบคงเหลือ
สำนักงำนฯ แสดงรำคำสินค้ำคงเหลือในรำคำทุน รำคำทุนของสินค้ำคงเหลือคำนวณโดยวิธี
เข้ำก่อน ออกก่อน
2.8 กำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยำนแห่งชำติดอยสุเทพ – ปุย
2.8.1 กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ได้มี หนังสืออนุญำตให้ เชียงใหม่ ไนท์
ซำฟำรีในกำรควบคุมดูแลของ องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำร
มหำชน) ซึ่งในปัจจุบันได้มีพระรำชกฤษฎีกำโอนย้ำยกิจกำรเชี ยงใหม่ไนท์ซำฟำรีมำเป็นหน่วยงำนในกำกับของ
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ให้ใช้พื้นที่อุทยำนแห่งชำติดอยสุเทพ – ปุย 819-2-60 ไร่ เพื่อจัดตั้งสวนสัตว์
กลำงคืน และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องตำมนโยบำยของรัฐบำล ตำมประกำศ คณะกรรมกำรบริหำรหำรพัฒนำ
พื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 122 ตอนพิเศษ 21 ง ลงวันที่ 14
มีนำคม 2548 และตำมบันทึกข้อควำมของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที่ ทส.0913.54/15771 ลงวันที่ 22
กันยำยน 2546 เรื่องกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยำนแห่งชำติดอยสุเทพ-ปุย
2.8.2 กำรใช้ที่ดินรำชพัสดุเพื่อดำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
นำนำชำติจั งหวัดเชีย งใหม่ กรมธนำรั กษ์อนุญำตให้ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำใช้ที่รำชพัส ดุ แปลง
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หมำยเลขทะเบียนที่ ชม.1745 (บำงส่วน) เนื้อที่ 335-0-00 ไร่ บริเวณหนองฮ่อ ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อก่อสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ จังหวัดเชียงใหม่ ตำมมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่
1 เมษำยน 2551 และตำมหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ที่ กค.0307.37/1860 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2551
2.9 สินทรัพย์ชีวภำพ (สัตว์และต้นไม้) และค่ำตัดจำหน่ำย
สินทรัพย์ชีวภำพ (สัตว์) หมำยถึง สัตว์เลี้ยงที่ซื้อมำเพิ่ม และ ลูกสัตว์ที่เกิดขึ้นหักด้วยยอด
ลดลง หรือตำยโดยบันทึกด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยไม่คำนึงถึงกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำแต่ใช้กำรประเมินด้อย
ค่ำของสินทรัพย์แทนโดยแบ่งตำมช่วงอำยุ เป็น 3 ช่วง คือ
2.9.1 ช่วงอำยุ Weaning (ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหย่ำนม)
2.9.2 ช่วงอำยุ Adult (อำยุต่อเนื่องจำก Weaning ถึงอำยุ 80%) ของอำยุขัย
2.9.3 ช่วงอำยุ Elder (อำยุ 40%) ของอำยุขัย
และมีกำรทบทวนรำคำใหม่ทุกปีในระหว่ำงกำรปิดรอบบัญชีในปีนั้น ๆ ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้น
ให้ บั น ทึกเป็ น ค่ำเผื่ อกำรด้อยค่ำสิ น ทรั พย์ ชีว ภำพและให้ รวมเป็นส่ วนหนึ่งของงบแสดงผลกำรดำเนินงำน
ทำงกำรเงินสำหรับปีที่ทำกำรประเมิน
สินทรัพย์ชีวภำพ (ต้นไม้) แสดงด้วยรำคำทุ นเดิมหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ซึ่งคำนวณ
ด้วยวิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำตำมบั ญชีสิ น ทรัพย์ตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้ของสิ นทรั พย์
ดังต่อไปนี้
สินทรัพย์ชีวภำพ (ต้นไม้)
20
ปี
2.10 อำคำร อุปกรณ์ สินทรัพย์โครงสร้ำงพื้นฐำน และค่ำเสื่อมรำคำ
อำคำร อุปกรณ์ สินทรัพย์โครงสร้ำงพื้นฐำนแสดงด้วยรำคำทุนเดิมหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม
โดยสินทรัพย์ถำวรส่วนที่ได้รับโอนจำกองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
(องค์กำรมหำชน) จะบันทึกด้วยรำคำที่ได้รับโอน ซึ่ง แสดงด้วยมูลค่ำสุทธิของสินทรัพย์ และที่ได้รับโอนจำก
สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ จะบันทึกด้วยรำคำทุน
2.11 ค่ำเสื่อมรำคำและกำรตัดจำหน่ำย
คำนวณโดยวิธีเส้นตรง อำยุกำรใช้งำนและอัตรำค่ำเสื่อมรำคำอำคำร สิ่งปลูกสร้ำง ครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ ที่สำนักงำนฯ ได้รับโอนมำจำกองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
(องค์กำรมหำชน) คิดค่ำเสื่อมรำคำตำมอำยุกำรใช้งำนที่ยังคงเหลืออยู่ของสินทรัพย์ นั้น และที่ได้รับโอนจำก
สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ จะคิดค่ำเสื่อมรำคำตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์นั้น
สำหรับสินทรัพย์ที่สำนักงำนจัดหำมำภำยหลัง คำนวณค่ำเสื่อมรำคำโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อ
ลดรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
ยกเว้นที่ดินและค่ำพัฒนำที่ดิน ซึ่งถือว่ำประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์มีไม่จำกัด
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ส่วนปรับปรุงที่ดิน
5
ปี
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
5-20 ปี
ส่วนปรับปรุงภูมิทัศน์
5
ปี
สินทรัพย์โครงสร้ำงพื้นฐำน
20
ปี
ส่วนแสดงสัตว์
20
ปี
ระบบสำธำรณูปโภค
20
ปี
ส่วนปรับปรุงอำคำร
5
ปี
ครุภัณฑ์
3-10 ปี
ยำนพำหนะ
5
ปี
ครุภัณฑ์อื่น
5
ปี
รำยกำรกำไรและขำดทุนจำกกำรจำหน่ำย กำหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ได้รับและ
จะรวมไว้ในงบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย งำนระหว่ำงก่อสร้ำง และทรัพย์สินรอกำรโอน ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ
2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจำหน่ำย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสม ค่ำตัดจำหน่ำยคำนวณ โดย
วิธีเส้นตรง เพื่อลดลงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้ของสินทรัพย์
ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
ปี
สิทธิกำรขำย
3
ปี
สิทธิบัตร
6
ปี
2.13 กำรด้อยค่ำ
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตำมบัญชีของสำนักงำนฯ ได้รับกำรทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนว่ำมี
ข้อบ่งชี้เรื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพย์ที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู้เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่จะได้รับคืนและ
จะบันทึกในรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย

กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ
ขำดทุน จำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ของส ำนักงำนฯ จะถูกกลั บรำยกำร เมื่อมูล ค่ำที่
คำดว่ำจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภำยหลัง และกำรเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่เคยรับรู้
ในงบแสดงผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงิน
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2.14 ผลประโยชน์พนักงำน
โครงกำรสมทบเงิน
สำนักงำนฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งบริหำรจัดกำรโดยผู้จัดกำร
กองทุนที่เป็นหน่วยงำนภำยนอก โดยสำนักงำนฯ และเจ้ำหน้ำที่ที่สมัครเป็นสมำชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จะจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนตำมอัตรำที่กำหนดไว้ตำมข้อบังคั บส ำนักงำนฯ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุค คล
สำรองเลี้ยงชีพ จะจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนตำมอัตรำที่กำหนดไว้ตำมข้อบังคับสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยกำรพัฒนำและบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2556
สำนักงำนฯ จะไม่มีภำระผูกพันทำงกฎหมำยหรือภำระผูกพันจำกอนุมำนที่ ต้องจ่ำยชำระ
เพิ่มเติมจำกจำนวนที่จ่ำยสมทบไว้แล้วหำกกองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ำยชำระภำระผูกพันจำกกำร
ให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ทั้งในงวดปัจจุบัน และงวดก่อน ดังนั้นจำนวนเงินที่สำนักงำนฯ จ่ำยสมทบเข้ำกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.15 ข้อคลำดเคลื่อน
กรณี ที่ สิ น ทรั พ ย์ ห มวดครุ ภั ณ ฑ์ ย ำนพำหนะ มี มู ล ค่ ำ สุ ท ธิ ต ำมบั ญ ชี เ ท่ ำ กั บ รำคำซำก
สำนักงำนฯ จะดำเนินกำรตัดออกจำกบัญชีก็ต่อเมื่อสำนักงำนฯ ได้มีกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ออกไป
2.16 ส่วนทุน/สินทรัพย์ (สุทธิ)
ส่ ว นทุ น /สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ คื อ ผลต่ ำ งระหว่ ำ งยอดรวมของสิ น ทรั พ ย์ ร วมกั บ หนี้ สิ น รวม
โดยสินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย
2.16.1 กำรโอนบรรดำอำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณจำก
หน่วยงำนเดิม มำเป็นของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้กำหนดไว้ในบทเฉพำะกำล มำตรำ 40 กำหนดให้มีกำรโอนบรรดำอำนำจ
หน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณจำกหน่วยงำนเดิม มำเป็นของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) โดยกำรดำเนินกำรดังกล่ำวได้มีกำรเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ รวม 2 ครั้ง ดังนี้
1) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 อนุมัติให้โอนบรรดำอำนำจหน้ำที่
กิจ กำร ทรั พย์ สิ น สิ ทธิ หนี้ และงบประมำณขององค์กำรบริห ำรกำรพัฒ นำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) เฉพำะในส่วนของสำนักงำนพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีมำเป็นของสำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556 ดังนี้
(1) ทรัพย์สิน ได้แก่ เงินสด เงินฝำกธนำคำร ลูกหนี้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ที่ดินและอำคำรสิ่งก่อสร้ำง สินทรัพย์ชีวภำพ-สัตว์ และต้นไม้ 1,496,655,064.27 บำท
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สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
(2) สิทธิ ได้แก่ สิ่งที่พึงมีพึงได้ตำมกฎหมำย เช่น สิทธิ/ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิเรียกร้อง สิทธิอื่นๆ 231,484,090.40 บำท
(3) หนี้ ได้แก่ ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ำยหรืออำจจะต้องจ่ำยเป็นเงิน สิ่งของหรือ
บริ ก ำรไม่ ว่ ำ จะเป็ น ข้ อ ผู ก พั น อั น เกิ ด จำกกำรกู้ ยื ม กำรค้ ำประกั น กำรซื้ อ กำรจ้ ำ ง โดยใช้ เครดิ ต อื่ น ใด
178,245,236.67 บำท
(4) งบประมำณ ได้แก่ เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำย
ข้ำมปี เงินนอกงบประมำณ (เงินบริจำคและรำยได้/ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น) และเงินลงทุน โดยในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2556 สำนักงำนพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี มีงบประมำณและทุน จำนวน 328,743,401.91 บำท
กำรโอนบรรดำอำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณของ
องค์กำรบริ ห ำรกำรพัฒ นำพื้น ที่พิเศษเพื่อ กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) เฉพำะในส่ ว นของ
สำนักงำนพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี มำเป็นของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ต้องใช้
ระยะเวลำ 3 เดือน จึงดำเนินกำรแล้วเสร็จตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 เนื่องจำก
จะต้องใช้ระยะเวลำในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของบรรดำทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณ และมี
ประเด็นข้อกฎหมำยกรณีเงินรำยได้ของสำนักงำนพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งเดิมอยู่
ในสังกัดขององค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) และมีรำยได้
สะสมในรูปเงินทุนขององค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)
โดยสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีเข้ำใจว่ำจะได้รับโอนมำเป็นเงินทุนของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ซึ่งเป็น
สังกัดใหม่ด้วย จึงต้องใช้เวลำในกำรปรึกษำหำรือและพิจำรณำข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่สุดได้ข้อสรุปว่ำ
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) ไม่สำมำรถโอนเงินทุนใน
ส่วนดังกล่ำวให้สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)ได้ เนื่องจำกเป็นเงินทุนขององค์กำรบริหำรกำร
พัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)
2) มติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 8 ตุ ล ำคม 2556 อนุ มั ติ ใ ห้ โ อนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่
กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ จังหวัดเชียงใหม่ จำก
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำให้กับสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ดังนี้
(1) ทรัพย์สิน ได้แก่ สิ่งปลูกสร้ำงและระบบสุขำภิ บำล จำนวน 15 รำยกำร
มูลค่ำรวม 2,459,867,779 บำท และครุภัณฑ์ จำนวน 396 รำยกำร มูลค่ำรวม 111,900,000 บำท
(2) สิ ทธิ ได้แก่ สั ญญำก่อสร้ำงอำคำรและสิ่ ง ปลู กสร้ำ ง หนังสื อค้ำประกั น
สัญญำ พร้อมทั้งกำรรับประกันผลงำนตำมสัญญำ จำนวน 6 สัญญำ และสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน
รำชพัสดุแปลงทะเบียนหมำยเลขที่ ชม. 1745 ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่
335 ไร่-งำน-ตำรำงวำ
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สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
2.17 กำรยุบเลิกสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
พระรำชกฤษฎีกำ ยุบเลิกสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2562 ลง
วันที่ 12 เมษำยน 2562 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ 14 เมษำยน 2562
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้จัดทำรำยงำนส่งมอบบรรดำอำนำจ
หน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมำณและรำยได้ พร้อมบัญชีทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมำณ และ
รำยได้ ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ เมื่อวันที่ 14 เมษำยน 2562 ตำมหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ สพค 01/046 ลงวันที่ 13 มกรำคม 2563
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สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุที่ 3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
เงินสดในมือ
315,659.85
เช็คในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
43,609,596.35
ลูกหนี้บัตรเครดิต
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
43,925,256.20

(หน่วย:บาท)
ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
426,468.01
175,720,394.50
35,350.00
176,182,212.51

หมายเหตุที่ 4 ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ
ลูกหนี้เงินยืม
ลูกหนี้จากการแลกเปลีย่ น
ลูกหนี้อื่น
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
43,094.00
745,096.00
4,179,966.12
4,968,156.12

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
3,563,041.52
745,096.00
4,308,137.52

ลูกหนี้เงินยืมจานวน 745,096 บาทเป็นลูกหนี้ที่เกิดจากเงินยืมตามสัญญาเลขที่ C-041 โครงการพัฒนาบุคลากร
พ.ศ. 2559 จานวน 4 หลังสูตร ซึ่งไม่มีหลักฐานการส่งใช้เงินยืมภายในระยะเวลาที่กาหนด สานักงานฯ อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องส่งใช้เอกสารหลักฐาน

หมายเหตุที่ 5 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินฝากประจา ประเภท 3 เดือน
เงินฝากประจา ประเภท 10 เดือน
เงินฝากประจา ประเภท 6 เดือน
เงินฝากประจา ประเภท 12 เดือน
เงินฝากประจา ประเภท 15 เดือน
รวม เงินลงทุนระยะสั้น

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
335,385,033.46
906,073,017.13
1,241,458,050.59

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
331,620,436.31
792,193,752.78
100,000,000.00
1,223,814,189.09
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สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุที่ 6 วัสดุคงเหลือ
ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
วัสดุคงคลัง
595,311.94
วัสดุสานักงานคงคลัง
3,081,069.79
วัสดุงานศูนย์ประชุมฯ
วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลืน่
147,421.80
วัสดุงานช่าง
4,770,433.09
วัสดุงานบ้านพัก
14,415.00
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุและยารักษาโรคสัตว์
1,607,432.40
วัสดุร้านขายของ อาหารว่างและเครื่องดืม่
291,854.38
วัสดุประชาสัมพันธ์
164,724.60
วัสดุงานถ่ายภาพ
63,791.25
วัสดุงานจราจรและความสะอาด
59,115.00
วัสดุงานขายและวิจัยตลาด
163,695.70
รวม วัสดุคงเหลือ
10,959,264.95

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
409,782.94
2,663,943.27
221,820.00
3,592,193.91
285,698.05
1,349,453.01
312,303.08
96,439.10
134,065.70
285,301.70
9,351,000.76

หมายเหตุที่ 7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้สรรพากร
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้จากการแลกเปลีย่ น
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
675,607.68
454,300.15
201,204.95
12,486.86
172,090.27
5,963,370.00
7,479,059.91

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
1,652,373.83
84,207.95
1,668,967.24
47,907.28
249,691.63

หมายเหตุที่ 8 ลูกหนี้ระยะยาว
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการระยะยาว
รวมลูกหนี้ระยะยาว

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
-

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
-

3,703,147.93
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สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

หมายเหตุที่ 9 สินทรัพย์ชีวภาพ
สินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นไม้
สินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นไม้ (ยกมา)
บวก รายการซื้อมาระหว่างปี
หัก

ค่าเสือ่ มราคาสะสม
สินทรัพย์ชีวภาพต้นไม้ (สุทธิ)
สินทรัพย์ชีวภาพ-สัตว์มีชีวิต
สินทรัพย์ชีวภาพ-สัตว์มีชีวิต (ยกมา)
ปรับปรุง ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ชีวภาพคงเหลือ
บวก

รายการซื้อมาระหว่างปี

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

3,967,572.40
3,967,572.40
(1,459,587.28)
2,507,985.12

3,967,572.40
3,967,572.40
(1,261,287.96)
2,706,284.44

177,795,080.00

177,795,080.00

177,795,080.00
-

รายการให้กาเนิด

10,298,160.00

รายการรับบริจาค

3,500.00

177,795,080.00
-

รายการรับชาระหนี้
รายการแลกเปลีย่ น
รายการปรับลดลูกหนี้แลกเปลีย่ น
รายการปรับมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ

7,627,320.00

รายการกันเงินไว้ซื้อ
195,724,060.00
หัก

รายการเสียชีวิต
รายการแลกเปลีย่ น

10,166,300.00

177,795,080.00
-

-

รายการบริจาคให้
รายการจาหน่าย

รวม

170,000.00

รายการคืน

-

รายการกันเงินไว้ซื้อปีก่อน

-

สินทรัพย์ชีวภาพ-สิง่ มีชีวิต (สุทธิ)
สินทรัพย์ชีวภาพ

185,387,760.00
187,895,745.12

177,795,080.00
180,501,364.44
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สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุที่ 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

ปรับภูมิทัศน์

28,003,267.73

27,626,725.03

หัก

(27,544,586.88)

(24,631,582.61)

458,680.85

2,995,142.42

อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง

869,830,556.49

869,117,515.12

หัก

(323,098,562.83)

(277,419,140.07)

อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง (สุทธิ)

546,731,993.66

591,698,375.05

อุปกรณ์

207,861,266.17

199,745,801.31

(185,518,694.10)

(173,875,284.92)

อุปกรณ์ (สุทธิ)

22,342,572.07

25,870,516.39

ยานพาหนะ

76,920,555.79

76,844,638.38

หัก

(75,795,850.28)

(72,364,120.57)

1,124,705.51

4,480,517.81

139,820.89
570,797,772.98

625,044,551.67

ค่าตัดจาหน่ายสะสม

ปรับภูมิทัศน์ (สุทธิ)

หัก

ค่าเสือ่ มราคาสะสม

ค่าเสือ่ มราคาสะสม

ค่าเสือ่ มราคาสะสม

ยานพาหนะ (สุทธิ)
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)

หมายเหตุที่ 11 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

398,208,687.90

397,966,858.23

หัก
รวม

(140,731,089.14)
257,477,598.76

(120,830,472.45)
277,136,385.78

ค่าเสือ่ มราคาสะสม
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
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สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุที่ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

53,256,403.63

52,756,403.63

หัก

ค่าตัดจาหน่ายสะสม

(52,768,980.36)

(52,586,652.27)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)

487,423.27

169,751.36

สิทธิในการขาย

2,694.31

2,694.31

หัก

(2,693.31)

(2,693.31)

1.00
487,424.27

1.00
169,752.36

ค่าตัดจาหน่ายสะสม

สิทธิในการขาย (สุทธิ)
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

หมายเหตุที่ 13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจากล่องกระดาษชาระ
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หมายเหตุที่ 14 เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า
เช็คค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการแลกเปลีย่ น
เจ้าหนี้สานักงาน
เจ้าหนี้อื่น
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

8,132.00

8,132.00

102,252.00
110,384.00

102,252.00
110,384.00

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
-

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
-

11,479,852.66

5,429,467.23

2,608,000.00

2,608,000.00

14,087,852.66

6,315,011.84
14,352,479.07
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สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุที่ 15 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

ใบสาคัญค้างจ่ายลูกหนี้เงินยืม

745,096.00

749,096.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

742,843.90

689,153.36

ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย

570,000.00

770,000.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง
ภ.ง.ด. 1

-

-

ภ.ง.ด. 3

67,428.54

71,333.96

ภ.ง.ด. 53

66,752.47

87,177.44

13,072,548.95
15,264,669.86

14,360,850.58
16,727,611.34

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หมายเหตุที่ 16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

รายได้รับล่วงหน้า

12,417,070.56

12,706,859.05

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น

292,221.50
12,709,292.06

259,215.71
12,966,074.76

หมายเหตุที่ 17 เงินรับฝากอื่นระยะยาว
เงินรับฝากสานักงานฯ-สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
รวม เงินรับฝากอื่น

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
17,445,552.87
17,445,552.87

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
17,447,952.87
17,447,952.87
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สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุที่ 18 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

เงินประกันสัญญา

4,900,398.27

เงินประกันผลงาน

13,982.09

-

เงินประกันซอง

1,133,625.00

-

เงินประกันกันอื่น
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

6,048,005.36

6,531,431.56

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

หมายเหตุที่ 19 รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด

2,434,812,210.61

รายการปรับปรุงรายได้สูง/(ต่า)ของศูนย์ประชุม
ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด

6,531,431.56

4,137,003,279.91
(1,769,193,687.11)

2,428,277,022.82

2,367,809,592.80

9,160,532.45

9,120,261.75

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด

2,437,437,555.27

2,376,929,854.55

บวก

(176,590,880.88)
2,260,846,674.39

57,882,356.06
2,434,812,210.61

รายการปรับปรุงบัญชีรายได้สูง/(ต่า)
รายได้สูง/(ต่า)กว่าค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด

16

สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุที่ 20 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายอาหารว่างและเครื่องดืม่

5,581,150.78

11,063,993.15

รายได้จากการจาหน่ายอาหารสัตว์

939,990.00

3,249,230.00

รายได้จากการจาหน่ายของที่ระลึก

730,461.44

1,620,856.10

7,251,602.22

15,934,079.25

105,479,200.00

347,816,787.67

รวมรายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากค่าบริการเข้าชมสัตว์
รายได้จากการให้บริการถ่ายภาพกับสัตว์

-

53,130.78

รายได้จากการทากิจกรรมกับสัตว์

684,350.00

รายได้จากการให้บริการบ้านพักและห้องประชุมสัมมนา

919,133.25

3,470,505.52

2,200.00

10,372.90

1,121,477.57

677,251.38

ส่วนลดจ่าย

(32,572,008.52)

(129,152,038.00)

รวมรายได้จากการให้บริการ

75,634,352.30

222,876,010.25

192,439.17

1,326,271.58

83,078,393.69

240,136,361.08

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

รายได้จากการให้บริการรถ
รายได้จากการให้บริการสถานที่
หัก

รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ส่วนแบ่งรายได้และผลตอบแทนจากการให้บริการ
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

หมายเหตุที่ 21 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค

-

รายได้จากการบริจาค-มีวัตถุประสงค์

-

-

รายได้จากการบริจาค-ไม่มีวัตถุประสงค์
รวม รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค

-

-
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สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุที่ 22 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ชีวภาพ
กาไรจากการให้กาเนิด

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
10,298,160.00

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
6,522,080.00

กาไรจากการจาหน่าย

-

-

กาไรจากการแลกเปลีย่ น

-

-

รายได้จากการรับบริจาค
รายได้จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์
รวม รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ชีวภาพ

หมายเหตุที่ 23 รายได้อื่น
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยรับจากการผิดนัดชาระ
รายได้จากการรับบริจาคทรัพย์
รายได้ค่าปรับ
รายได้อื่น
รวม รายได้อื่น

3,500.00
7,627,320.00
17,928,980.00

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
19,733,764.41
-

750,265.00
7,272,345.00

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
20,294,425.50
-

38,459.96

123,441.89

408,623.02

1,691,389.03

1,055,706.99
21,236,554.38

1,361,368.36
23,470,624.78
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สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุที่ 24 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

เงินเดือนและค่าจ้าง
เงินเดือน
โบนัส
ค่าล่วงเวลา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าจ้างที่ปรึกษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ

57,074,340.52
-

56,360,149.23
5,202,840.00

1,175,209.79

1,787,457.04

13,689,583.72

13,106,745.00

1,440,000.00

513,999.99

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
ค่าเครื่องแบบ

-

เงินเพิ่มค่าครองชีพ

-

เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลรัฐ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

2,206,140.00
-

1,313,630.02

1,864,952.70

276,123.00

405,635.50

3,401,468.09

3,013,004.97

1,573,635.00
79,943,990.14

6,425,623.52
90,886,547.95
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สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุที่ 25 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ
ค่าลงทะเบียน

62,300.00

462,529.00

ค่าพาหนะ

36,734.68

515,502.10

ค่าเบี้ยเลีย้ ง

6,828.00

52,355.98

ค่าที่พัก

15,954.54

242,500.39

ค่าอาหาร

114,650.00

470,356.00

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ

236,467.22

61,087.10
1,804,330.57

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในต่างประเทศ
ค่าลงทะเบียน

179,123.46

-

ค่าพาหนะ

7,952.11

297,167.93

ค่าเบี้ยเลีย้ ง

125,600.00

231,999.00

ค่าที่พัก

125,287.62

266,688.07

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในต่างประเทศ

437,963.19

20,262.00
816,117.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

-

-

ค่าพาหนะ

-

-

ค่าอาหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

16,500.00
16,500.00
690,930.41

79,700.00
79,700.00
2,700,147.57
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สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุที่ 26 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
ค่าพาหนะ

787,374.02

1,545,517.49

ค่าเบี้ยเลีย้ ง

41,831.00

107,412.88

115,238.30

315,636.20

ค่าที่พัก
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ

-

65,761.00

944,443.32

2,034,327.57

ค่าพาหนะ

985,963.40

672,260.09

ค่าเบี้ยเลีย้ ง

55,500.00

112,600.00

159,217.66

200,385.09

5,282.00

51,734.31

1,205,963.06
2,150,406.38

1,036,979.49
3,071,307.06

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ

ค่าที่พัก
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
รวม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

หมายเหตุที่ 27 ค่าใช้สอย
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา

7,730,940.68

15,570,415.59

ค่าจ้างเหมาบริการ

37,864,071.72

31,410,656.71

ค่าใช้สอยอื่น (ค่าใช้สอย)
รวม ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

7,807,130.15
53,402,142.55

16,978,308.23
63,959,380.53

หมายเหตุที่ 28 ค่าวัสดุ

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

ค่าวัสดุ

5,262,922.66

7,422,185.28

ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์

1,195,888.53

185,537.33

ค่าแก๊สและน้ามันเชื้อเพลิง

1,543,189.13
8,002,000.32

2,471,619.18
10,079,341.79

21

สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุที่ 29 ค่าสาธารณูปโภค

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

ค่าไฟฟ้า

5,821,746.57

8,405,502.77

ค่าน้าประปา

3,154,837.51

4,857,542.13

ค่าโทรศัพท์

217,744.49

368,395.94

ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

475,130.80

292,562.30

36,027.80

33,189.00

1,487,664.16
11,193,151.33

13,957,192.14

ค่าบริการไปรษณีย์และขนส่ง
ค่าสาธารณูปโภคอื่น
รวม ค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุที่ 30 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ค่าใช้จ่ายงานโครงการ/กิจกรรมพิเศษ
ค่าศึกษาและวิจัย
ค่าลิขสิทธิ์
ต้นทุนค่าสินค้าและบริการ
รวม ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

หมายเหตุที่ 31 ค่าใช้จ่ายจากการบริหารสินทรัพย์ชีวภาพ
ขาดทุนจากการตาย

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

23,118,666.67

24,093,765.52

5,099,284.44

8,958,507.81

49,031.09

640,853.94

563,076.40

504,804.40

-

-

666,761.21

146,920.31

19,919,052.83
49,415,872.64

38,691,253.36
73,036,105.34

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
10,166,300.00

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
10,213,000.00

ขาดทุนจากการแลกเปลีย่ น

-

-

ขาดทุนจากการจาหน่าย

-

-

ขาดทุนจากการคืน

-

-

ขาดทุนจากการบริจาค
รวม ค่าใช้จ่ายจากการบริหารสินทรัพย์ชีวภาพ

10,166,300.00

10,213,000.00
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สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุที่ 32 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ปรับภูมิทัศน์

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62

2,913,004.27

4,162,843.35

อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง

45,679,422.78

45,473,349.33

อุปกรณ์

11,561,627.84

14,539,693.12

3,431,729.72

6,490,882.54

198,299.32

198,299.32

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

19,900,616.68

19,898,330.92

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

182,328.09
83,867,028.70

107,623.16
90,871,021.74

ยานพาหนะ
สินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นไม้

หมายเหตุที่ 33 ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายการพิเศษ (ศปช.)
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
2,986.48
2,986.48

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
157,530.68
157,530.68

ภาคผนวก

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตุลาคม 25๖2 – กันยายน 2563)

วั น ที่ 9 ตุ ล ำคม 256 2 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิ ง คนคร (องค์ ก ำรมหำชน) โดยส ำนั ก งำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เปิดตัวสมำชิกใหม่ “ลูก
ยีรำฟ” (GIRAFFA) เพศเมีย จำนวน 1 ตัว
เพื่อมอบเป็นของขวัญต้อนรับปิดเทอมนี้

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

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

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

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

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

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

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

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

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

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

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

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

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

วั น ที่ 25 กุ ม ภำพั น ธ์ 2563 เนื่ อ งจำ ก
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำพิ งคนคร (องค์ ก ำรมหำชน)
โดยส ำนั ก งำนเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ ำฟำรี ได้ เ พิ่ ม
มำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของเชื้อ “ไวรัสโคโรน่ำ” (โควิด-19) มำตั้งแต่
ในช่ ว งที่ มี เ ชื้ อ ไวรั ส แพร่ ร ะบำด ในช่ ว งเดื อ น
มกรำคม ที่ผ่ำนมำนั้น และขณะนี้เชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรียังได้ทำกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่
ระบำดของเชื้อ “ไวรัสโคโรน่ำ” (โควิด -19)
พร้อมตรวจคัดกรองบุคลำกรในหน่วยงำนและ
นักท่องเที่ยวอย่ำงต่อเนื่อง
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วั น ที่ 4 มี น ำคม 2563 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิ ง คนคร (องค์ ก ำรมหำชน) โดยส ำนั ก งำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี จัดกิจกรรม Eco - Art รักษ์
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมต่อเนื่อง) เพื่อ
ปลูกฝังกำรรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในวัน
เสำร์ที่ 7 มีนำคม 2563 นี้ กับกิจกรรมเพ้นท์ก
ระเป๋ ำ ผ้ ำ ณ ลำนหุ่ น ซำฟำรี (กำดนั ด สี เ ขี ย ว)
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

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

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

วั น ที่ 6 เมษำยน 2563 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิ ง คนคร (องค์ ก รมหำชน) กำรด ำเนิ น งำน
เผยแพร่ใ นสื่ อต่ ำงๆ โดยกำรถ่ ำยภำพนิ่ ง ภำพ
วีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ เขียนคอนเทนส์ ข่ำวเผยแพร่
จัดทำอำร์ทเวิร์ค บันทึกและตัดต่อวีดีโอทำLIVE
ในประเด็นดังนี้
- กำรดำเนินกำรในช่วงปิดบริกำร
- กำรป้องกันไฟป่ำและหมอกควัน
- กำรเผยกิจกรรมรณรงค์ให้อยู่บ้ำน
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วั น ที่ 20 เมษำยน 2563 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิงคนคร (องค์กรมหำชน) ดำเนินงำนเผยแพร่ในสื่อ
ต่ำงๆ โดยกำรถ่ำยภำพนิ่ง ภำพวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ
เขี ย นคอนเทนส์ ข่ ำ วเผยแพร่ จั ดท ำอำร์ ทเวิ ร์ ค
บันทึกและตัดต่อวีดีโอทำ LIVE ในประเด็น เช่น
- กำรจัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรสอนภำษำอังกฤษ
และภำษำจีน
- กำรเผยแพร่ข่ำวลูกนกฟลำมิงโก้ เป็นต้น

วั น ที่ 3 พฤษภำคม 2563 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิงคนคร (องค์กรมหำชน) ดำเนินงำนเผยแพร่ใน
สื่อต่ ำงๆ โดยกำรถ่ ำยภำพนิ่ ง ภำพวีดี โอ เขีย น
คอนเทนส์ ข่ำวเผยแพร่ บันทึกและตัดต่อวีดีโอ
ทำ LIVE ในประเด็น เช่ น ส่งข่ำ ว ลูกสั ตว์ เกิ ด
ช่ ว งโควิ ต เชิ ญ ดู Live ส่ ง ตรงถึ ง บ้ ำ น ตำม
มำตรกำรล็ อ คดำวน์ ที่ ยั ง คงปฏิ บั ติ อ ยู่ แจ้ ง
ระยะเวลำกำรเปิดหรือปิด เป็นต้น

วันที่ 10 พฤษภำคม 2563 สำนักงำนพั ฒนำ
พิงคนคร (องค์กรมหำชน) ดำเนินงำนเผยแพร่ใน
สื่อต่ำงๆ โดยกำรถ่ำยภำพนิ่ง ภำพวีดีโอ ตัดต่อ
วีดีโอ เขียนคอนเทนส์ ข่ำวเผยแพร่ จัดทำอำร์ท
เวิร์ค บันทึกและตัดต่อวีดีโอทำ LIVE ในประเด็น
เช่น เผยแพร่ข่ำวผลกระทบโควิด เผยแพร่ผลงำน
ผอ.สพค. เผยแพร่ Live ลูกสัตว์และกิจกรรมตำม
แผนงำน

วันที่ 17 พฤษภำคม 2563 สำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กรมหำชน) ดำเนินงำนเผยแพร่ใน
สื่อต่ำงๆโดยกำรถ่ำ ยภำพนิ่ ง ภำพวีดีโอ ตัดต่ อ
วีดีโอ เขียนคอนเทนส์ข่ำวเผยแพร่ จัดทำอำร์ท
เวิร์ค บันทึกและตัดต่อวีดีโอทำLIVEในประเด็น
เช่น เผยแพร่ Live ม้ำแคระ สมเสร็จบรำซิล
เสือดำ เป็นต้น
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วันที่ 1 กรกฎำคม 2563 เชีย งใหม่ไนท์ซำฟำรี
เปิดให้เข้ำชมวันแรกตำมรูปแบบกำรท่องเที่ยววิถี
ใหม่ โดยเปิ ด รั บ เฉพำะผู้ ที่ ล งทะเบี ย นเข้ ำ ชม
ออนไลน์ล่วงหน้ำ ระหว่ำ งวันที่ 1-15 กรกฎำคม
2563 หลังจำกปิดให้บริกำรชั่วครำวตำมมำตรกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วัน ที่ 24 กรกฎำคม 2563 สำนัก งำนพั ฒนำพิ ง
คนคร (องค์กำรมหำชน) โดยสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี จัดพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณ และกิจกรรมทำ
ควำมดี ปลู ก ต้ น รวงผึ้ งเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งใน
โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว 28 กรกฎำคม 2563

วันที่ 30 กรกฎำคม 2563 เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
จัด โปรโมชั่น พิเ ศษ ต้อ นรั บวั น แม่ แห่ งชำติ ตลอด
เดือนสิงหำคม 2563 ในรูปแบบกำรท่องเที่ยววิถี
ใหม่ เปิ ด ให้ บ ริ ก ำรเฉพำะผู้ ล งทะเบี ย นออนไลน์
เท่ำนั้น

11 สิงหำคม 2563 เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี จัดพิธี
ถวำยพระพรชั ย มงคล สมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์
พระบรมรำชิ นีน ำถ พระบรมรำชชนนี พั นปี ห ลวง
เนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำ 12
สิงหำคม 2563
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วั น ที่ 15 สิ ง หำคม 2563 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) โดยสำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี ให้กำรต้อนรับ นำยนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่ำ
กำรรถไฟแห่ ง ประเทศไทย (รฟท.) พร้ อ มด้ ว ย
ผู้ บ ริ ห ำร รฟท. คณะกำรรถไฟแห่ ง ประเทศไทย
(รฟท.) ในกำรหำรือควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวร่วมกัน ณ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

วันที่ 18 – 20 สิงหำคม 2563 สำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) โดยสำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี ได้เชิญผู้เชี่ยวชำญด้ำนสวัสดิภำพสัตว์มำ
ให้คำแนะนำกำรเลี้ยงสัตว์ตำมหลักสวัสดิภำพสัตว์
(Animal Welfare) ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรสวัสดิ
ภำพสัตว์ SEAZA (SEAZA Standard on animal
welfare) ณ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

วั น ที่ 28 สิ ง หำคม 2563 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) โดยสำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ ซ ำฟำรี ร่ ว มกั บ สภำกำชำดไทย จั ด กิ จ กรรม
บริจำคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้หลำยคนรับ เพื่อใช้
เป็ น โลหิ ต ส ำรองในระบบของสภำกำชำดไทย
ตลอดจนใช้สำหรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ณ เชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี

วันที่ 31 สิงหำคม 2563 สำนักพัฒนำพิงคนคร
(องค์ ก ำรมหำชน) โดยส ำนั ก งำนเชี ย งใหม่ ไ นท์
ซำฟำรี ให้ ก ำรต้ อ นรั บ นำยสมิ ท ธิ ดำรำกร ณ
อยุ ธยำ ประธำนคณะอนุ กรรมกำรรับ โอนกิ จกำร
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี พร้อมคณะ ในกำร
เข้ำหำรือกำรโอนย้ำยสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
ไปสั ง กั ด องค์ ก ำรสวนสั ต ว์ และให้ ค วำมมั่ น ใจแก่
ผู้ปฏิบัติงำน ณ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
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วันที่ 1 กันยำยน 2563 สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์ ก ำรมหำชน) โดยส ำนั ก งำนเชี ย งใหม่ ไ นท์
ซำฟำรี จัดอบรมหัวข้อ “หลักกำรและแนวทำงใน
กำรจั ด กำร เพื่ อ ป้ อ งกั น และระงั บ เหตุ เมื่ อ สั ต ว์
ดุ ร้ ำ ยในสวนสั ต ว์ ห ลุ ด ” โดยนำยเบญจพล
นำคประเสริฐ กรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร
ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ทนผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิงคนคร เป็นประธำนและมี น.สพ.พินิช บุญทอง
นำยสัตวแพทย์ประจำโรงพยำบำลสัตว์ สวนสัตว์
เชี ย งใหม่ เป็ น วิ ท ยำกร ณ อำคำรไกรสรรำชสี ห์
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

วันที่ 12 กันยำยน 2563 สำนักงำนพั ฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) โดยสำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี ได้รับเกียรติจำก นำยอนุชำ นำคำศัย
รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมกำรดำเนินงำนของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) และตรวจพื้นที่กำรให้บริกำรของ
สำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี โดยมี นำยเบญจพล
นำคประเสริฐ กรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร
ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ทนผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิ งคนคร พร้ อ มคณะผู้ บ ริ ห ำร ให้ ก ำรต้ อ นรั บ ณ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

วั น ที่ 13 กั น ยำยน 2563 ส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) โดยสำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี ได้รับเกียรติจำก นำยอนุชำ นำคำศัย
รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี ในกำรเข้ำร่วม
ประชุมสรุปกำรดำเนินงำนและกำรจัดทำแผนกำร
พัฒนำกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี พร้อมปลูก
“ต้นกัลปพฤกษ์” บริเวณหน้ำห้องประชุมอำคำรวำรี
กุญชร

สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
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