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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) ประสำนงำนและสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำพิงคนคร
(๔) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น
ในพื้นที่กำรพัฒนำพิงคนคร
(๕) ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดั บคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่กำร
พัฒนำพิงคนคร โดยคำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอำนำจหน้ำที่กิจกำร ทรัพย์สิน
สิทธิ หนี้ และงบประมำณขององค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำร
มหำชน) (อพท.) เฉพำะในส่วนของสำนักงำนพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้กับสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) (สพค.) และมีมติเมื่อวันที่ 8 ตุล ำคม 2556 อนุมัติโ อนบรรดำอำนำจหน้ำที่ กิจกำร
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณของสำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ในส่วนของ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ไปเป็นของสำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ตำมควำมในมำตรำ 40 แห่งพระรำชกฤษฎีกำจั ดตั้งสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556 ต่อไป
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ มีมติให้สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (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
เมษำยน 2561 และให้กรมธนำรักษ์รับผิดชอบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม
2561 พร้อมทั้งเห็นชอบอัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเลิกจ้ำงและเงินช่วยเหลือเยียวยำแก่เจ้ำหน้ำที่ของ
สพค. ที่ปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ

๑

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.)
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2562 มีมติเห็นชอบร่ำงพระรำชกฤษฎีกำยุบเลิกสำนักงำน
พั ฒ นำพิ ง คนคร (องค์ ก ำรมหำชน) พ.ศ. .... ที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี ก ำตรวจพิ จ ำรณำแล้ ว
มีสำระสำคัญเป็นกำรยุบเลิกสำนัก งำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) โดยยังไม่ยกเลิกพระรำชกฤษฎีกำ
จัดตั้งสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๕๖ จนกว่ำกำรโอนส่วนงำนของสำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) จะแล้วเสร็จตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ และรองรับสภำพ
นิ ติบุ คคลของส ำนั กงำนพั ฒ นำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ให้ ยัง คงดำรงอยู่ตรำบเท่ำเวลำที่จำเป็น เพื่ อ
ประโยชน์ในกำรดำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ และในระหว่ำงที่ยังดำเนินกำรโอนสำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ ซ ำฟำรี ไ ปเป็ น ขององค์ กำรสวนสั ต ว์ กระทรวงทรั พยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มไม่แ ล้ ว เสร็ จ ให้
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) มีอำนำจบริหำรจัดกำรสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและกิจกำร
ที่ต่อเนื่องจนกว่ำกำรดำเนิ นกำรดังกล่ำวจะแล้ว เสร็จ และให้ ดำเนินกำรต่อไปได้ และให้ส ำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) รั บ ควำมเห็ นของสำนักงบประมำณเกี่ยวกับค่ำตอบแทนกำรเลิกจ้ำงและเงิน
ช่วยเหลือเยียวยำแก่เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) กรณีพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่
ของสำนั กงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) เนื่องจำกยุบเลิกหน่ว ยงำนนั้น ให้ได้รับค่ำตอบแทนกำร
เลิกจ้ำงและเงินช่วยเหลือเยียวยำตำมที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยให้ใช้จ่ำยจำกเงินรำยได้หรือเงินสะสมของ
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ไปพิจำรณำดำเนินกำรต่อไปด้วย

แผนยุทธศาสตร์สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 5 ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 – 2564)
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำพิ ง คนครได้ ป รั บ บทบำทของส ำนั ก งำน โดยยึ ด หลั ก ควำมสอดคล้ อ งของแผน
ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯกับยุทธศำสตร์ในระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) และทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) และยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด
วิสัยทัศน์ :
สพค. เป็นศูนย์กลำงของกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรเพื่อยกระดับศักยภำพกำรท่องเที่ยวให้มี
คุณภำพ ยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภำพของจังหวัดภำคเหนือตอนบน
พันธกิจ :
1. เป็นแกนกลำงในกำรบูรณำกำร เชื่อมโยงกำรพัฒนำ ยกระดับ และเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว
ของทุกภำคส่วนในพืน้ ที่ภำคเหนือตอนบน
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
พระชนมพรรษำ เป็นศูนย์กลำงในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมไมซ์ไปสู่ Lanna Eco MICE ในภำคเหนือตอนบน
๒

3. พัฒนำ ยกระดับ และเพิ่มศักยภำพเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สัตว์ป่ำ และระบบนิเวศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน
2. ส่งเสริมกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์ของภำคเหนือตอนบน
3. กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์ประชุมฯ และ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้สนับสนุนกำรท่องเที่ยวในระดับสำกล
4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล

๓

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
คณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนครมีมติเรื่องแนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์จะมีกำรเร่งปรับตัวให้
เกิดควำมเข้มแข็งภำยในและมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในกำรดำเนินภำรกิจไปสู่วัตถุประสงค์ โดยมีกำร
ทบทวนตำแหน่งและบทบำทของควำมเป็นองค์กรมหำชน (Re-position) ทบทวนยุทธศำสตร์ (Re-strategy)
ทบทวนโครงสร้ำงองค์กร (Re-structure) เพื่อรองรับภำรกิจ และทบทวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน (Reorganization) ให้สำมำรถดำเนินงำนได้ผลลัพธ์ที่ไปตอบควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผลกำร
ดำเนินงำนตำมกรอบระยะเวลำของแผน ดังนี้
แผน
เป้าหมาย
แผนเร่งด่วน 3 เดือน  ปรับระบบบริหำรจัดกำร
 ลดค่ำใช้จ่ำย

แผนเร่งด่วน 6 เดือน  เพิ่มรำยได้
 ลดค่ำใช้จ่ำย

แผนปี 2562

 เพิ่มรำยได้
 ปรับปรุงยกระดับ

ประสิทธิภำพ

ผลการดาเนินงาน
- ทบทวนตำแหน่งและบทบำทของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ให้
สอดคล้องตำมร่ำงพระรำชกฤษฎีกำยุบเลิกสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเชียงใหม่ ไนท์ซำฟำรี
- ทบทวนโครงกำรสร้ำงของสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ เพื่อรองรับ
กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนฯ ให้สอดคล้องกับร่ำงพระรำช
กฤษฎีกำยุบเลิกสำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ
- วิเครำะห์งบกำรเงินเพื่อใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำร
สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ
- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจ้ำงเหมำบริกำรให้คำปรึกษำและแนะนำกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ เพื่อวำงแนวทำง
และระบบติดตำมประเมินผล
- ทบทวนกิจกรรมกำรสร้ำงรำยได้ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เช่น
กิจกรรมถ่ำยภำพกับสัตว์
- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจ้ำงเหมำบริกำรให้คำปรึกษำและแนะนำกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ เพื่อวำงแนวทำง
และระบบติดตำมประเมินผล
จัดทำแผนงำนโครงกำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนพัฒนำ
พิงคนครฯ จำนวน 12 โครงกำร วงเงิน 45.4278 ล้ำนบำท
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 จำนวน 3 โครงกำร วงเงิน 14.0616 ล้ำนบำท
- โครงกำรกินข้ำวแลง แอ่วข่วงของดี ปี๋ใหม่เมือง ณ เชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี
- โครงกำรกิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิงบูรณำกำร ประจำปี 2562
2. ยุทธศำสตร์ที่ 3 จำนวน 5 โครงกำร วงเงิน 21.4569 ล้ำนบำท
- โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
- โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในพื้นที่
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
- โครงกำรพัฒนำศูนย์กำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้ธรรมชำติและสัตว์ป่ำ
- โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ที่ดี (Animal
Welfare)
- โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
๕

แผน

แผนปี 2563

เป้าหมาย

 ขับเคลื่อนแผนยุทธ

ศำสตร์ให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำตร์

ผลการดาเนินงาน
ให้บริกำรสู่มำตรฐำน สำกล (World Class Destination)
3. ยุทธศำสตร์ที่ 4 จำนวน 4 โครงกำร วงเงิน 9.9093 ล้ำนบำท
- โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรสำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
- โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. 2562
- โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริหำรกำร
พัฒนำพิงคนคร พ.ศ. 2562
- โครงกำรสำรวจสถำนภำพของเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนัก
งำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) เพื่อกำรวำงแผนและกำรพัฒนำ
จัดทำแผนงำนโครงกำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนพัฒนำ
พิงคนครฯ จำนวน 16 โครงกำร วงเงิน 260.1775 ล้ำนบำท
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 จำนวน 1 โครงกำร วงเงิน 13.4000 ล้ำนบำท
- โครงกำรกิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิงบูรณำกำร ประจำปี 2563
2. ยุทธศำสตร์ที่ 3 จำนวน 12 โครงกำร วงเงิน 236.2075 ล้ำนบำท
- โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
- โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในพื้นที่
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
- โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล (World Class Destination)
- โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ที่ดี
(Animal Welfare)
- โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำง และสิ่งอำนวยควำม
สะดวก สชน.
- โครงกำรจัดหำสัตว์เพิ่มเติม
- โครงกำรดำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง ข้อบกพร่อง ตำมผลกำร
ตรวจประเมิน ระบบมำตรฐำนบริหำรคุณภำพ ISO 9001 ของงำน
ระบบน้ำ
- โครงกำรซื้อรถลำกพ่วง
- โครงกำรศึกษำคุณภำพน้ำเชื้อ และกำรผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์
ป่ำที่สำคัญ และหำยำกเพื่อกำรอนุรักษ์
- โครงกำรประกวดรำงวัลกินรีทอง ครั้งที่ 13
- โครงกำรยุวอำสำนำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี (รุ่นที่ 5)
- โครงกำรปรับปรุงระบบน้ำพุดนตรี
3. ยุทธศำสตร์ที่ 4 จำนวน 3 โครงกำร วงเงิน 10.5700 ล้ำนบำท
- โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. 2563
- โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรสำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
- โครงกำรศึกษำดูงำนคณะกรรมกำรบริหำรฯ
๖

แผน
แผนปี 2564

เป้าหมาย
 ขับเคลื่อนแผนยุทธ
ศำสตร์ให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำตร์

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ และจัดทำแผนงำน
โครงกำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์

๗

โครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง สพค.
คณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร

สำนักตรวจสอบภำยใน (5)
สำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)
ผู้อานวยการ สพค. (1)






รองผู้อานวยการ และ ผอ.สชน.

รองผู้อานวยการ และ ผอ.ศปช.

รองผู้อานวยการ และ ผอ.สพพ.

รองผู้อานวยการ และ ผอ.สบง.

สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(238/225)

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าฯ
(32)

สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
(27)

สานักบริหารงานกลาง
(85)

ฝ่ายบริการ (69)
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (109)
ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบารุง (54)
ฝ่ายการตลาด (5)
รวมจานวนทั้งสิ้น
(388 อัตรา)
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
(4 อัตรา)

 ฝ่ายการตลาดและบริการ (10)
 ฝ่ายบริหารจัดการ (10)
 ฝ่ายอาคารสถานที่ (11)

 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (8)
 ฝ่ายโครงการพิเศษ (9)
 ฝ่ายประสานงานและพัฒนาพื้นที่
เชื่อมโยง (9)



1. คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ
2. คณะอนุกรรมกำรกฎหมำย
3. คณะอนุกรรมกำรด้ำนบริหำร
4. คณะทำงำนจัดทำแผนกำร
ตลำดของสำนักงำนฯ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (15)
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (7)
ฝ่ายการเงินและบัญชี (14)
ฝ่ายวิชาการและแผนงาน (8)
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (8)
ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ (13)
ฝ่ายกฎหมาย (6)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (13)
หมายเหตุ : โครงสร้ำงและอัตรำกำลังเป็นไปตำมข้อบังคับสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยกำรจัดแบ่งส่วนงำนและขอบเขตหน้ำที่ พ.ศ. ๘2558
ลงวันที่ 11 มีนำคม 2558

ภารกิจตามโครงสร้างของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
(1) สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มีหน้ำที่ควำมรับ ผิดชอบ เกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรทั้งปวงของเชียงใหม่ไนท์ ซำฟำรีและในส่วนที่
เกี่ยวข้อง กำรให้กำรบริกำรสวนสัตว์และสวนสนุก กำรดูแลและกำรฝึกสัตว์ กำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัดเลี้ยง
กำรค้ำภำยใน กิจกรรมกำรตลำด กำรพัฒนำสินค้ำและกำรให้บริกำร กำรดูแล ปรับปรุงและกำรดูแลรักษำ
อำคำรสถำนที่และพื้นที่ในควำมรับผิดชอบ รวมทั้ง กำรดำเนิ นกำรด้ำนมวลชนสัมพันธ์และดำเนินงำนอื่นๆ
ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย ประกอบด้วย
ฝ่ำยบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล พัฒนำ งำนบัตรเข้ำชม งำนอำนวยควำมสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว งำนให้ควำมรู้สำระ และควำมบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว ในกิจกรรมชมสัตว์ กิจกรรมสวนสนุก
กิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งกำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน ประกอบด้วย กลุ่มงำนอำนวยควำม
สะดวกนักท่องเที่ยว กลุ่มงำนบ้ำนพักจัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน
 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรักษำสัตว์ อนุรักษ์ วิจัยและพัฒนำพันธุ์สัตว์
กำรเลี้ยง กำรดูแลรักษำสุขภำพสัตว์ กำรฝึกสัตว์เพื่อนำออกแสดง ประกอบด้วยกลุ่มงำนสัตวแพทย์ อนุรักษ์และ
วิจัย กลุ่มงำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์
 ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบำรุง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง ดูแลรักษำและ
ซ่อมบำรุงอำคำร ยำนพำหนะ อุปกรณ์ทุกระบบ กำรดูแลจัดแต่งภูมิทัศน์ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำม
ปลอดภัย กำรจรำจร และกำรสื่อสำร ของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ประกอบด้วย กลุ่มงำนโยธำและซ่อม
บำรุง กลุ่มงำนภูมิทัศน์และจัดกำรสิ่งแวดล้อม กลุ่มงำนรักษำควำมปลอดภัย ควำมสะอำดและจรำจร
 ฝ่ำยกำรตลำด มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรับจอง กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด กำรพัฒนำ
สินค้ำและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย งำนบริหำรงำนขำยและรับจอง งำนแผนและวิจัยกำรตลำด และงำนพัฒนำ
สินค้ำและบริกำร


(2) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกรรมกำรให้บริกำรจัดประชุม กำรแสดง กำรสัมมนำ
กำรจัดเลี้ยง กำรจัดแสดงสินค้ำ และกิจกรรมอื่นๆ ภำยในพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษำ ดูแล ปรับปรุงและบำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ รวมทั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่
เกีย่ วข้องกับกำรดำเนินกิจกำร ประกอบด้วย
 ฝ่ำยกำรตลำดและบริกำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดประชุม
ดำเนินงำนด้ำนกำรจัดทำแผนกำรตลำด กำรส่งเสริมกำรขำย กำรจัดประชุมให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยตลอดจน
วิเครำะห์แนวโน้มทำงกำรตลำด คู่แข่งและกลุ่มเป้ำหมำย พฤติกรรมผู้บริโภค และจัดทำรำยงำนทำงกำรตลำด
กำรอำนวยควำมสะอำดในกำรให้บริกำรตอบสนองควำมต้องกำรแก่ผู้จัดกำรประชุมสัมมนำ กำรจัดแสดงสินค้ำ
ตลอดจนกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำร ประกอบด้วยงำนพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดประชุม งำนพัฒนำ
มำตรฐำนกำรให้บริกำร
 ฝ่ำยบริหำรจัดกำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนทำงด้ำนเทคนิคระบบเครือข่ำย
ไร้สำย (Wi-Fi) ระบบแสง สี เสียง ระบบข้อมูล ข่ำวสำร (Information) ระบบไฟฟ้ำ แสงสว่ำง ระบบควำมเย็น
กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ดูแล แก้ไข ตลอดจนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
กำรดำเนินงำนและกิจกรรมของศูนย์ประชุมฯ ให้มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำ งำนรักษำ
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ควำมสะอำด งำนจรำจร และควำมปลอดภัยของศูนย์ประชุมฯ ประกอบด้ว ยงำนพัฒ นำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ งำนรักษำควำมสะอำดและควำมปลอดภัย
 ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรดูแล ปรับปรุงและบำรุงรักษำ ซ่อมแซม
อำคำรสถำนที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกิจกำร ตลอกจนดูแลภูมิทัศน์ภำยนอกอำคำร
(3) สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำน และกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
 ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรวิเครำะห์ วิจัย วำงแผน ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนและ
บริบทของแหล่งท่องเที่ยว และดำเนินกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พัฒนำแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วเดิ ม ที่ มี อ ยู่ ใ นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ละพื้ น ที่ เ ชื่ อ มโยง ในด้ ำ นต่ ำ งๆ เช่ น ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ประกอบด้วย งำนพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม
 ฝ่ำยประสำนงำนและพัฒนำพื้นที่เชื่อมโยง มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรประสำนกำรพัฒนำด้ำน
กำรท่ อ งเที่ ย ว และเสริ ม สร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ร ะหว่ ำ งหน่ ว ยงำนภำคี เ ครื อ ข่ ำ ยทั้ง ภำครั ฐ และเอกชน กำร
ประสำนงำนร่ว มกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน ตลอดจนร่วมกระตุ้นกำรสร้ำงกิจกรรมและ
โครงกำรเชิงสร้ำงสรรค์ในทุกระดับร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ประกอบด้วย งำนส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน
ในพื้นที่ งำนประสำนกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว
 ฝ่ำยโครงกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรพิเศษ ที่เกิดขึ้นภำยใต้
กำรกำกับดูแลของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร เพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง
งำนอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปวั ฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น ประกอบด้วย งำนบริหำรจัดกำรโครงกำรงำน
อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น
(4) 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
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของสำนั กงำนเพื่ อให้ บรรลุตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ของส ำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร ประกอบด้วย
 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบ งำนด้ำนเอกสำร งำนทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ งำน
จัดเก็บเอกสำร งำนพิมพ์หนังสือ กำรประสำนงำนทั้งภำยในภำยนอกองค์กร งำนควบคุมดูแลยำนพำหนะ
ประกอบด้วย งำนเลขำนุกำร งำนธุรกำร งำนควบคุมยำนพำหนะ
 ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ กลั่นกรองและประสำนกำรนำเรื่องเสนอ
คณะกรรกำร อนุ ก รรมกำร จั ด เตรี ย ม นั ด หมำย อ ำนวยควำมสะดวก ในกำรด ำเนิ น งำนประชุ ม ของ
คณะกรรมกำร จัดทำรำยงำนกำรประชุมของคระกรรมกำร และกำรกำกับดูแลกำรประชุมอนุกรรมกำร กำร
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมมติ หรื อข้อสั่งกำรของคณะกรรมกำร และอนุกรรมกำร ประกอบด้วย งำน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร งำนธุรกำร งำนประชุมคณะกรรมกำร
 ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร กำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
กำรปฏิ บั ติงำนในส่ว นงำนกำรเงิน และงำนบัญชี ให้ถูกต้องตำมระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจัดทำ
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เอกสำรกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรวิเครำะห์ กำรเงิน จัดทำกระแสเงินสด ตำมรำยกำรใช้จ่ำยเงินให้
เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินให้เ ป็นไปตำมแผน บันทึก
บัญชีของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้ถูกต้องและเป็นไปตำมหลักสำกล ประกอบด้วยงำนกำรเงิน งำนบัญชี
 ฝ่ ำ ยวิ ช ำกำรและแผนงำน มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำรบริ ห ำรจั ด กำร ก ำกั บ ทบทวน ดู แ ล
ถ่ำยทอดงำนยุ ทธศำสตร์ กำรรวบรวมข้ อมูล ในกรจั ดทำงบประมำณ แผนงำน แผนกำรใช้จ่ ำยเงิน และ
ประเมินผลกำรจัดทำแบะติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรอง
กำรปฏิบัติร ำชกำรประจำปี กำรจั ดทำแผนและรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ ยง ควบคุมภำยใน กำรจัดทำ
รำยงำนประจำปีของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย งำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนจัดทำงบประมำณ งำนวิจัย ติดตำมและประเมินผล งำนควบคุมภำยใน และ
บริหำรควำมเสี่ยง
 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำร จัดกำร กำกับดูแล ติดตำมและ
ประเมินผล กำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย พัฒนำ
บุคลำกรของสำนักงำน จัดฝึกอบรม กำรเสริมสร้ำงวินัย ปลูกฝังสร้ำงค่ำนิยมขององค์กร กำรพัฒนำระบบ
คุณธรรม จริยธรรม พัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร กำรดำเนินกำรด้ำนสิทธิ สวัสดิกำรและผลประโยชน์ของ
ผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศของสำนักงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
 ฝ่ำยพัสดุและอำคำรสถำนที่ หน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำร จัดกำร กำกับดูแล และวำงแผน
งำนจัดซื้อ จัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับของสำนักงำน มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งกำรหรือ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบริหำรสัญญำ ควบคุมดูแล จำหน่ำยวัสดุและครุภัณฑ์ บริหำรจัดกำรและ
ควบคุมดูแลด้ำนอำคำรสถำนที่ กำรบำรุงรั กษำทรัพย์สินและกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
ประกอบด้วยงำนจัดซื้อจัดจ้ำง งำนทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สิน งำนบริหำรสัญ ญำ งำนควบคุมอำคำรและ
สถำนที่
 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรกำหนดทิศทำงในกำร
ประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนตอบแทนสังคม (CSR) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จัดทำฐำนข้อมูลของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ทุกด้ำน พัฒนำเว็บไซต์ และสื่อประชำสัมพันธ์ของสำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร ประกอบด้วยงำนประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนวำงแผนและพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
 ฝ่ ำ ยกฎหมำย มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำรตรวจสอบและสนั บ สนุ น ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนของ
สำนักงำนพัฒนำพิงคนครให้ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบร่ำงสัญญำ
และข้อตกลง ต่ำงๆ กำรเสนอปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และประกำศของสำนักงำน 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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โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครและอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล

คณะอนุกรรมการส่งมอบทรัพย์สิน
ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ไปเป็นของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

คณะอนุกรรมการโอนสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะอนุกรรมการด้านบริหาร

คณะทางานพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
คณะทางานจัดทาแผนการตลาด
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
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รายชื่อของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
๑. นำงกอบกำญจน์ วัฒนวรำงกูร
๒. นำยเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล
๓. นำยศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
๔. นำยบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
๕. นำงสำวบุษรำภรณ์ กอบกิจพำนิชผล
๖. นำยสุเทพ นิ่มสำย
๗. นำยอิศเรศ จิรำธิวัฒน์
8. นำยสรภพ เชื้อดำรง
9. นำยอนุชำ ดำรงมณี
๑0. ผู้อำนวยสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร

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

คณะอนุกรรมด้านบริหาร
1. นำยบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
2. นำยอนุชำ สุขสงวน
3. นำยสมหวัง บุญระยอง
4. พล.ต.ต. ประจวบ วงศ์สุข
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
16. นำยฤทธิพร ไหวเคลื่อน
17. นำงภวันตี จันทร์ปิง
18. นำงสำวพัฒนำ จินำวำ

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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คณะอนุกรรมการกฎหมาย
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. นำงสำวณิชำภำ หนูเนียม
12. นำยอำชวิทร์ มำลัย

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

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
1. นำยสุเทพ นิ่มสำย
2. นำงสำวบุษรำภรณ์ กอบกิจพำนิชผล
3. นำงสำวเฟื่องฟ้ำ เทียนประภำสิทธิ์
4. นำยนพพร พิชำ
5. นำงสำวกัญจนำ กลิ่นทอง
6. นำยสมชัย ศิริสุจินต์
7. นำงกรวรรณ กฤตวรกำญน์
7. นำงสำวจิรำภรณ์ งดงำม
8. นำงสำวโชติกำ อินตำนวน

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะอนุกรรมการส่งมอบทรัพย์สินของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ไปเป็นของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
1. นำยสรภพ เชื้อดำรง
ประธำนกรรมกำร
2. นำยบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ
อนุกรรมกำร
3. นำงสำวบุษรำภรณ์ กอบกิจพำนิชผล
อนุกรรมกำร
4. นำยณรงค์ คองประเสริฐ
อนุกรรมกำร
5. นำยนพพร พิชำ
อนุกรรมกำร
6. นำยมำโนช กำรพนักงำน
อนุกรรมกำร
7. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
เลขำนุกำร
8. นำงสำวศรีสุนันท์ สินธุแปง
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
9. นำงสำวนภธร จงสกุลวัฒนำ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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คณะอนุกรรมการโอนสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. นำยอนุชำ ดำรงมณี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสรภพ เชื้อดำรง
อนุกรรมกำร
3. นำยบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ
อนุกรรมกำร
4. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
อนุกรรมกำร
5. นำยประสงค์ รัตนวำรีกุล
อนุกรรมกำร
6. นำยวรกำร ปัญณะวิชัย
อนุกรรมกำร
7. น.สพ.ชำตรี คูหเทพำรักษ์
อนุกรรมกำร
8. นำงสำวนิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย
อนุกรรมกำร
9. นำยเอก สำยสนิท
อนุกรรมกำร
10. นำงสำวนิชำภำ หนูเนียม
อนุกรรมกำร
11. นำงสำวรัตนำ เรือนทรำย
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
12. นำงสำวศรีสุนันท์ สินธุแปง
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
13. นำงสำวนภธร จงสกุลวัฒนำ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
14. นำงกุลรัศม์ เจริญศรี
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
15. นำงสำวสิริรัตน์ โทณลักษณ์
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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ข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ในรอบ 6 เดือน มีกำรประชุม 6 ครั้ง มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมมำกกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนกำรประชุม
จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ดังนี้

ประชุมครั้งที/่ วันที่
12/2561
(12 ต.ค. 2561)
13/2561
(8 พ.ย. 2561)
14/2561
(7 ธ.ค. 2561)
1/2562
(11 ม.ค. 2562)
2/2562
(21 ก.พ. 2562)
3/2562
(29 มี.ค. 2562)

จานวนคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนา
พิงคนคร

จานวนการเข้าประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาพิงคนคร

ร้อยละ

10

10

100

10

7

70

9

8

88.89

9

9

100

9

9

100

9

7

77.78
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กิจกรรมการดาเนินงานที่สาคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เชื่อมโยง พัฒนา
ยกระดับ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวภาคเหนือ
ตอนบน

รองรับและสนับสนุน
อุตสาหกรรม MICE
ภาคเหนือตอนบน

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี

เชื่อมโยง พัฒนา ยกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน
 ประชำสัมพันธ์เปิดตัวกิจกรรม “เส้นทำงเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ ” (Self-guided walking

tour of Chiang Mai city) จำนวน 5 เส้นทำง คือ เส้นทำงศึกษำวังหลวงกษัตริย์ล้ำนนำ (ข่วงหลวงเวียง
แก้ว), เส้นทำงวิถีชุมชน สล่ำเมือง, เส้นทำงสถำปัตยกรรมล้ำนนำ, เส้นทำงศึกษำประวัติศำสตร์เมือง
เชียงใหม่ และเส้นทำงศึกษำกำแพงเมืองเก่ำเชียงใหม่ (โครงกำรต่อเนื่อง)
 ดำเนินกำรตัดสินกำรประกวดคลิปวิดีโอ "แชร์สุดยอดประสบกำรณ์แอ่วเมืองเหนือ" โดยมีผู้เข้ำร่วม
กิ จ กรรมส่ ง คลิ ป มำจ ำนวน 29 คลิ ป และด ำเนิ น กำรตั ด สิ น และมอบรำงวั ล พร้ อ มทั้ ง เผยแพร่ เ พื่ อ
ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว ในเดือนตุลำคม 2561
 ดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชมพื้นที่อำเภอหำงดง และอำเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่ (โครงกำรต่อเนื่อง) ได้แก่
- อบรมกำรทำอำหำรล้ำนนำ
- อบรมกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวในพื้นที่
- อบรมหัตถกรรมพื้นถิ่น/ช่ำงพื้นถิ่น
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รองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรม MICE ภาคเหนือตอนบน

 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ เป็นสถำนที่รองรับกำรจัดงำน/จัดประชุมที่สำมำรถรองรับกำร

จั ดงำนประเภทต่ ำงๆ ทั้งงำนระดั บ นำนำชำติ ระดั บประเทศ และระดับภูมิภ ำค เช่น งำนกำรแข่งขั น
โอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนำนำชำติ ประจำปี 2561 (World Robot Olympiad 2018), งำนเทศกำล
ลิขสิทธิ์และเนื้อหำสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยำวชน ครั้งที่ 2 (ICCRF), งำนแข่งขันกีฬำยกน้ำหนัก EGAT ยก
น้ำหนักนำนำชำติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 และกำรแข่งขัน EGAT'S CUP รอบ
คัดเลือก, งำนมหกรรมนวัตกรรมกำรศึกษำ INNOVATION & EDUCATION EXPO 2019
 จัดทำมำตรฐำนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ ได้แก่
- เตรียมควำมพร้อมในกำรขอรับรองมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) เพื่อให้
กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีมำตรฐำนในระดับสำกล
 เตรียมโอนย้ำยศูนย์ประชุมให้แก่กรมธนำรักษ์ ได้แก่ กำรจัดทำงบกำรเงินบัญชีทรัพย์สิน กำรตรวจนับ/
จำหน่ำยทรัพย์สินที่ชำรุด
 รำยได้จำกกำรดำเนินงำนของศูนย์ประชุมฯ จำนวน 16.03 ล้ำนบำท ซึ่งมีผู้เข้ำใช้บริกำรศูนย์ประชุมฯ
จำนวน 501,641 คน และมีกำรจัดงำน/จัดประชุม จำนวน 60 งำน
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พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 อบรมมัคคุเทศก์อำสำในกิจกรรมยุวอำสำนำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี รุ่นที่ 4 ภำยใต้โครงกำรพัฒนำ

ศูนย์กำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้ธรรมชำติและสัตว์ป่ำ
 ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรขำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น กำรออกบูธงำนเที่ยวทั่วไทยไป
ทั่วโลก, กำรออกบูธส่งเสริมกำรขำยในงำน International Tourismus Borse 2019 (ITB 2019X ครั้งที่
53 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
 เตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรประกวดรำงวัลอุตสำหกรรมท่องเที่ยวไทย (กินรี) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562
 เตรียมกำรออกแบบเพื่อกำรปรับปรุงสิ่งอำนวยของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ได้แก่ อำคำรจำหน่ำย
บัตรเข้ำชม ศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนสัตว์ป่ำ กำรปรับปรุงน้ำพุดนตรี/อำคำรสำนักงำน กำรวำงระบบน้ำใช้ภำยใน
พืน้ ที่
 ก่อสร้ำงกรงขยำยพันธุ์เสือปลำ, ปรับปรุงสวนแสดงแบท เอียร์ ฟอกซ์ เพื่อสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ที่ดี
(Animal Welfare)
 ปรั บ ปรุ ง ซ่ อมแซมฝ้ ำ เพดำนภำยในห้ องโถงกลำง อำคำรลำนนำวิ ล เลจ, ปรั บ ปรุ ง ห้ องน้ ำบริ ก ำร
นักท่องเที่ยวบริเวณอำคำรลำนนำ/อำคำร Food Court/ห้องประชุมวำรีกุญชร และอำคำรไนท์พรีเดเตอร์,
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้ำ และชุดตู้ควบคุมพร้อมวำงท่อร้อยสำย ไฟฟ้ำใต้ดิน ระบบไฟฟ้ำ 3
เฟส ให้กับโรงสูบน้ำของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี , ระบบพ่นหมอกไอน้ำ ของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู้มำตรฐำนสำกล
 ขอรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย (OHSAS 18001)
 จัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยผลิตปุ๋ยจำกมูลสัตว์ของไนท์ซำฟำรีเพื่อใช้ในพื้นที่และให้กับประชำชนใน
พื้น ที่จั งหวัด เชี ย งใหม่ จ ำนวน 1,725 กระสอบ และเบิก ไปใช้ 417 กระสอบ โดยนำไปสนั บสนุ น
โครงกำรกินรี โรงเรียนบ้ำนทุ่งโป่ง เชียงใหม่ , ร่วมงำน CSR รร.บ้ำนจอมทอง จ.เชียงใหม่, งำนผู้ว่ำสัญจร
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นต้น
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ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. แผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
กำรบูรณำกำรและ
เชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อน
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
ในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน

• โครงกำรกินข้ำวแลง แอ่วข่วงของดี ปี๋ใหม่เมือง ณ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
• โครงกำรกิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิงบูรณำกำร ประจำปี 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
กำรพัฒนำศักยภำพ
ศูนย์ประชุมฯ และ
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้
สนับสนุนกำรท่องเที่ยว
ในระดับสำกล

•
•
•
•
•

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรภำยใต้หลักธรร
มำภิบำล

• โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
• โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. 2562
• โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร
พ.ศ. 2562
• โครงกำรสำรวจสถำนภำพของเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร
(องค์กำรมหำชน) เพื่อกำรวำงแผนและกำรพัฒนำ

โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
โครงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภำยในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี
โครงกำรพัฒนำศูนย์กำรศึกษำและแหล่งเรียนรูธ้ รรมชำติและสัตว์ป่ำ
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล
(World Class Destination)
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2. ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ผลการปฏิบัติงาน
(หน่วยนับ)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง
รายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไป
ตามเป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย

635,605 (คน)

339,189 (คน)

185.60
(ล้านบาท)
2,137.11
(ล้านบาท)
85 (ร้อยละ)
80 (ร้อยละ)

119.41
(ล้านบาท)
1,507.49
(ล้านบาท)
N/A

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการสานักงานตาม
แผนดาเนินงานขององค์กร

N/A

หมายเหตุ : N/A หมายถึง มีการประเมินผลภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณ
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3. ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
1) แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามยุทธศาสตร์) ตามแผนปฏิ บัติงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2 จานวน 11 รายการ วงเงินจานวน 45,266,200 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ 3,235,268.49 บาท
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 7.15 อยู่ ร ะหว่ างด าเนิ น การ 4,592,623.50 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10.15 ค้า งด าเนิ นการ
37,438,308.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.71 ประกอบด้วย
ที่

รายการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและ
เชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
1 โครงการกินข้าวแลง แอ่วข่วงของดี
ปี๋ใหม่เมือง ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
2 โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เชิงบูรณาการ ประจาปี 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล
1 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
2 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
3 โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า
4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้าง
สวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)
5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐาน
สากล (World Class Destination)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1 โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2562
3 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
พ.ศ. 2562
4 โครงการสารวจสถานภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศของสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) เพื่อการวางแผนและ
การพัฒนา
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : ล้านบาท
ดาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดาเนินการ วงเงินคงค้างดาเนินการ เงินเหลือ
แผน
จ่าย
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
13.9000 1.3106 9.43 3.9932 28.73 8.5962 61.84
0.5000

-

-

-

-

0.5000 100.00

-

8.0962

60.42

-

0.46 19.6710

91.68

-

1.05
-

2.9037
1.2743

70.96
73.66

-

0.46 12.0081

98.83

-

13.4000 1.3106

9.78 3.9932 29.80

21.4569 1.6865

7.86 0.0994

4.0920 1.1453 27.99 0.0430
1.7300 0.4558 26.34
12.1499 0.0855

0.70 0.0564

3.0000

-

-

-

-

3.0000 100.00

-

0.4850

-

-

-

-

0.4850 100.00

-

5.05

9.1711

92.55

-

-

-

1.0000 100.00

-

-

-

7.1711 96.79
1.0000 100.00

-

9.9093 0.2382
1.0000

-

7.4093 0.2382
1.0000
0.5000

-

45.2662 3.2353

2.40 0.5000
3.21
-

0.5000 100.00

-

7.15 4.5926 10.15 37.4383

-

82.71

-

-

หมายเหตุ : วงเงินคงค้างดาเนินการ ประกอบด้วย รายการที่อยู่ระหว่างคณะกรรมการกาหนด TOR และราคากลาง
และรายการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
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2) การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
จากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีแผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ (งบประมาณตามยุทธศาสตร์) ตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จานวน 11 รายการ
วงเงินจานวน 45,266,200 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ 3,235,268.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.15 อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 4,592,623.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.15 ค้างดาเนินการ 37,438,308.01 บาท คิดเป็นร้อยละ
82.71
ปัญหาอุปสรรค
1. เนื่องจากบางรายการไม่มีความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
2. มีการปรับปรุงแก้ไขแบบก่อสร้าง จึงทาให้การดาเนินงานเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
แนวทางการแก้ไข
1. ให้หน่วยงานเสนอขออนุมัตงิ บประมาณเฉพาะรายการที่มีความพร้อมในการดาเนินงาน
2. การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจาปี ให้ดาเนินการภายในไตรมาสที่ 3
3. การเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ให้ดาเนินการภายในไตรมาสที่ 2
4. ให้ดาเนินการเร่งรัดการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
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3) รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน
ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕62
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

กลยุทธ์ที่ 4 : สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
1 โครงการกินข้าวแลง แอ่วข่วงของดี ปี๋ใหม่
1
- - ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
เมือง ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(งาน)
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
วงเงิน 500,000 บาท
- มีกาหนดการดาเนินกิจกรรมในเดือนเมษายน วันที่ 6 - 16
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
เมษายน 2562
(1) กิจกรรมกาดหมั่ว ขายอาหารพื้นเมือง
แบบล้านนา โดยให้ชุมชนเข้ามาขาย
อาหารร่วมกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(2) กิจกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้พื้นที่สาหรับ
สาหรับจาหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาแก่
นักท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(3) กิจกรรมสาธิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และทดลอง
ทางานหัตถกรรมอย่างมีส่วนร่วม
(4) กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือตอนบน
เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยว ตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
1 โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิง
2
- - ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
บูรณาการ ประจาปี 2562
(กิจกรรม)
1,310,559.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.78
วงเงิน 13,400,000 บาท
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 22 รายการ วงเงิน
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
3,993,223.50 บาท
- ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 832,521.49 บาท
(1) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 18 รายการ วงเงิน
รักษากลุ่มเป้าหมายเดิม วงเงิน
3,071,223.50 บาท
5,000,000 บาท
- ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง
3
1 33.33 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 269,640 บาท
วงเงิน 700,000 บาท
(รายการ) (รายการ)
- ขออนุมัติดาเนินการแล้ว จานวน 2 รายการ วงเงิน 285,000
บาท ดังนี้
1. รายการจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2 รายการ วงเงิน 207,000 บาท
2. รายการจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 1 รายการ วงเงิน 78,000 บาท
- สื่อออนไลน์ วงเงิน 1,450,000 บาท 4 (รายการ)
- - ขออนุมัติดาเนินการแล้ว จานวน 5 รายการ วงเงิน
1,233,813.50 บาท ดังนี้
1. รายการจ้างลงโฆษณาบน Facebook Fanpage Chiangmai
Night Safari จานวน ๑ รายการ วงเงิน 221,913.50 บาท
2. รายการจ้างจัดทาและดูแลระบบสื่อออนไลน์ Wechat Official
Account จานวน ๑ รายการ วงเงิน 310,000 บาท
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ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕62
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

- สื่อโฆษณาในนิตยสารทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ วงเงิน 600,000
บาท
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ วงเงิน
650,000 บาท

4
(รายการ)

1
(รายการ)

25

- สื่อโทรทัศน์ประเภทต่างๆ วงเงิน
500,000 บาท

2
(รายการ)

-

-

- นิทรรศการประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ วงเงิน 330,000
บาท

3
(งาน)

1
(งาน)

33.33

- สื่อสิ่งพิมพ์ วงเงิน 350,000 บาท

3
(รายการ)

- กิจกรรมวันสาคัญตามประเพณี วงเงิน
420,000 บาท

3 (สื่อ)

6
(งาน)

1 (สื่อ) 33.33

1 33.33
(รายการ)
1
(งาน)

16.67

ความก้าวหน้าของโครงการ
3. รายการจ้างดาเนินการระบบ Line Official Account จานวน
1 รายการ วงเงิน 195,300 บาท
4. รายการจ้างดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทาง
YouTube จานวน ๑ รายการ วงเงิน 309,600 บาท
5. รายการจ้างจัดทาและดูแลระบบสื่อออนไลน์ สาหรับ
นักท่องเที่ยวชาวจีน Dianping จานวน 1 รายการ วงเงิน
197,000 บาท
- ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 78,250 บาท
- ขออนุมัติดาเนินการจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในนิตยสารบน
สายการบิน จานวน 1 รายการ วงเงิน 278,200 บาท
- ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 157,789.69 บาท
- ขออนุมัติดาเนินการแล้ว จานวน 5 รายการ วงเงิน 539,210
บาท ดังนี้
1. รายการจ้างดาเนินการเผยแพร่โฆษณาในป้าย Billboard
จานวน ๑ รายการ วงเงิน 500,000 บาท
2. รายการจ้างทาป้ายไวนิล พร้อมงานติดตั้ง จานวน 1 รายการ
วงเงิน 30,000 บาท
3. รายการจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างเครือข่าย
สื่อมวลชนสัมพันธ์ จานวน 1 รายการ วงเงิน 3,500 บาท
4. รายการจ้างทาป้ายไวนิล พร้อมงานติดตั้ง จานวน 1 รายการ
วงเงิน 3,210 บาท
5. รายการจ้างทาป้ายไวนิล พร้อมงานติดตั้ง จานวน 1 รายการ
วงเงิน 2,500 บาท
- ขออนุมัติดาเนินการแล้ว จานวน 2 รายการ วงเงิน 435,000
บาท ดังนี้
1. รายการจ้างประชาสัมพันธ์ในสื่อโทรทัศน์ทั่วประเทศ
กลุ่มเป้าหมายเด็กและครอบครัว จานวน 1 รายการ วงเงิน
385,000 บาท
2. รายการจ้างการประชาสัมพันธ์ในสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น จานวน
1 รายการ วงเงิน 50,000 บาท
3. จ้างทาพวงกุญแจเพื่อใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จานวน
1 รายการ วงเงิน 20,000 บาท
- ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 81,213 บาท
- ขออนุมัติดาเนินการแล้ว จานวน 2 รายการ วงเงิน 120,000
บาท ดังนี้
1. รายการจ้างออกแบบบอร์ดป้ายนิทรรศการต้อนรับนักท่องเที่ยว
พร้อมผลิตและติดตั้ง จานวน 1 รายการ วงเงิน 100,000
บาท
2. รายการจ้างทาพวงกุญแจเพื่อใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์
จานวน 1 รายการ วงเงิน 20,000 บาท
- ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 76,398 บาท
- ขออนุมัติดาเนินการจ้างทาแผ่นพับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ภาษาไทย - อังกฤษ จานวน 1 รายการ วงเงิน 180,000 บาท
ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วงเงิน
169,230.80 บาท
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ที่

โครงการ
(2) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายใหม่ วงเงิน
8,400,000 บาท
- การเช่าสื่อประชาสัมพันธ์, ทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ วงเงิน 1,200,000 บาท
- ผลิตคลิปเผยแพร่ในช่องทางสื่อ
ออนไลน์ วงเงิน 300,000 บาท
- ผลิตสกู๊ปประชาสัมพันธ์ วงเงิน
500,000 บาท
- พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี พร้อมระบบรองรับการ
จาหน่ายบัตรได้ทั่วโลก ได้หลายช่องทาง
วงเงิน 500,000 บาท
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่าย
พันธมิตร วงเงิน 500,000 บาท
- สร้างการจดจาบริการของสานักงานฯ
วงเงิน 5,000,000 บาท
- ของที่ระลึกในการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ วงเงิน
200,000 บาท
- การพัฒนาสื่อด้านการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างตัวตนและเนื้อหาที่มีคุณภาพ
(Content) ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
วงเงิน 200,000 บาท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕62
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

4
(รายการ)
3 (คลิป)

-

-

- ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 478,038.42 บาท
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 4 รายการ วงเงิน
922,000 บาท ดังนี้
อยู่ในขั้นตอนกาหนด TOR และราคากลาง

-

-

อยู่ในขั้นตอนกาหนด TOR และราคากลาง

10 (สกู๊ป)

-

-

1
(รายการ)

-

-

ขออนุมัติดาเนินการจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี จานวน 1 รายการ วงเงิน 300,000 บาท
ขออนุมัติดาเนินการจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี http://www.chiangmainightsafari.com
จานวน 1 รายการ วงเงิน 500,000 บาท

3
1 33.33 ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 317,238.42 บาท
(กิจกรรม) (กิจกรรม)
5
1
20 ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 155,800 บาท
(กิจกรรม) (กิจกรรม)
5
1
20 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 5,000 บาท
(รายการ) (รายการ)
- ขออนุมัติดาเนินการจ้างผลิตกระเป๋าพับได้เพื่อใช้ในกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ จานวน 1 รายการ วงเงิน 72,000 บาท
1
- ขออนุมัติดาเนินการจัดเลี้ยงรับรองกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์และ
(รายการ)
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี “สืบฮีต
สานฮอย ย้อนรอยสงกรานต์ล้านนา” และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 11
เมษายน 2562 วงเงิน 50,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในระดับสากล
ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕62
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

กลยุทธ์ที่ 1 : ขยายฐานการตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
5
วงเงิน 4,092,000 บาท
(กิจกรรม)
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่ 10,800
ไนท์ซาฟารีให้เป็นทีร่ ู้จัก วงเงิน
(ครั้ง)
80,000 บาท
- การส่งเสริมการขายภาคการศึกษา
2,520
วงเงิน 20,000 บาท
(ครั้ง)
- การส่งเสริมการขายภาคราชการ
2,520
วงเงิน 20,000 บาท
(ครั้ง)
- การส่งเสริมการขายภาคเอกชน
2,880
วงเงิน 20,000 บาท
(ครั้ง)
- การส่งเสริมการขายบริษัททัวร์
2,880
วงเงิน 20,000 บาท
(ครั้ง)

-

ความก้าวหน้าของโครงการ

-

- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
1,145,314.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.99
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 1 รายการ วงเงิน 43,000 บาท
5,633 52.16 - ดาเนินการจัดส่งอีเมล์แนะนากิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่
(ครั้ง)
ไนท์ซาฟารีพร้อมโปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท
- ดาเนินการเข้าพบแนะนากิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1,253 49.72 พร้อมแนะนาโปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท
- ดาเนินการแจกโบรชัวร์แนะนากิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่
(ครั้ง)
1,265 50.20 ไนท์ซาฟารี พร้อมแนะนาโปรโมชั่นที่พักรีสอร์ท
(ครั้ง)
1,749 60.73
(ครั้ง)
1,366 47.43
(ครั้ง)

26

ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕62
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุกในประเทศ
วงเงิน 1,152,000 บาท

- การส่งเสริมการขายออกบูทงานเที่ยว
ทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ 24 - 25
วงเงิน 150,000 บาท

- การส่งเสริมการขายออกบูทงานไทย
เที่ยวไทยครั้งที่ 49, 50, 51, 52, 53
วงเงิน 442,000 บาท

- การส่งเสริมการขายออกบูทงาน
TTM+2019 วงเงิน 60,000 บาท
- การส่งเสริมการขายออกบูทเที่ยวไทย
4 ภาค วงเงิน 80,000 บาท
- การส่งเสริมการขายการออกบูทอื่นๆ
วงเงิน 30,000 บาท
- จัดทาวัสดุสาหรับส่งเสริมการขาย
วงเงิน 310,000 บาท

- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกพัฒนา
ศักยภาพและความรู้บุคลากรงานขาย
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วงเงิน
80,000 บาท
(๓) กิจกรรมสานสายใย
วงเงิน 250,000 บาท
(๔) กิจกรรมการรับรองและพิธีการ
วงเงิน 10,000 บาท
(๕) กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ
วงเงิน 2,600,000 บาท
- งาน International Tourism Borse
Berlin (ITB Berlin) 2019 ประเทศ
เยอรมนี กรุงเบอร์ลิน วงเงิน
580,000 บาท
- งาน Arabian Travel Market (ATM)
2019 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เมืองดูไบ วงเงิน 500,000 บาท
- งาน International Tourism Borse
China (ITB China) 2019 ประเทศจีน
เมืองเซี่ยงไฮ้ วงเงิน 450,000 บาท
- งาน World Travel Market (WTM)
2019 ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอน
วงเงิน 650,000 บาท
- ประเทศเวียดนาม วงเงิน 100,000 บาท

2
(ครั้ง)

1
(ครั้ง)

5
(ครั้ง)

2
(ครั้ง)

1
(ครั้ง)
4
(ครั้ง)
4
(ครั้ง)
7
(รายการ)

-

2
(รายการ)
๑
(ครั้ง)
๒
(ครั้ง)
7
(ครั้ง)
1
(ครั้ง)

ความก้าวหน้าของโครงการ

- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
478,907.50 บาท
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 1 รายการ วงเงิน 43,000
บาท
50 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ 24
วงเงิน 124,555 บาท
- งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ 25 มีกาหนดการ วันที่
22 - 25 สิงหาคม 2562
40 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว งานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 49 และ 50
วงเงิน 187,135 บาท
- งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 51 มีกาหนดการวันที่ 27 - 30
มิถุนายน 2562
- มีกาหนดการจัดงานในวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2562

-

-

-

-

มีกาหนดการร่วมงาน โครงการส่งเสริมการตลาดระหว่างภูมิภาค
เชียงใหม่ - สตูล - สงขลา วันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2562
ยังไม่ได้ดาเนินการ

3
42.86 - ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 147,217.50 บาท
(รายการ)
- ขออนุมัติดาเนินการจัดจ้างออกแบบพร้อมพิมพ์เครื่องมือส่งเสริม
การขาย Sale Kit จานวน 1 รายการ วงเงิน 43,000 บาท
1
50 ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 147,217.50 บาท ศึกษาดูงาน
(รายการ)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านไร่กองขิง/อุทยาน
ล้านนารีสอร์ท/โรงแรมจันตราคีรี
-

-

ยังไม่ดาเนินการ

-

-

ยังไม่ดาเนินการ

1 14.29 ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(ครั้ง)
666,407.08 บาท
1
100 ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(ครั้ง)
566,407.08 บาท

1
(ครั้ง)

-

-

1
(ครั้ง)

-

-

- ดาเนินการจ่ายค่าสมัครและชาระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมงาน
เรียบร้อยและเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 100,000 บาท
- มีกาหนดจัดงาน 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562
มีกาหนดการจัดงาน 10 - 14 ตุลาคม 2562

1
(ครั้ง)

-

-

มีกาหนดการจัดงาน 4 - 6 พฤศจิกายน 2562

1 (ครั้ง)

-

-

ผู้จัดงานเลื่อนกาหนดการไป โดยยังไม่มีกาหนดการจัดงาน

27

ที่

โครงการ

- ประเทศไต้หวัน วงเงิน 100,000 บาท
- ประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์ วงเงิน

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕62
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

1 (ครั้ง)
1 (ครั้ง)

-

(ครั้ง)

(ครั้ง)

2
(งาน)
3
(รายการ)

-

-

-

-

- ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ วงเงิน 150,000 บาท 1 (รายการ)

-

-

- ผลิตปุ๋ยน้าชีวภาพ วงเงิน 200,000 บาท 1 (รายการ)

-

-

- ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมเตาเผา
1
วงเงิน 200,000 บาท
(รายการ)
5
2 โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและแหล่ง
เรียนรูธ้ รรมชาติและสัตว์ป่า
(กิจกรรม)
วงเงิน 12,149,900 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
(๑) กิจกรรมเตรียมความพร้อมต้อนรับกินรี
ทอง ครั้งที่ 12 ปี 2562 วงเงิน
235,000 บาท
- ค่าเลี้ยงรับรองและค่าตอบแทน
2
บุคคลภายนอก วงเงิน 50,000 บาท
(ครั้ง)
- ค่าตอบแทนบุคลากรช่วยดาเนินกิจกรรม
8
วงเงิน 100,000 บาท
(ครั้ง)
- ค่าวัสดุสานักงานที่ใช้ในการทากิจกรรม
5
วงเงิน 10,000 บาท
(รายการ)
- ค่าดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้
2
วงเงิน 40,000 บาท
(รายการ)
- ค่าป้ายและการจัดทาสื่อต่างๆ ที่ใช้ใน
1
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม วงเงิน
(รายการ)
20,000 บาท
- รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว รุ่นมือจับ 2 ข้าง 1 (คัน)
มีคอกล้อม วงเงิน 15,000 บาท

-

-

-

-

ความก้าวหน้าของโครงการ

ผู้จัดงานเลื่อนกาหนดการไป โดยยังไม่มีกาหนดการจัดงาน
ประเทศมาเลเซีย มีกาหนดจัดงานวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม
2562
220,000 บาท
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
1 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง
2
- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
455,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.34
ภูมิทศั น์ภายในพืน้ ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(กิจกรรม)
วงเงิน 1,730,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
(๑) กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
ดาเนินการเบิกจ่ายรายการจัดซื้อกล้วยไม้, ไม้ดอก, ไม้ประดับ
จานวน 8 รายการ เพื่อนามาปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตามฤดูกาล
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน
ช่วงเทศกาลฤดูหนาว และตกแต่งสถานที่ในพื้นที่ทางเข้าเชียงใหม่
1,180,000 บาท
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตามฤดูกาล
3
3
100 ไนท์ซาฟารี และบริเวณส่วนบริการแล้ว วงเงิน 455,750 บาท
และตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ วงเงิน 580,000 บาท
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคาร
ลานนา วงเงิน 600,000 บาท
(๒) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี วงเงิน 550,000 บาท

2
(ครั้ง)
1
(ครั้ง)
-

-

อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด จากเดิมรายการผลิตปุ๋ย
มูลสัตว์ ซึ่งตั้งไว้เป็นค่ากระสอบปุ๋ยมูลสัตว์ ปัจจุบันยังมีเพียงพอจึง
ไม่มีความจาเป็นต้องใช้ เป็นรายการจ้างทาถังขยะแบบแยก
ประเภท (ขยะทั่วไป/ขยะรีไซเคิล/ขยะเปียก)

- ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
85,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.70
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 1 รายการ วงเงิน 56,400
บาท
- ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 61,950 บาท
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 1 รายการ วงเงิน 10,000
บาท
100 ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 49,650 บาท
12.5 ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 12,300 บาท
-

-

-

ขออนุมัติดาเนินการจัดซื้อวัสดุสานักงานที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรม
จานวน 4 รายการ วงเงิน 10,000 บาท
ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ
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ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕62
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

ความก้าวหน้าของโครงการ

(๒) กิจกรรมยุวอาสานาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี รุน่ ที่ 4 วงเงิน 414,900 บาท

1 (รุ่น)

-

-

- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการอบรมยุวอาสา
นาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นที่ 4)
วงเงิน 61,500 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร (มัคคุเทศก์อาสา)
วงเงิน 340,400 บาท
- ค่าออกแบบและทาใบประกาศนียบัตร
วงเงิน 2,000 บาท
- ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ
สาหรับผู้เข้าอบรม วงเงิน 11,000 บาท
(๓) กิจกรรมปรับปรุงรถลากพ่วง เพื่อผูร้ ับ
บริการกลุ่มพิเศษ วงเงิน 1,020,000
บาท
- ปรับปรุงส่วนพ่วง เพื่อรองรับการขึ้นลง
สาหรับรถเข็น
- ติดตั้งชุดกันเคลื่อนที่สาหรับยึดรถเข็น
อย่างน้อย 16 จุด
- ติดตั้งราวจับ ขนานตัวรถทั้ง 2 ด้าน
- จัดทาสะพานสาหรับเคลื่อนย้ายรถเข็น
ระหว่างสถานีกับตัวรถ
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในรถ และระบบฟิวส์
เพื่อรองรับจอแสดงสื่อข้อมูล และอุปกรณ์
- ค่าติดตั้งชุดจอแสดงสื่อข้อมูลพร้อม
สื่อข้อมูล จานวน 4 จอ
- ค่าภาษี และค่าอื่นๆ
(๔) กิจกรรมปรับปรุง Children World
วงเงิน 1,880,000 บาท
- เปลี่ยนยางปูพื้นบริเวณ Playground
วงเงิน 1,310,200 บาท
- ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ อาคาร
Children World วงเงิน 279,800 บาท
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร Children
World ส่วนหลังคาและพื้น วงเงิน
290,000 บาท
(๕) กิจกรรมปรับปรุงอาคาร Children
World และ Digital Zoo เพื่อเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ วงเงิน 8,600,000
บาท
- เขียนแบบก่อสร้าง วงเงิน 120,000
บาท
- ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ วงเงิน
8,480,000 บาท

1 (รุ่น)

-

-

5 (คน)

-

-

- ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 23,500 บาท
- ขออนุมตั ดิ าเนินการแล้ว จานวน 2 รายการ วงเงิน 46,400
บาท
ขออนุมัติดาเนินการจัดจ้างทาเสื้อ, หมวก, กระเป๋า, ป้าย back
drop, ป้ายโครงการและคู่มือยุวอาสานาเที่ยว จานวน 1 รายการ
วงเงิน 43,200 บาท
ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 23,500 บาท

1 (รุ่น)

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ

40 (คน)

-

-

2 (คัน)

-

-

ขออนุมัติดาเนินการจัดซื้อปากกาลูกลื่น, สมุดจดบันทึกและป้ายชื่อ
คล้องคอ จานวน 1 รายการ วงเงิน 3,200 บาท
อยู่ในขั้นตอนการจัดทาขอบเขตงานและราคากลาง

3
(รายการ)
1
(รายการ)
1
(รายการ)
1
(รายการ)

-

-

-

-

-

-

-

-

1
(รายการ)

-

-

1
(รายการ)
1
(รายการ)

-

-

-

-

รอดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอก
เพิ่มเติม

คณะกรรมการร่างขอบเขตงานและราคากลางได้จัดทาร่าง
ขอบเขตงานและราคากลางในการจัดจ้างเขียนแบบและประมาณ
การราคาแล้ว

29

ที่

โครงการ

3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ สร้าง
สวัสดิภาพสัตว์ทดี่ ี (Animal Welfare)
วงเงิน 3,0๐0,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
(๑) ก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา วงเงิน
3,000,000 บาท
4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐาน
สากล (World Class Destination)
วงเงิน 485,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
(๑)ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ภายในห้อง
โถงกลาง อาคารลานนาวิลเลจ วงเงิน
485,000 บาท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕62
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %

1
(รายการ)

-

-

1
(รายการ)
1
(รายการ)

-

-

-

-

1
(รายการ)

-

-

ความก้าวหน้าของโครงการ
อยู่ในขั้นตอนดาเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา

อยู่ในขั้นตอนดาเนินการจัดทารูปแบบรายการและประเมินราคา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕62
ที่
โครงการ
ทั้งปี
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร
1 โครงการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับ
ไม่น้อยกว่า
บริการสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ ร้อยละ ๘๕
มหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงิน 1,๐00,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
(๑) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาดาเนินการสารวจ
๑
ความพึงพอใจผู้รับบริการของสานักงาน
(แผน)
พัฒนาพิงคนครฯ วงเงิน 1,000,000 บาท
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
1 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖2
49
12 24.49
วงเงิน 7,409,300 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
(๑) หลักสูตรอบรมสาหรับผู้บริหาร วงเงิน
2
800,000 บาท
(หลักสูตร)
- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
1
ระดับสูง วงเงิน 400,000 บาท
(หลักสูตร)
- การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการ
1
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ (หลักสูตร)
และองค์การมหาชน วงเงิน
400,000 บาท
(๒) หลักสูตรอบรมสาหรับผู้บริหาร/
5
หัวหน้างาน/ระดับปฏิบตั กิ าร วงเงิน
(หลักสูตร)
1,057,000 บาท
- ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
1
ดาเนินงาน วงเงิน 200,000 บาท
(หลักสูตร)

ความก้าวหน้าของโครงการ

อยู่ในขั้นตอนการกาหนด TOR และราคากลางของคณะกรรมการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
238,194 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.22

อยู่ในขั้นตอนขอยกเลิกหลักสูตร
ยังไม่ได้ดาเนินการ

อยู่ในขั้นตอนประสานวิทยากรจาก ปปช.
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เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕62
ที่
โครงการ
ทั้งปี
ความก้าวหน้าของโครงการ
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %
- การปลูกจิตสานึกในการต่อต้านทุจริต
1
- อยู่ในขั้นตอนประสานวิทยากร
การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน คุณธรรม (หลักสูตร)
จริยธรรมและความโปร่งใส วงเงิน
200,000 บาท
3
- อบรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
(หลั
ก
สู
ต
ร)
วงเงิน 657,000 บาท
1
- ยังไม่ได้ดาเนินการ
1. การซ้อมแผนอัคคีภัยและ
แผ่นดินไหว วงเงิน 350,000 บาท (หลักสูตร)
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
1
- ยังไม่ได้ดาเนินการ
ทางาน และคณะกรรมการความ
(หลักสูตร)
ปลอดภัยในการทางาน วงเงิน
250,000 บาท
3. ทบทวนปฐมพยาบาล และช่วย
1
- ยังไม่ได้ดาเนินการ
ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
(หลักสูตร)
วงเงิน 57,000 บาท
39
12 30.77 ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
(๓) หลักสูตรอบรมสาหรับหัวหน้างาน/ระดับ
238,194 บาท
ปฏิบตั ิการ วงเงิน 3,317,300 บาท (หลักสูตร) (หลักสูตร)
1
- มีกาหนดการเริ่มหลักสูตรในเดือนกรกฎาคม 2562
- นักบริหารการงบประมาณระดับกลาง
(หลักสูตร)
(นงก.) วงเงิน 115,000 บาท
1
- อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนหลักสูตรเป็น “การอบรมด้านยุทธศาสตร์
- การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสาเร็จ
(หลักสูตร)
งบประมาณ และประเมินผล”
วงเงิน 38,000 บาท
1
- อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนหลักสูตรเป็น “การดูแลรักษาระบบ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
(หลักสูตร)
ภูมิทัศน์”
ท่องเที่ยว วงเงิน 100,000 บาท
- อบรมด้านการตรวจสอบภายใน วงเงิน
5
4
80 ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 66,617 บาท ดังนี้
156,000 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
1. หลักสูตรกลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทาสัญญา การบริหารสัญญา
และการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานจ้างทาของ งานจ้างก่อสร้าง
งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอย่าง
มีประสิทธิภาพ วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561 วงเงิน
19,500 บาท
2. หลักสูตรแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2 วันที่
7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 วงเงิน 13,676 บาท
3. หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ
รุ่นที่ 23 วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2562 และหลักสูตร Financial
Statements Review for Internal Auditors รุ่นที่ 1/62
วันที่ 9 มีนาคม 2562 วงเงิน 17,775 บาท
4. หลักสูตรเทคนิคการจัดทารายงานการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562
วงเงิน 15,666 บาท
- อบรมด้านกฎหมาย
5
1
20 ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว หลักสูตรความรับผิดทางละเมิดของ
วงเงิน 220,000 บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ การทาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นบัญชีและ
กระบวนการบังคับทางกฎหมาย พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตใน
เรื่องประโยชน์ทับซ้อนและความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 8 มีนาคม
2562 วงเงิน 13,742 บาท
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ที่

เป้าหมาย
โครงการ
ทั้งปี
(หน่วยนับ)
- อบรมด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
1
สารสนเทศ วงเงิน 200,000 บาท
(หลักสูตร)
1
- การพัฒนาบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์ วงเงิน 119,000 บาท (หลักสูตร)
- อบรมด้านงานพัสดุ วงเงิน 504,000
3
บาท
(หลักสูตร)
1. การจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ วงเงิน
2
300,000 บาท
(หลักสูตร)

2. หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง
ของราชการและการใช้ค่า K วงเงิน
204,000 บาท
- อบรมด้านบัญชีและการเงิน วงเงิน
405,400 บาท
1. แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง
วงเงิน 120,000 บาท
2. การนาเสนอรายงานทางการเงิน
และ TFRS ที่เกี่ยวข้อง มีผลบังคับ
ใช้ 1 มกราคม 2561 (หลักสูตร
ใหม่ 2561) วงเงิน 23,000 บาท
3. เทคนิคและข้อควรระวังเกี่ยวกับการ
จัดระบบและการปรับปรุงเอกสาร
รับ-จ่ายเงิน สาหรับฝ่ายบัญชีและ
ฝ่ายการเงิน วงเงิน 20,000 บาท
4. การจัดทารายงานทางการเงินรวม
ภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วงเงิน 14,000 บาท
5. วินัยทางการเงิน การคลัง กับการ
บริหารงานการเงินในส่วนราชการ
วงเงิน 63,600 บาท
6. งบการเงินและการวิเคราะห์งบ
การเงิน วงเงิน 35,600 บาท
7. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
หลักฐานการจ่ายเงินของส่วน
ราชการ วงเงิน 63,600 บาท
8. e-Payment System กระบวนการ
รับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับ
ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทาง
บัญชีการเงิน วงเงิน 28,000 บาท
9. ทักษะการนาเสนองานด้านการเงิน
วงเงิน 37,600 บาท

1
(หลักสูตร)

ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕62

เชิงปริมาณ %
-

-

ความก้าวหน้าของโครงการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ

2
66.67 ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 84,800
(หลักสูตร)
บาท
2
100 ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 84,800 บาท ดังนี้
(หลักสูตร)
1. หลักสูตรอบรมด้านงานพัสดุ (การจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ) วันที่
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 วงเงิน 62,300 บาท
2. หลักสูตรอบรมด้านงานพัสดุ (การอบรมการปฏิบัติงานในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ตาม พ.ร.บ.
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560) วันที่ 15 มีนาคม 2562 วงเงิน
22,500 บาท
- ยังไม่ได้ดาเนินการ

55.56 ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 73,035
9
5
บาท
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
1
- ยังไม่ได้ดาเนินการ
(หลักสูตร)
1
(หลักสูตร)

-

-

อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนหลักสูตรเป็น “บริหารบัญชีลูกหนี้ หนี้
สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ”

1
1
100 ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 4,989
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
บาท
1
1
100 ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 7,100
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
บาท
1
1
100 ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 10,701
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
บาท
1
1
100 ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 28,728
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
บาท
1
1
100 ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 21,517
(หลักสูตร) (หลักสูตร)
บาท
1
(หลักสูตร)

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ

1
(หลักสูตร)

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ
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ที่

โครงการ
- อบรมด้านระบบงานธุรการและสาร
บรรณ วงเงิน 72,000 บาท
1. การพัฒนางานสารบรรณให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย วงเงิน
24,000 บาท
2. การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบ
เอกสาร วงเงิน 24,000 บาท
3. เทคนิคการเขียนรายงานการ
ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ วงเงิน
24,000 บาท
- อบรมด้านการจัดฝึกอบรม วัดผล และ
ประเมินผลโครงการ วงเงิน 189,500 บาท
1. การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบ
วงจร วงเงิน 15,000 บาท
2. การประเมินผลและติดตามผลการ
อบรมครบวงจรจนถึงการวัดผลตอบ
แทนจากการลงทุนฝึกอบรม (ROI)
วงเงิน 19,500 บาท
3. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเป็น
รายบุคคล (Individual Development
Plan : IDP) วงเงิน 15,000 บาท
4. การวางแผนและบริหารโครงการ
อย่างมืออาชีพ วงเงิน 60,000 บาท
5. Embedding & Communication
วงเงิน 36,000 บาท
6. Practitioner Workshop วงเงิน
44,000 บาท
- อบรมด้านทักษะการให้บริการ วงเงิน
308,000 บาท
1. เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร วงเงิน
200,000 บาท
2. Top Service Mind วงเงิน
108,000 บาท
- ฝึกงานเจ้าหน้าที่ด้านสวนสัตว์ สานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ประเทศสิงคโปร์
วงเงิน 890,400 บาท
(๔) หลักสูตรอบรมสาหรับระดับปฏิบตั กิ าร
วงเงิน 2,235,000 บาท
- การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ที่เกี่ยวข้อง
กับฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ วงเงิน
1,235,000 บาท
- ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์
4.0 วงเงิน 500,000 บาท
- การประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0) วงเงิน 500,000 บาท

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕62
ทั้งปี
ความก้าวหน้าของโครงการ
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %
3
(หลักสูตร)
1
- ยังไม่ได้ดาเนินการ
(หลักสูตร)
1
(หลักสูตร)
1
(หลักสูตร)

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ

6
(หลักสูตร)
1
(หลักสูตร)
1
(หลักสูตร)

-

-

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ

1
(หลักสูตร)

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ

1
(หลักสูตร)
1
(หลักสูตร)
1
(หลักสูตร)
2
(หลักสูตร)
1
(หลักสูตร)

-

-

-

-

-

-

อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนหลักสูตรเป็น “การบริหารยุทธศาสตร์ให้
เกิดผลสัมฤทธิ”์
อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนหลักสูตรเป็น “การบริหารยุทธศาสตร์ให้
เกิดผลสัมฤทธิ”์
อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนหลักสูตรเป็น “การบริหารยุทธศาสตร์ให้
เกิดผลสัมฤทธิ”์

-

-

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ

1
(หลักสูตร)
1
(หลักสูตร)

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ

3
(หลักสูตร)
1
(หลักสูตร)

-

-

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ

1
(หลักสูตร)
1
(หลักสูตร)

-

-

ยังไม่ได้ดาเนินการ

-

-

อยู่ในขั้นตอนขอยกเลิกหลักสูตร
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ที่

โครงการ

เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน
ณ 31 มี.ค. ๒๕62
ทั้งปี
ความก้าวหน้าของโครงการ
(หน่วยนับ) เชิงปริมาณ %
2
- ยังไม่ได้ดาเนินการ
(กิจกรรม)

2 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
พ.ศ. 2562
วงเงิน 1,๐00,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
(๑) กิจกรรมการดูงานของคณะกรรมการ
1
บริหารการพัฒนาพิงคนคร วงเงิน
(กิจกรรม)
1,000,000 บาท
(๒) กิจกรรมการอบรมของคณะกรรมการ
1
บริหารการพัฒนาพิงคนคร
(กิจกรรม)
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
1 โครงการสารวจสถานภาพของเทคโนโลยี
อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติดาเนินการจ้างศึกษาสถานภาพของ
สารสนเทศของสานักงานพัฒนาพิงคนคร
เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
(องค์การมหาชน) เพื่อการวางแผนและการ
มหาชน) เพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนา วงเงิน 500,000
พัฒนา
บาท
วงเงิน 500,000 บาท
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2562
(๑) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาศึกษาสถานภาพ
๑
ของเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
(แผน)
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อ
ใช้ในการวางแผนและพัฒนา วงเงิน
500,000 บาท
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รายงานด้านการเงิน

รายงานด้านการเงิน
๑. รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
๑.๑ เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้กับผลการดาเนินงานข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สรุปดังนี้
หน่วย : บาท
รายการ

เป้าหมายปี
๒๕๖2

๑. รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานเชียงใหม่
210,150,000
ไนท์ซาฟารี
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าทีร่ ะลึก
๑๘,๐๐๐,๐๐๐
อาหารสัตว์)
- ค่าบัตรเข้าชม
๑๘๖,๐๐๐,๐๐๐
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/จัดเลี้ยง
๓,๕๐๐,๐๐๐
- ค่าบริการรถโดยสาร
๑๕๐,๐๐๐
- ค่าเช่าสถานที่
๑,๕๐๐,๐๐๐
- รายได้อื่น (รายได้ระหว่างหน่วยงาน, ค่าปรับ)
๑,๐๐๐,๐๐๐
๒. รายได้จากการดาเนินงานของศูนย์ประชุมและแสดง
๒๖,๖๒๐,๐๐๐
สินค้านานาชาติฯ
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที*่
๒๖,๕๘๐,๐๐๐
- รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและ
๔๐,๐๐๐
เครื่องดื่ม )
๓. รายได้จากการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
- รายได้ดอกเบี้ยรับ
- รายได้คา่ ปรับ
- รายได้อื่น
รวมทั้งสิ้น
๒๓๖,๗๗๐,๐๐๐

ผลการดาเนินงาน
(ต.ค. 61 – มี.ค. ๖2)

ร้อยละ

๑๑๙,๔๑๔,๐๑๙.๙๔

๕๖.๘๒

๙,๐๓๙,๘๓๙.๑๘

๕๐.๒๒

๑๐๗,๓๕๕,๓๔๒.๗๙
๑๐๒,๘๗๗.๕๑
๑,๕๓๖,๗๑๓.๗๙
๘,๔๗๒.๙๐
๔๐๒,๔๕๗.๙๕
๙๖๘,๓๑๕.๘๒

๕๗.๗๒
N/A
๔๓.๙๑
๕.๖๕
๒๖.๘๓
๙๖.๘๓

๑๖,๒๑๓,๕๖๓.๓๒

๖๐.๙๑

๑๖,๐๒๘,๑๔๒.๐๕

๖๐.๓๐

๑๘๕,๔๒๑.๒๗ 463.553
๘,๙๒๔,๑๗๕.๔๗
๘,๙๒๔,๑๗๕.๔๗
๑๔๔,๕๕๑,๗๕๙

N/A
N/A
๖๑.๐๕

หมายเหตุ : ๑. เป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
๒. รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า
๓. เป้าหมายรายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นค่าเป้าหมาย ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๑ – มี.ค. ๒๕๖๒)
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๑.๒ ผลการด าเนิ น งานเปรี ย บเที ย บระหว่ า งปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕61 และ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
สรุปดังนี้
รายการ

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
(ต.ค. 60– มี.ค. 61) (ต.ค. 61 – มี.ค. 62)

๑. รายได้จากการดาเนินงานของ
๑๐๗,๐๕๘,๙๐๔.๐๘ ๑๑๙,๔๑๔,๐๑๙.๙๔
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและ
๑๑,๑๘๐,๖๐๙.๓๗
๙,๐๓๙,๘๓๙.๑๘
เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์)
- ค่าบัตรเข้าชม
๙๒,๐๙๘,๑๙๐.๗๕ ๑๐๗,๓๕๕,๓๔๒.๗๙
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสัตว์
๑๐๒,๘๗๗.๕๑
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา/
๑,๗๖๙,๓๙๑.๕๖
๑,๕๓๖,๗๑๓.๗๙
จัดเลีย้ ง
- ค่าบริการรถโดยสาร
๖๒๑,๓๑๔.๒๑
๘,๔๗๒.๙๐
- ค่าเช่าสถานที่
๗๘๕,๗๓๒.๒๗
๔๐๒,๔๕๗.๙๕
- รายได้อื่น(ค่าปรับ, รายได้อื่น)
๖๐๓,๖๖๕.๙๒
๙๖๘,๓๑๕.๘๒
๒. รายได้จากการดาเนินงานของศูนย์
๑๓,๗๐๗,๗๕๐.๒๕ ๑๖,๒๑๓,๕๖๓.๓๒
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
๑๓,๖๙๐,๗๓๘.๐๐ ๑๖,๐๒๘,๑๔๒.๐๕
- ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่
- รายได้อื่น(ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร
๑๗,๐๑๒.๒๕
๑๘๕,๔๒๑.๒๗
อาหารว่างและเครื่องดืม่ )
๓. รายได้จากการดาเนินงานของ
9,551,988.85
8,924,175.47
สานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
- รายได้ดอกเบี้ยรับ
๙,๔๕๖,๔๐๐.๘๕
๘,๙๒๔,๑๗๕.๔๗
- รายได้คา่ ปรับ
๔๗,๗๙๔.๐๐
- รายได้อื่น
๔๗,๗๙๔.๐๐
รวมทั้งสิ้น
๑๓๐,๓๑๘,๖๔๓.๑๘ ๑๔๔,๕๕๑,๗๕๘.๗๓

หน่วย : บาท
+ เพิ่มขึ้น/ - ลดลง
จานวนเงิน
ร้อยละ
+๑๒,๓๕๕,๑๑๕.๘๖

+๑๑.๕๔

-๒,๑๔๐,๗๗๐.๑๙

-๑๙.๑๕

+๑๕,๒๕๗,๑๕๒.๐๔
+๑๐๒,๘๗๗.๕๑

+๑๖.๕๗
N/A

-๒๓๒,๖๗๗.๗๗

-๑๓.๑๕

-๖๑๒,๘๔๑.๓๑
-๓๘๓,๒๗๔.๓๒
+๓๖๔,๖๔๙.๙๐

-๙๘.๖๔
-๔๘.๗๘
+๖๐.๔๑

+๒,๕๐๕,๘๑๓.๐๗

+๑๘.๒๘

+๒,๓๓๗,๔๐๔.๐๕

+๑๗.๐๗

+๑๖๘,๔๐๙.๐๒

+๙๘๙.๙๓

-627,813.38

-6.57

-๕๓๒,๒๒๕.๓๘
-๔๗,๗๙๔.๐๐
-๔๗,๗๙๔.๐๐
+๑๔,๒๓๓,๑๑๕.๕๕

-๕.๖๓
-๑๐๐.๐๐
-๑๐๐.๐๐
+๑๐.๙๒

หมายเหตุ : ๑. รายได้ของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
๒. *รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ทรี่ วมรายได้รับล่วงหน้า
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1.3 สถิติจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(1) จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วและรายได้ ข องส านั ก งานเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 – 2562 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562) สรุปดังนี้
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

จานวนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าชม
นักท่องเที่ยวชาวไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ใหญ่
เด็ก
189,229
44,582
330,068
35,283
200,147
47,402
286,144
32,894
126,105
28,806
164,297
19,981

รวม

รายได้
(ล้านบาท)

599,162
566,587
339,189

198.10
220.40
119.41

(2) สั ด ส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย วซื้ อ บั ต รเข้ า ชมเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 และ
พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562) สรุปดังนี้
เด็ก (ต่างชาติ)
5.81%
ผู้ใหญ่
(ต่างชาติ)
50.51%

ภาพรวม
คนไทย 43.69 %
คนต่างชาติ 56.31 %

เด็ก (ต่างชาติ)
5.89%

ผู้ใหญ่ (ไทย)
35.33%

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้ใหญ่ (ไทย)
37.18%
ผู้ใหญ่
(ต่างชาติ)
48.44%

เด็ก (ไทย)
8.35%

ภาพรวม
คนไทย 45.67 %
คนต่างชาติ 54.33 %

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562)

เด็ก (ไทย)
8.49%

(คน)

(3) กราฟแสดงจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วซื้ อ บั ต รเข้ า ชมเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 – 2562 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562) ดังนี้
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-

599,162

566,587
339,189

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562
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(ล้านบาท)

(4) รายได้ของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 (ข้อมูล ณ
31 มีนาคม 2562) ดังนี้
400.0000
350.0000
300.0000
250.0000
200.0000
150.0000
100.0000
50.0000
0.0000

135.7314

156.8666

68.1459
220.3968

178.1013

119.4140

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561
รายได้สุทธิ

พ.ศ. 2562

ส่วนลด/ค่าธรรมเนียม

(5) ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของส านักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) ดังนี้
รายได้ทางเศรษฐศาสตร์
• มีจานวนนักท่องเที่ยวเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีทั้งหมด 339,189 คน คิดเป็นมูลค่ารายได้
ทางเศรษฐศาสตร์ จานวน 1,507.49 ล้านบาท

การอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆและพื้นที่โดยรอบพื้นที่เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
• อนุเคราะห์หน่วยงานและชุมชนโดยรอบพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จานวน 3,189 คน
คิดเป็นมูลค่า 956,700 บาท

การให้ส่วนลดกับบริษัททัวร์ และค่า Commission ที่ให้รถ
รับจ้างและมัคคุเทศก์
• สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ให้ส่วนลดแก่บริษัททัวร์ คิดเป็นมูลค่า 59 ล้านบาท
• สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้ค่า Commission แก่รถรับจ้างและมัคคุเทศก์ คิดเป็นมูลค่า
9.15 ล้านบาท

การจ้างงานและการสร้างรายได้ในท้องถิ่น
• การจ้างคนในท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า 57.66 ล้านบาท
• การส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า 4.92 ล้านบาท
38

1.4 สถิติจ านวนผู้เข้าใช้บ ริการและรายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสิ นค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
(1) จานวนผู้เข้าใช้บริการและรายได้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562) สรุปดังนี้
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

จานวนผู้เข้าใช้บริการ(คน)
จัดงาน/จัดประชุม ขอใช้สถานที่ ศึกษาดูงาน
960,154
28,840
825
658,631
147,150
515
459,001
42,250
390

รวม
989,819
806,296
501,641

รายได้
(ล้านบาท)
39.02
35.89
16.21

(2) จานวนหน่ว ยงานที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสิ นค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562) ดังนี้
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

จานวนหน่วยงานเข้ามาใช้บริการ (งาน)
101
102
60

(3) สัดส่ ว นของผู้ เข้าใช้บริ การศูนย์ประชุมและแสดงสิ นค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562) ดังนี้

ศึกษาดูงาน
0.06%

ขอใช้สถานที่
8.42%

ขอใช้สถานที่
18.25%

จัดงาน/
จัดประชุม
81.69%

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศึกษาดูงาน,
0.08%

จัดงาน/
จัดประชุม
91.50%

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562)
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(4) กราฟแสดงจ านวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิ มพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562) ดังนี้
1,200,000
1,000,000

825
28,840
515
147,150

800,000
(คน)

600,000
400,000

390
42,250

960,154
658,631

459,001

200,000
0
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

จัดงาน/จัดประชุม

ขอใช้สถานที่

พ.ศ. 2562
ศึกษาดูงาน

(5) กราฟแสดงรายได้ ศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562) ดังนี้
45.0000
40.0000

0.1592
0.2779

(ล้านบาท)

35.0000
30.0000
25.0000
20.0000

38.4905

15.0000

0.1854

35.5112

10.0000

16.0281

5.0000
0.0000
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ค่าธรรมเนียมจากการใช้พื้นที่

พ.ศ. 2562
รายได้อื่น
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(6) ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของศู นย์ประชุมและแสดงสิ นค้า นานาชาติเฉลิ มพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561) ดังนี้
รายได้ทางเศรษฐศาสตร์
• ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าฯ ดาเนินการคิดรายได้ทางเศรษฐศาสตร์จาแนกออกเป็นลักษณะ
งานระดับภูมิภาคและงานระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 3,080.42 ล้านบาท

การอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ
• มูลค่าพื้นที่ให้อนุเคราะห์ฟรี จานวน 40 ครั้ง
• มูลค่าพื้นที่ให้หน่วยงานต่างๆ ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม จานวน 20 ครั้ง

การจ้างงานและการสร้างรายได้ในท้องถิ่น
• การจ้างคนในท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า 9.15 ล้านบา
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๒. สรุปสถานะการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 256๒ (จาแนกตามประเภทงบประมาณ)
ประเภทงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวม
เงินงบประมาณ
๒. ค่าใช้จ่าย
เงินนอกงบประมาณ
ดาเนินงาน
รวม
เงินงบประมาณ
๓. ค่าใช้จ่าย
ลงทุน
เงินนอกงบประมาณ
รวม
เงินงบประมาณ
๔. ค่าใช้จ่าย
โครงการ เงินนอกงบประมาณ
รวม
๔.๑ โครงการ เงินงบประมาณ
(ลักษณะ
เงินนอกงบประมาณ
ดาเนินงาน)
รวม
เงินงบประมาณ
๔.๒ โครงการ
เงินนอกงบประมาณ
(ลักษณะลงทุน)
รวม
เงินงบประมาณรวมทั้งสิน้
เงินนอกงบประมาณรวมทั้งสิน้
รวมทั้งสิ้น
๑. ค่าใช้จ่าย
บุคลากร

งบที่ได้รบั
จัดสรร
38.0788
60.9657
99.0445
107.8558
119.2483
227.1041
3.1830
3.1830
45.2662
45.2662
30.2662
30.2662
15.0000
15.0000
145.9346
228.6631
374.5977

เบิกจ่ายแล้ว
36.3401
2.5304
38.8705
37.4824
35.6575
73.1399
3.2353
3.2353
3.2353
3.2353
73.8225
41.4232
115.2457

ร้อยละ
95.43
4.15
39.25
34.75
29.90
32.21
7.15
7.15
10.69
10.69
50.59
18.12
30.77

ก่อหนีผ้ ูกพัน
รอเบิกจ่าย ร้อยละ
29.1469 27.02
9.3302 7.8๓
38.4771 16.94
29.1469 19.97
9.3302 4.08
38.4771 10.27

รวม
36.3401
2.5304
38.8705
66.6293
44.9878
111.6171
3.2353
3.2353
3.2353
3.2353
102.9694
50.7534
153.7228

ร้อยละ
95.43
4.15
39.25
61.77
37.73
49.15
7.15
7.15
10.69
10.69
70.56
22.20
41.04

อยู่ระหว่างดาเนินการ
คงเหลือดาเนินการ
วงเงิน
ร้อยละ
วงเงิน
ร้อยละ
1.7387 4.57
58.4352 95.85
60.1739 60.75
3.3943 3.15
37.8322 35.08
23.4249 19.64
50.8356 42.63
26.8192 11.81
88.6678 39.04
๐.4020 12.63
2.7810 87.37
๐.4020 12.63
2.7810 87.37
4.5926 10.15
37.4383 82.70
4.5926 10.15
37.4383 82.70
4.5926 15.17
22.4383 74.14
4.5926 15.17
22.4383 74.14
15.0000 100.00
15.0000 100.00
3.3943
2.33 39.5709 27.11
28.4196 12.43 149.4901 65.37
31.8138
8.49 189.0610 50.47

เงินเหลือจ่าย
วงเงิน ร้อยละ
-
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๔๒

๓. แผน – ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบประมาณ
1. รายจ่ายประจา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
๑.๑ งบบุคลากร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
๑.๒ งบดาเนินงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
1.3 งบโครงการ (ดาเนินงาน)
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. รายจ่ายลงทุน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2.1 ครุภัณฑ์
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2.2 สิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2.3 งบโครงการ (ลงทุน)
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
356,414,740
145,934,600
210,480,140
99,044,450
38,078,800
60,965,650
227,104,090
107,855,800
119,248,290
30,266,200
30,266,200
18,183,000
18,183,000
3,183,000
3,183,000
15,000,000
15,000,000
374,597,740
145,934,600
228,663,140

แผนเบิกจ่าย
(ต.ค. 61 – มี.ค. 62)
วงเงิน
ร้อยละ
176,121,360 49.41
97,717,300 66.96
78,404,060 37.25
44,617,370 45.05
38,078,800 100.00
6,538,570 10.73
120,461,990 53.04
59,638,500 55.29
60,823,490 51.01
11,042,000 36.48
11,042,000 36.48
6,559,000 36.07
6,559,000 36.07
1,134,000 35.63
1,134,000 35.63
5,425,000 36.17
5,425,000 36.17
182,680,360 48.77
97,717,300 66.96
84,963,060 37.16

ผลเบิกจ่าย
(ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)
วงเงิน
ร้อยละ
115,245,702.70 32.33
73,822,485.15 50.59
41,423,217.55 19.68
38,870,502.85 39.25
36,340,077.16 95.43
2,530,425.69 4.15
73,139,931.36 32.21
37,482,407.99 34.75
35,657,523.37 29.90
3,235,268.49 10.69
3,235,268.49 10.69
115,245,702.70 30.77
73,822,485.15 50.59
41,423,217.55 18.12
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ผลการประเมินองค์กร
ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เดือน ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562)

รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ 31 มีนาคม 2562)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
องค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดาเนิน
1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
1) สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

5.34 ล้านบาท

71.91 ล้านบาท
(หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562)

สูตรคานวณ
คานวณ

กระแสเงินรับสุทธิ – ต้นทุนเงินทุนที่ใช้ดาเนินการ

1. กระแสเงินรับสุทธิ = (118,043,246.17 + 1,370,773.77) – 40,932,187.12
= 78,481,832,.12
2. ต้นทุนเงินทุนที่ใช้ดาเนินงาน = (115,067,400 * 0.0370)
+ (107,838,905.00 * 0.0215)
= 6,576,030.26
3. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ = 78,481,832,.12 - 6,576,030.26
= 71,905,801.86

- กระแสเงินรับสุทธิ = (รายได้ทางตรง + รายได้ทางอ้อม) –
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานที่ทาให้เกิดรายได้
- ต้นทุนที่ใช้ดำเนินกำร = (เงินอุดหนุนที่ได้รับ * อัตราต้นทุนของ
เงินงบประมาณที่ได้รับ) + (เงินทุนที่คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้
เพิ่มในปีนั้นๆ * อัตราต้นทุนของเงินทุนฯ) (ถ้ามี) + (เงินกู้ที่
คณะกรรมการอนุมัติในปีนั้นๆ * อัตราต้นทุนของเงินกู้) (ถ้ามี)
1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม

ลักษณะบรรยาย
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1. ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
ในพื้นที่ โดยมีวิสาหกิจชุมชน 4 ตาบล เพื่อจาหน่ายอาหารสัตว์ให้กบั สานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
2. สนับสนุนให้ชุมชน 4 ตาบลรอบพื้นที่ตั้งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จาหน่ายสินค้า OTOP
การจาหน่ายอาหารป้อนสัตว์
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ได้แก่
- การดาเนินกิจกรรม CSR ให้กับเยาวชนในสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลและขาดโอกาส
ในการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยได้เงินสนับสนุนจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารออมสิน ภาค 8 จานวน 40 แห่ง 3,963 คน
- สนับสนุนด้านการศึกษาให้กบั สถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเป็นสถานที่รองรับการ
ฝึกงานของนักศึกษา ในหลักสูตรต่างๆ เช่น ด้านสัตวแพทย์ การจัดการด้านการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ท่องเที่ยว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
4. สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีดาเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
การผลิตปุ๋ยจากมูลสัตว์และผลิตปุย๋ หมักชีวภาพแบบน้า (EM) ของเพื่อใช้ในพื้นที่และ
ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1,725 กระสอบ และเบิกไปใช้
417 กระสอบ โดยนาไปสนับสนุนโครงการกินรี โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง เชียงใหม่,
ร่วมงาน CSR รร.บ้านจอมทอง จ.เชียงใหม่, งานผู้ว่าสัญจร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เป็นต้น

1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ
1) รายได้ของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1.2 ผลประกอบการทีม่ ีกาไร (EBITDA) ของสานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
1.3 จานวนนักท่องเที่ยวของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1.4 ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้จากการดาเนินงาน
สูตรคานวณ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
X 100
รายได้จากการดาเนินงาน

220.40 ล้านบาท
49.07 ล้านบาท
583,584 คน
ร้อยละ 28.11

119.41 ล้านบาท
(หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2562)
49.27 ล้านบาท
(หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 2562)
339,189 คน
(หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2562)
ร้อยละ 27.14
คานวณ
32,409,563.08
119,414,019.94

X 100

= 27.14

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจทีไ่ ด้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
2.1 การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
1) ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน
2) ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์
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ร้อยละ 100
ดาเนินการตามแผนตั้งแต่เดือนต.ค. 2561 – มี.ค. 2562
N/A
ร้อยละ 100
(หมายเหตุ : ประเมินโดยกรมประชาสัมพันธ์)
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการดาเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Base)
ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) รวมทั้งการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0
4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการ
ร้อยละ 80 และ
N/A
1) สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
องค์การมหาชนเสนอ
รายงานผลการปรับปรุง
ตามผลการสารวจของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ต่อ
คณะกรรมการองค์การ
มหาชนภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.3 การกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมหาชน
1.1) คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงานประจาปี ภายในเวลาที่กาหนด

การดาเนินงาน
1. แผนการปรับปรุงการให้บริการของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตาม
ผลการสารวจความพึงพอใจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในคราวประชุมครั้งที่
3/2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

ร้อยละ 96
(เป้าหมายตาม
มติคณะรัฐมนตรี)
คะแนนประเมิน ตั้งแต่
4.0000 ขึ้นไป

ร้อยละ 41.04

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 4
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ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
1
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงาน ประจาปีภายในเดือนธันวาคม 2561
2
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงาน ประจาปีภายในเดือนพฤศจิกายน 2561
3
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงาน ประจาปีภายในเดือนตุลาคม 2561
4
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงาน ประจาปีภายในเดือนกันยายน 2561
5
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงาน ประจาปีภายในเดือนสิงหาคม 2561

สถานะ
การดาเนินงาน

ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด
1.2) บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผล
การดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.1) การพิจารณาแผนและรายงานผล
การควบคุมภายใน

1.2.2) การพิจารณาแผนและรายงานผล
การตรวจสอบภายใน

1.2.3) การพิจารณาแผนและรายงานผล
การบริหารความเสี่ยง

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 2
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
1
- คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน
- รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
2
- รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
3
- รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
4
- รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
5
- รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
- คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ

ระดับคะแนน 5

ดาเนินการแล้ว
รอดาเนินการ
รอดาเนินการ
รอดาเนินการ

ระดับคะแนน 2
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
1
- คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน
- รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
2
- รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
3
- รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
4
- รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
5
- รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
- ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของ
คณะกรรมการองค์การมหาชนครบถ้วน (ถ้ามี)

ระดับคะแนน 5

สถานะ
การดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว

สถานะ
การดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
รอดาเนินการ
รอดาเนินการ
รอดาเนินการ

ระดับคะแนน 2
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ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
1
- คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
2
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
3
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
4
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
5
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส
- มีการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน

สถานะ
การดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
รอดาเนินการ
รอดาเนินการ
รอดาเนินการ

ตัวชี้วัด
1.2.4) การพิจารณาแผนและรายงานผล
การบริหารจัดการสารสนเทศ

ค่าเป้าหมาย
ระดับคะแนน 5

1.2.5) การพิจารณาแผนและรายงานผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับคะแนน 5

ผลการดาเนินงาน
ระดับคะแนน 1
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
1
- คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
- รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ
จานวน 1 ครั้ง
2
- รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ
จานวน 2 ครั้ง
3
- รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ
จานวน 3 ครั้ง
4
- รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ
จานวน 4 ครั้ง
5
- รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ
ทุกไตรมาส
- มีผลการดาเนินการสาเร็จตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ

สถานะ
การดาเนินงาน
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ระดับคะแนน 1
ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
1
- คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
- รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ
จานวน 1 ครั้ง
2
- รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ
จานวน 2 ครั้ง
3
- รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ
จานวน 3 ครั้ง
4
- รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ
จานวน 4 ครั้ง
5
- รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
- มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อานวยการ 2
ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด น้าหนัก และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
และมีการนาผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนและ
แรงจูงใจ

สถานะ
การดาเนินงาน
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
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ตัวชี้วัด
1.2.6) การพิจารณารายงานด้านการเงิน

ค่าเป้าหมาย
ระดับคะแนน 5

ผลการดาเนินงาน
ระดับคะแนน 2
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

1.2.7) การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 5

- รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
- รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
- รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
- รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
- รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
- คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ

สถานะ
การดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
รอดาเนินการ
รอดาเนินการ
รอดาเนินการ

ระดับคะแนน 2
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

1.3) การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีที่
กากับดูแลองค์การมหาชน

เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
- รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
- รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
- รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
- รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
- รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
- คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ

สถานะ
การดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
รอดาเนินการ
รอดาเนินการ
รอดาเนินการ

ระดับคะแนน 1
การดาเนินงาน
1. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทารายานผลการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.4) การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 3
การดาเนินงาน
1. ร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของ
จานวนกรรมการ
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ตัวชี้วัด
1.5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.1) มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน
ความเสีย่ งและภารกิจหลักขององค์กร

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 1
การดาเนินงาน
1. อยู่ระหว่างอัพเดตข้อมูล

1.5.2) มีข้อมูลงบการเงิน

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 1
การดาเนินงาน
1. อยู่ระหว่างจัดทาข้อมูลงบการเงินของสานักงานฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.5.3) มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการ
องค์การมหาชนเป็นรายบุคคล

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 5
การดาเนินงาน
1. มีประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน

1.5.4) มีข้อมูลการเข้าประชุมของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน

1.5.5) มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการ
องค์การมหาชนและอนุกรรมการ

1.5.6) มีข้อมูลภารกิจหลัก และ
แผนยุทธศาสตร์

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 1

ระดับคะแนน 5

การดาเนินงาน
1. มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการไม่ครบทุกครั้งที่มีการประชุม และอยู่ระหว่าง
อัพเดตข้อมูล
ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 5

การดาเนินงาน
1. มีโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการทีส่ าคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ
(อนุกรรมการทีส่ าคัญ เช่น อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลอนุกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทนอนุกรมการด้านบุคคล)
ระดับคะแนน 5
การดาเนินงาน
1. มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ครบถ้วน
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ตัวชี้วัด
1.5.7) มีข้อมูลที่สาคัญในเว็บไซต์ขององค์การ
มหาชน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน
2.1) มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
การประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่
2.2) มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัตหิ น้าที่
กรรมการ
4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมขององค์การมหาชน
1) การจัดทามาตรฐานของสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน)
1.1) การขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(ISO 45001:2018)

ค่าเป้าหมาย
ระดับคะแนน 5

ผลการดาเนินงาน
ระดับคะแนน 1
การดาเนินงาน
1. มีข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน

ระดับคะแนน 5

N/A
(หมายเหตุ : คณะกรรมการจะประเมินตนเองสิ้นปีงบประมาณ)

ระดับคะแนน 5

ระดับคะแนน 2
การดาเนินงาน
1. มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
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ได้รับรองมาตรฐาน
N/A
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ การดาเนินการ
สภาพแวดล้อมในการ 1. ดาเนินการปรับปรุงข้อกาหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานจากผูเ้ ข้ามาประเมิน
ทางาน (ISO 45001 ซึ่งคงเหลือ จานวน 9 ข้อ
:2018)
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดาเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)
5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรแบบก้าวกระโดด
1) การพัฒนาระบบการให้บริการขององค์การมหาชน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
N/A
เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
สินค้าและบริการ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี การดาเนินงาน
ด้วยระบบ QR CODE 1. ดาเนินการจัดเตรียมข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลตารางเวลา
ข้อมูลราคาบัตรเข้าชม ข้อมูลบ้านพัก/ห้องสัมมนา ข้อมูลสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
2. ประสานงานและออกแบบสื่อ Digital สาหรับข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ,
เสียง, VDO เป็นต้น

สรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการบริหารความเสี่ยงของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
ประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

1. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล
1.1 มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (OHSAS 18001 หรือ ISO
45001) ของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1.2 มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทห้องประชุม)
2. สัตว์ทาร้ายนักท่องเที่ยวของสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

3. การควบคุมคุณภาพน้าสาหรับการเลีย้ งสัตว์
และดาเนินกิจกรรมต่างๆของสานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี
4. การจัดการทรัพย์สินเพื่อการโอนย้ายศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
5. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ระดับความเสี่ยง
ก่อนมีการจัดการ
(แผน)

ระดับความเสี่ยง
หลังมีการจัดการ
(ผล)

15
(สูงมาก)

6
(ปานกลาง)

9
(สูง)

9
(สูง)

10
(สูง)

10
(สูง)

15
(สูงมาก)

25
(สูงมาก)

6
(ปานกลาง)
15
(สูงมาก)

6
(ปานกลาง)
15
(สูงมาก)

หมายเหตุ
- ดาเนินการแก้ไขและปรับปรุงตามคาแนะนาได้
เกือบหมดทุกประเด็นเหลือเพียงขั้นตอนการ
ปรับปรุงปั้มน้ามันเชื้อเพลิงให้ได้มาตรฐาน
- ดาเนินการส่งใบสมัครตามที่ สสปน. ได้ประกาศ
เรียบร้อยแล้ว
- รอเข้ารับตรวจประเมินตามระยะเวลา
- ไตรมาสที่ 1 มีนักท่องเที่ยวถูกสัตว์ทาร้าย
เล็กน้อย จานวน 3 ครั้ง ซึ่งโดนม้าลายกัด 2 ราย
และกิ้งก่าข่วน 1 ราย
- ไตรมาสที่ 2 มีนักท่องเที่ยวถูกสัตว์ทาร้ายเล็ก
น้อย จานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ม้าแคระกัด 1 ราย
และนกฮูกจิกนิ้ว 1 ราย แต่สามารถปฐมพยาบาท
เบื้องต้นได้
- ไตรมาสที่ 1 พบจุดที่ผ่านมาตรฐาน จานวน
23 จุด จากทั้งหมด 31 จุด
- ไตรมาสที่ 2 พบจุดทีผ่ ่านมาตรฐาน จานวน 19
จุด จากทั้งหมด 34 จุด คิดเป็น ร้อยละ 55.88
- ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายการในบัญชีทรัพย์สิน
- รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ณ 31 มี.ค. 2562
จานวน 13.4843 ล้านบาท จากเป้าหมาย 6
เดือน (26.62 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 50.65
ซึ่งเป็นการดาเนินงานเพียงแค่บริหารจัดการตาม
งานที่จองไว้
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ระดับความเสี่ยง
ก่อนมีการจัดการ
(แผน)
20
(สูงมาก)

ระดับความเสี่ยง
หลังมีการจัดการ
(ผล)
16
(สูงมาก)

7. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ต่อประสิทธิภาพและความคุม้ ค่าของการใช้
งบประมาณ

12
(สูง)

12
(สูง)

8. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
9. ขาดการขับเคลื่อนการดาเนินตามภารกิจของ
สานักงานพัฒนาพิงคนครฯ ในการเป็นแกนกลาง
ในการบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และ
เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

15
(สูงมาก)

3
(ต่า)

25
(สูงมาก)

25

ประเด็นความเสี่ยง
6. การเบิกจ่ายของสานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง

(สูงมาก)

หมายเหตุ
- แผน-ผลการใช้จ่ายเงิน ณ 31 มี.ค. 2562
ดังนี้
- แผน 182.6804 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
48.77 ของวงเงินงบประมาณ
- ผล 115.2457 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
30.77 ของวงเงินงบประมาณ
- มีจ้างเหมาช่วยปฏิบตั ิบัญชี 3 คน แต่ยังไม่
เพียงพอกับปริมาณงาน
- จัดส่งรายงานทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ให้กับ สตง. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
27 ก.พ. 2562 ซึ่งเกิน 90 วัน
- ยังไม่มีการจัดทางบการเงินรายไตรมาส ในปี
2562
- ไม่พบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานตาม พรบ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- สพพ. ได้ดาเนินงานโครงการ “กินข้าวแลง
แอ่วข่วงของดี ปี๋ใหม่เมือง ที่เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี" เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนและยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
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ภาคผนวก

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 25๖๑ – มีนาคม 256๒)

วั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2561 ส านั ก งาน
พั ฒ นาพิ ง คนคร (องค์ ก ารมหาชน) เข้ า ร่ ว ม
ประชุมกับคณะทางานขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ครั้งที่ 3/2561
โดยมี พลเอกเจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษา
คณะทางานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
ใ น พื้ น ที่ 8 จั ง ห วั ด ภ า ค เ ห นื อ ต อ น บ น
ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน ณ
โรงแรมแกรนด์วิสตา จังหวัดเชียงราย

วั น ที่ 2 2 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 1
ส านั ก งานเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี ไ ด้ จั ด
กิจกรรมการจุดผางประทีป เพื่อเป็นการ
สืบสานประเพณียี่เป็งถวายเป็นพุทธบูชา
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี บริ เวณรู ปปั้ น สั ตว์ป่ าหิ มพานต์
13 ชนิด

วั น ที่ 1 7 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 1
ส านั ก งานเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี จั ด
กิจกรรม Meet & Greet Special
Concert " คืนพิเศษกับสองศิลปินคน
พิเศษ" ของอ๊อ ด คีรีบู นและชมพูฟรุต ตี้
เมื่อ ณ ลานน้าพุเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00
น. นายอนุ ช า ด ารงมณี กรรมการบริ ห าร
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
พัฒนาพิงคนคร ในการต้อนรับและบรรยาย
สรุป แนวทางการดาเนินงาน ของสานักงานฯ
กับชุมชน โดยมีการเข้าร่วม ทั้งกลุ่มพัฒนาสตรี
อ าเภอดอยสะเก็ ด พร้ อ มทั้ ง ชมรมก านั น
ผู้ใหญ่บ้านอาเภอดอยสะเก็ด เพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพร่วมกันในอนาคตต่อไป
ณ ห้องประชุม theatre อาคาร SMEs ศูนย์
ประชุ ม และแสดงสิ น ค้า นานาชาติ ฯ จั งหวั ด
เชียงใหม่
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วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30
น. ส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร โดยนายภู มิ ภั ท ร
พรหมบุ ต ร ผู้ อ านวยการฝ่ า ยบริ ห ารงานกลาง
พร้ อ มผู้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ได้ ร่ ว ม
สนับสนุน/ของขวัญ/ของรางวัล พร้อมนี้ นายภูมิ
ภัทร พรหมบุตร ผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
ได้มอบทุนสนับสนุนการจัด จานวน 5,000 บาท
เพื่ อ ใช้ ม อบเป็ น ขวั ญ และให้ ก าลั ง ใจแก่ ผู้ พิ ก าร
เด็กด้อยโอกาสและผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมโครงการ
รณรงค์พัฒนาการเด็ก ณ สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์

วัน ที่ 27 ธัน วาคม 2561 ส านัก งาน
พัฒนาพิงคนคร โดยสานักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมงานวันคุ้มครองสัตว์
ป่าเมืองไทย เผยแพร่การอนุรักษ์สัตว์ป่า
แก่เยาวชน ณ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 สานักงานพัฒนาพิง
คนครร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการรณรงค์ ก าร
ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญในเทศกาล
ต่างๆ

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นา
โดย นายศุ ภวรรษ เชื้ อเมือ งพาน หั วหน้า กลุ่ ม
งานบริ ห ารรั ก ษาความปลอดภั ย พร้ อ มด้ ว ย
เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระ
เกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 ประจาปีพุทธศักราช 2560 และ
พุทธศักราช 2561 ณ พระวิหารหลวง วัดพระ
สิงห์ วรมหาวิหาร อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
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วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ สานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์ก ารมหาชน) ร่ วมกับ ป.ป.ช.
จั งห วั ด เ ชี ย งให ม่ ,ต า ร วจ ภู ธร ภ า ค 5,
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ , สานักจัดการ
ทรั พ ยากรป่ า ไม้ ที่ 1 เชี ย งใหม่ , บริ ษั ท
เมื อ งไทยประกั น ชี วิ ต จ ากั ด (มหาชน),
มหาวิทยาลัย แม่โจ้ , มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัด
งานแถลงข่าววันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒ วันเด็ก
สร้างสรรค์ “วันมหัศจรรย์...ในเส้นทางปั้นฝัน
...ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”

วันที่ 16 มกราคม 2562 เมื่อเวลา 08.00
น. สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
นาโดย นายอนุชา ดารงมณี กรรมการบริหาร
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการ สานักงานพัฒนา
พิงคนคร พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการบรรยาย
พิเศษ "สื่อสารการตลาดบูรณาการ" ณ
คณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 12 มกราคม 2562 สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์ ก ารมหาชน) จั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ
ร่ ว มกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ประจ าจั ง หวั ด
เชี ย งใหม่ , กองบั ญ ชาการต ารวจภู ธ ร ภาค 5,
ตารวจภูธรเชียงใหม่ ,สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่
1 เชียงใหม่, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด
(มหาชน), มหาวิทยาลัย แม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งใหม่ และมหาวิ ท ยาลั ย ฟาร์ อี ส เทอร์ น จั ด
กิ จ กรรม “วั น มหั ศ จรรย์ . .ในเส้ น ทางปั้ น ฝั น ..ที่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ” โดยมี นายอนุชา ดารงมณี
กรรมการบริ ห าร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อ านวยการ
สานักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. นาย
อนุชา ดารงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อ านวยการสานัก งานพัฒนาพิงคนคร พร้อ มคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นักท่องเที่ย ว
ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน โดยมอบส้มสีทองเพื่อเป็น
สิริมงคลและอวยพรแก่นักท่อ งเที่ย ว ซึ่งคาว่า ส้มใน
ภาษาจีนออกเสียงว่า “เฉิงจึ” คล้ายกับคาว่า “เฉิง
กง”ที่ แ ปลว่ า ประสพความส าเร็ จ พร้ อ มประดั บ
ตกแต่งหมูทอง ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากชุมชน
บ้ า นป่ า ตาล อ าเภอหางดง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เพื่ อ
ส่งเสริมผลิ ตภัณ ฑ์จ ากชุมชน และต้อ นรับ เทศกาล
ตรุษจีนในปีหมูทอง และจัดการแสดงเชิดมังกร เชิด
สิงโตและการแสดงต่อสู้วูซู เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชม
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ด้วย

56

วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 เวลา 13.30 น.
สานัก งานพัฒนาพิงคนคร (องค์ก ารมหาชน) ร่วมกับ
ธนาคารออมสิ น , ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จ ากั ด
(มหาชน),การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 และสายการ
บิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย และบริ ษั ท เชี ย งใหม่ ไ วรอนเม้ น
เชียงใหม่เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จากัด จัดกิจกรรม
ต้ อ นรั บ วั น วาเลนไทน์ “แบ่ ง ปั น ความรั ก ให้ น้ อ ง ...
สร้างสานึกรักษ์โลก” แก่เด็กและเยาวชน โรงเรียนวัด
ดอนจั่ น จ านวน 500 คน พร้อ มร่ว มฉลองความรั ก
ครบรอบ 14 ปี ของ “จอย” - “มอส” คู่รักยีราฟคู่
แรกแห่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดในการสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาสังคม สัตว์ป่า และธรรมชาติ
ให้เกิดเป็นการสร้า งสังคมที่มีจิตสานึกในการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้โลกของเราน่าอยู่ตลอดไป โดย
มีเป้าหมายจัดกิจกรรมแก่เยาวชนในทุกๆ เดือน

วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ส านั ก งานพั ฒ นา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “เส้นทาง
เดินเที่ย วด้วยตนเองในเมืองเชีย งใหม่ ” (Selfguided walking tour of Chiang Mai city) ขึ้น
เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวใน
รูปแบบของแหล่งเรีย นรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ
ส่ง เสริ มกระตุ้ นการเผยแพร่ แ ละประชาสั มพั น ธ์
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ ป็ น แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ท า ง
ประวั ติ ศ าสตร์ ต ามเส้ น ทางในตั ว เมื อ งเชี ย งใหม่
โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และมีนาย
อนุ ชา ด ารงมณี กรรมการบริห าร ปฏิบั ติห น้า ที่
แทนผู้ อ านวยการส านั ก งานพั ฒนาพิ ง คนครเข้ า
ร่วมด้วย ณ ลานกิจกรรมอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
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