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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

ครั้งที่ 1/๒๕64   
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 

ณ ห้องประชุมเฮือนวารีกุญชร ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 

-------------------------------- 
 

        ผู้มาประชุม 
             1. รศ.ดร.ณอคุณ       สิทธิพงศ ์         ประธานกรรมการ (CONFERENCE)   
             2. นางอุบลรัตน์        พ่วงภิญโญ        หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
                                                              (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
             3. นายเอกสิทธิ์         ยุทธชัยวรกุล      ผู้อ านวยการกองกฎหมายและระเบียบ ส านักงบประมาณ 
                                                              (ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ) (CONFERENCE)   
             4.นายธชัพล             อภิรติมัย          ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
             5. นางสาวบุษราภรณ์  กอบกิจพานิชผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (CONFERENCE) 
             6. นายนฤทัต            เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
             7. นายอนุชา            ด ารงมณ ี          กรรมการภาคเอกชน (CONFERENCE)  
             8. พล.ต.ท.ประหยัชว์  บุญศร ี             กรรมการภาคเอกชน 
             9. นายราม              สภุา                 กรรมการภาคเอกชน 
             10.นายเบญจพล       นาคประเสริฐ      กรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการ     

                                                     ส านักงานพัฒนาพิงคนครและเลขานุการ 
 

         ผู้เข้าร่วมประชุม       
             1. นางสาวรัตนา เรือนทราย   ผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
             ๒. นายชาตรี           คูหเทพารักษ์   รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 
             ๓. นางสาวนิ่มนวล   ธัญญวัฒโนทัย      รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 
             4. นางภวันตี           จันทร์ปิง             รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
             5. นางสาวสุพิชญา หลิมตระกูล   หัวหน้างานยุทธศาสตร์งบประมาณและประเมินผล 
             6. นางสาวพัฒนา จินาวา               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
             7. นายสุรศักดิ์            สมมิตร              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
             8. นายณัฐพงษ์ รัชตประทาน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
             9. นายทศวรรษ   วงศ์นุ่ม    รักษาการเลขานุการผู้อ านวยการ 

                                                      ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐ น.  
 

       ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร แจ้งให้คณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาพิงคนคร ที่ประชุมผ่าน Video Conference  ได้แสดงตนเพื่อร่วมประชุม ประกอบด้วย  

๑. รศ.ดร. ณอคุณ  สิทธิพงศ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายเอกสิทธิ์  ยุทธชัยวรกุล  กรรมการโดยต าแหน่ง 
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๓. นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายอนุชา   ด ารงมณี           กรรมการภาคเอกชน    

ซึ่งเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 มาตรา 9 (1)    
    

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานแจ้งที่ประชุม กรรมการโดยต าแหน่งเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบ นางอุบลรัตน์  พ่วงภิญโญ หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
๒. นายธัชพล  อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ 
               นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 
         รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ 13/2563 
                      เมื่อวันที ่25 ธันวาคม 2563  
                       ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
พิงคนคร ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร 

 นายอนุชา  ด ารงมณี กรรมการภาคเอกชน ไม่รับรองมติวาระที่ 7.2 เรื่องสัญญาจ้าง
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างส านักงานพัฒนาพิงคนคร เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนี้  
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
โดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 

๑. เพ่ิมเติมรายละเอียดวาระท่ี 5.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
และประเมินผล : มติคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ให้เสนอแนะต่อ คณะกรรมการบริหาร เพ่ือ
มอบหมายผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนครตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง   
                 1.๑ การจัดซื้อเครื่อง Halogram ชนิดใบพัด  ตามโครงการประกวดรางวัลกินรีทอง  ครั้งที่ 13  
                       การก าหนดราคากลางไม่ได้ใช้ฐานเดียวกันในการเปรียบเทียบราคา   
                ๑.๒ การจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี บริเวณสถานีรถไฟเชียงใหม่ 
                       คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานจ้าง (TOR) โดยขนาดไม่ตรงตาม  
                       รายละเอียดของงานตามสัญญาจ้าง ซ่ึงตาม TOR ก าหนดไว้ขนาด 200 x 200 ซม.  
                       แต่วัดได้ขนาด ยาว 70 x 80 x 120 ซม. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

                       ในการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2563 ขอรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้  
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การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายและวงเงินงบประมาณตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ซึ่ง    
ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้อนุมัติและ
รายงานให้คณะกรรมการทราบเมื่อสิ้นไตรมาส 

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
รับทราบ 

 
                       เรื่องท่ี 6.3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักงานพัฒนาพิงคนคร  
                                      ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖4 และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้ 
                                      เบิกเหลื่อมปแีละขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
                                      ๒๕๖๐ - ๒๕๖3 ประจ าเดือนธันวาคม 2563 

 

สรุปเรื่อง 

๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2563 อนุมัติแผนรายละเอียดรายรับและรายจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

๒. ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงิน 278,947,150 บาท  และอนุมัติ
งบประมาณเพ่ิมเติม ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ในคราวประชุมครั้งที่ 
12/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2563 วงเงินรวม 193,741,000 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 472,688,150 บาท โดยใช้
จากเงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วยเงินสะสมจ านวน 394,768,150 บาท และเงินรายได้           
จ านวน 77,920,000 บาท 

2. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจ าเดือนธันวาคม 2563 จ านวนเงิน 37,584,350.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 
7.95  มีงบประมาณคงเหลือจ านวนเงิน 435,103,799.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.05 รายละเอียด ดังนี้ 

 

   ๒.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม  
 

ล าดับ รายการ 
ผลการเบิกจ่ายเงินรวม 

ได้รับจัดสรร 
เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ 86,342,900.00 18,824,015.42 21.80 67,518,884.58 78.20 
๒ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 326,950,100.00 15,306,541.17 4.68 311,643,558.83 95.32 
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 118,324,200.00 14,966,131.97 12.65 103,358,068.03 87.35 
 2.2 ค่าครุภัณฑ์ 3,593,400.00 232,999.00 6.48 3,360,401.00 93.52 
 2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ 205,032,500.00 107,410.20 0.05 204,925,089.80 99.95 

3 
ส านักบริหารงานกลาง 
ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
ส านักตรวจสอบภายใน 

59,395,150.00 3,453,793.97 5.81 55,941,356.03 94.19 

 3.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 33,515,850.00 3,336,301.97 9.95 30,179,548.03 90.05 
 3.2 ค่าครุภัณฑ์ 34,300.00 0.00 0.00 34,300.00 100.00 
 3.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ 25,845,000.00 117,492.00 0.45 25,727,508.00 99.55 

รวม 472,688,150.00 37,584,350.56 7.95 435,103,799.44 92.05 
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๓. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑1/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
๒๕๖3 มีมตอินุมัตใิห้ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 - 2563 จ านวน 90 รายการ วงเงิน 38,710,396.06 บาท และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จ านวน 7 รายการ วงเงิน 8,884,378.71 บาท  

4. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 ประจ าเดือนธันวาคม 2563 จ านวน 80 รายการ จ านวนเงิน 
13,220,938.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.15 มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 10 รายการ จ านวนเงิน 
24,549,553.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.42  ส่งคืนเงินสะสม จ านวนเงิน 939,903.60 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 0.68 และมีผลการเบิกจ่ายเงินขยายเวลาเบิกจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
จ านวน  2 รายการ จ านวนเงิน 1,474,248.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.59 บาท มีงบประมาณคงเหลือ 
จ านวน 5 รายการ จ านวนเงิน 7,410,129.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.41 รายละเอียดดังนี้ 

     4.1 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 
 

 

หมายเหตุ : เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 16,582,500 บาท  
  เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ รายการโครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class 
Destination) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ 1 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอผลพิจารณาผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง 

 

 

รายการ 
จ านวนเงิน 
ที่ขอกัน 

เบิกจ่าย ร้อยละ คงค้างเบิกจ่าย ร้อยละ 
ส่งคืนเงิน

สะสม 
ร้อยละ 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กรณีไม่ไดก้่อหนีผ้กูพัน จ านวน 1 รายการ วงเงิน 16,582,500 บาท 
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ 
    1.1 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 
16,582,500.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
16,582,500.00 

 
100.00 

 
0.00 

 
0.00 

รวม 16,582,500.00 0.00 0.00 16,582,500.00 100.00 0.00 0.00 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรณีมีหนีผ้กูพัน จ านวน 88 รายการ วงเงิน 18,497,896.06 บาท 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 295,535.75 164,815.75 55.77 130,720.00 44.23 0.00 0.00 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
    2.1 ส านักบริหารงานกลาง 
    2.2 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 
906,593.58 

11,526,154.86 

 
652,827.25 

9,518,645.27 

 
72.01 
82.58 

 
0.00 

2,000,208.97 

 
0.00 

17.35 

 
253,766.33 

7,300.62 

 
27.99 

0.06 
รวม 12,432,748.44 10,171,472.52 81.81 2,000,208.97 16.09 261,066.95 2.10 

3. ค่าครุภัณฑ์ 
    3.1 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 
767,727.00 

 
767,727.00 

 
100.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

4. ค่าใช้จ่ายโครงการ 
    4.1 ส านักบริหารงานกลาง 
    4.2 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 
1,309,157.92 
3,692,726.95 

 
949,427.92 

1,170,495.39 

 
72.29 
31.70 

 
362,730.00 

2,522,231.56 

 
27.71 
68.30 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

รวม 5,001,884.87 2,116,923.31 42.32 2,884,961.56 57.68 0.00 0.00 
รวมกรณีมีหนีผ้กูพัน (1) 18,497,896.06 13,220,938.58 71.47 5,015,890.53 27.12 261,066.95 1.41 

กรณีไม่ไดก้่อหนีผ้กูพัน จ านวน 1 รายการ วงเงิน 3,630,000 บาท  
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ 
    1.1 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 
3,630,000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
2,951,163.35 

 
81.30 

 
678,836.65 

 
18.70 

รวมกรณีไม่ไดก้่อหนีผ้กูพัน (2) 3,630,000.00 0.00 0.00 2,951,163.35 81.30 678,836.65 18.70 
รวมทั้งสิ้น (1) + (2) 22,127,896.06 13,220,938.58 59.75 7,967,053.88 36.00 939,903.60 4.25 

รวมปี พ.ศ. 2562 - 2563 38,710,396.06 13,220,938.58 34.15 24,549,553.88 63.42 939,903.60 0.68 
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4.2 ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  
 

รายการ จ านวนเงินที่ขอกัน เบิกจ่าย ร้อยละ คงค้าง ร้อยละ 
ขยายเวลาเบกิจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการ  ๕,๕๒๖,๓๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๕๒๖,๓๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
รวม (1) 5,526,300.00 0.00 0.00 5,526,300.00 100.00 

ขยายเวลาเบกิจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 305,540.00 0.00 0.00 305,540.00 100.00 

รวม (2) 305,540.00 0.00 0.00 305,540.00 100.00 
ขยายเวลาเบกิจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ 

289,889.96 
1,288,400.00 
1,474,248.75 

0.00 
0.00 

1,474,248.75 

0.00 
0.00 

100.00 

289,889.96 
1,288,400.00 

0.00 

100.00 
100.00 

0.00 
รวม (3) 3,052,538.71 1,474,248.75 48.30 1,578,289.96 51.70 

รวมทั้งสิ้น (1) + (2) + (3) 8,884,378.71 1,474,248.75 16.59 7,410,129.96 83.41 

      
มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

รับทราบ 
 

เรื่องท่ี 6.4  รายงานผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุง ก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ 
                ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจ าเดือนธันวาคม 2563 

สรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการ 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ได้มีมติให้รายงานความคืบหน้า ผลการด าเนินการ
โครงการปรับปรุง ก่อสร้างและพัฒนาพ้ืนที่ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
ด าเนินการ ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ด าเนินการสรุปผลความคืบหน้า
การด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกส านักงานเชียงใหม่      
ไนท์ซาฟารีอยู่ระหว่างด าเนินการ 2 รายการ ได้แก่ 
  1) งานปรับปรุงพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบวงเวียนช้างกุญชรวารี ผู้รับจ้างลงนาม
สัญญา ตามสัญญาเลขที่ CNS 120/2564 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และท าหนังสือขอข้าพ้ืนที่     
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน (ราคากลาง 3,625,005.30 บาท ราคา    
จัดจ้าง 2,951,163.35 บาท)  
การด าเนินงาน : ผู้รับจ้างส่งงวดที่ 1 แล้ว คณะกรรมการประชุมฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีมติ       
ไม่ตรวจรับงาน โดยให้ปรับแก้ไขงวดงานให้เป็นไปตามการท างานจริง และมอบงานพัสดุแก้ไขแนบท้ายสัญญา 
โดยปรับลดเนื้องานบางส่วนในงวดงานที่ไปอยู่ในงวดงานที่ 2   

2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล  
World Class Destination 

   2.1 โครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
     งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ 1 กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือวินิจฉัยการร้องอุทธรณ์ โดยให้
หน่วยงานยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ และให้ด าเนินการซื้อจ้างใหม่โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากราคาเท่านั้น 
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2.2 โครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
     งานปรับปรุงพ้ืนที่ Food Court ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการตามสัญญาเลขที่ 160/2563 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 มกราคม 2563)  
การด าเนินงาน : ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานแล้ว เบิกจ่ายเงินงวดที่  1 
เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างด าเนินการ งานงวดที่ 2,3,4 
 2.3 โครงการที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     1) โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวทางเดินรางระบายน้ าโซนจากัวเทรล  งบประมาณ 
6,000,000 บาท  
การด าเนินงาน : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 - 20 มกราคม 
2564 

3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) 
  3.1 โครงการที่ ได้รับอนุมัติกันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           
อยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 

       โครงการปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักฟลามิงโก้ ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการตามสัญญา
เลขที่ 174/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ระยะเวลาด าเนินการ ๙0 วัน (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 
ธันวาคม 2563)  ราคากลาง 1,065,677.93 บาท ราคาจัดจ้าง 867,000 บาท  
การด าเนินงาน : ผู้รับจ้างด าเนินการเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบงานเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564          
อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับด าเนินการตรวจรับงาน   

           3.2 โครงการที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
       โครงการก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา งบประมาณ 3,714,000 บาท  
การด าเนินงาน : คณะกรรมการจัดท าราคากลาง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาสถานที่ก่อสร้าง 
 

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
รับทราบ 

เรื่องท่ี 6.5  รายงานผลการเพิ่มข้ึนและลดลงของสินทรัพย์ชีวภาพ(สัตว์)ระหว่างวันที่  
                1-31 ธันวาคม 2563          

สรุปเรื่อง 
1. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ ได้จัดท ารายงานการเพ่ิมขึ้น – ลดลง ของสินทรัพย์ชีวภาพ (สัตว์) 

ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้  

ล าดับ ประเภท/กลุ่มสัตว์ 
ยอดยกมา 
ณ พ.ย. 63 

(ตัว) 

เพิ่มข้ึนจาก 
การเกิด 
(ตัว) 

ลดลงจาก 
การตาย 
(ตัว) 

คงเหลือ 
ณ ธ.ค. 63 (ตัว) 

1 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 972 10 7 975 
2 สัตว์ปีก 199 2 1 200 
3 สัตว์เลื้อยคลาน 58   58 
4 สัตว์น้ า 14   14 
 รวม 1,243 12 8 1,247 
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2. ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2563 มีสัตว์เพ่ิมข้ึนจากการเกิด ๑๒ ตัว ดังนี้ 

ล าดับ ชนิดสัตว์ 
โซนรับผิดชอบ

ปัจจุบัน 
จุดรับผิดชอบ

ปัจจุบัน 
เพศสัตว์ ช่วงวัย 

ราคาสินทรัพย์ 
ประจ าปี 

งปม. 2564 

1. เลชเวแดง PP จุดสิงโต ไม่ทราบเพศ Weaning 80,000 

2. เลชเวแดง PP จุดสิงโต ไม่ทราบเพศ Weaning 80,000 

3. หมูป่า PP จุดเสือโคร่ง ไม่ทราบเพศ Weaning 1,600 

4. หมูป่า PP จุดเสือโคร่ง ไม่ทราบเพศ Weaning 1,600 

5. หมูป่า PP จุดเสือโคร่ง ไม่ทราบเพศ Weaning 1,600 

6. หมูป่า PP จุดเสือโคร่ง ไม่ทราบเพศ Weaning 1,600 

7. หมูป่า PP จุดเสือโคร่ง ไม่ทราบเพศ Weaning 1,600 

8. หมูป่า PP จุดเสือโคร่ง ไม่ทราบเพศ Weaning 1,600 

9. หมูป่า PP จุดเสือโคร่ง ไม่ทราบเพศ Weaning 1,600 

10. ม้าลาย SS จุดยีราฟ เพศเมีย Weaning 208,000 

11. 
นกพิราบหงอน

วิกตอเรีย 
JT จุดกรงนกใหญ ่ ไม่ทราบเพศ Weaning 36,000 

12. 
นกพิราบหงอน

วิกตอเรีย 
JT จุดกรงนกใหญ ่ ไม่ทราบเพศ Weaning 36,000 

3. ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2563 มีสัตว์ลดลงจากการตาย 8 ตัว ดังนี้ 

ล าดับ ชนิดสัตว์ 
โซน

รับผิดชอบ
ปัจจุบัน 

จุด
รับผิดชอบ
ปัจจุบัน 

เพศสัตว์ ช่วงวัย 

ราคา
สินทรัพย์ 
ประจ าปี 

งปม. 2564 

สาเหตุการตาย 
จ าแนก
ประเภท 
การตาย 

1. สิงโต T Surplus เพศเมีย Adult 350,000 
สิ่งแปลกปลอมใน 

ทางเดินอาหาร ไตวาย 
เจ็บป่วย 

2. เจมส์บอค PP จุดนกกาบบัว เพศผู ้ Adult 260,000 ปอดอักเสบ เจ็บป่วย 

3. วอเตอร์บัค SS จุดยีราฟ เพศผู ้ Adult 120,000 ปอดอักเสบ เจ็บป่วย 

4. สิงโต SS จุดแรดขาว เพศผู ้ Adult 350,000 ติดเชื้อในกระแสเลือด เจ็บป่วย 

5. นกอีมู SS จุดแรดขาว เพศเมีย Elder 4,000 ซากเน่า(วินิจฉัยไม่ได้)  อื่นๆ 
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6. เสือปลา JT 
จุดกรงนก

ใหญ่ 
เพศเมีย Adult 80,000 

มะเร็งปอด แบบมีการ
แพร่กระจาย 

เจ็บป่วย 

7. เสือโคร่งขาว T Surplus เพศเมีย Adult 600,000 

endotxemia  
จากการตดิเช้ือ 
Clostriudium 

perfingen 

เจ็บป่วย 

8. ไนอาล่า PP จุดสิงโต เพศผู ้ Adult 150,000 ติดเชื้อในกระแสเลือด เจ็บป่วย 

 
มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

รับทราบ 
 

เรื่องท่ี 6.6  รายงานผลการเปิดให้บริการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีประจ าเดือน 
               ธันวาคม 2563  

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะอนุกรรมการด้านบริหาร ในคราวประชุมครั้งที่ 4 /2563 ระเบียบวาระที่ 5 เมื่อวันที่ 11 

กรกฎาคม 2563 ได้มีมติให้รายงานสรุปข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ประจ าเดือน งานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาด ส านักงานเชียงใหม่  ได้ด าเนินการสรุปผลความคืบหน้า      
การด าเนินงาน ดังนี้  

1. จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการจ าหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563  

 

คนไทย 
(คน) 

ต่างชาติ 
(คน) 

รวมทั้งหมด 
(คน) 

รายได้จากการ
จ าหน่ายบัตรเข้าชม 

(บาท) 

22,703 90 22,793 4,755,735.00 

 
หมายเหตุ  
 นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นผู้ที่พ านักอาศัยอยู่ในประเทศไทย 
 ข้อมูลรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยวจากงานบริหารบัตรเข้าชม ฝ่ายบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 ภูมิล าเนาผู้เข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แบ่งได้เป็นอันดับ ดังนี้ 

- อันดับ 1  จังหวัดเชียงใหม่     
- อันดับ 2  กรุงเทพมหานคร    
- อันดับ 3  จังหวัดนนทบุรี  

 ช่วงอายุผู้เข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แบ่งได้เป็นอันดับ ดังนี้ 






