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แผนยุทธศาสตร์
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 5 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561)
***********************************************************************
วิสัยทัศน์
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสู งในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว และธุรกิจเชื่อมโยงที่มีขีด
ความสามารถระดับสากล ภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน

พันธกิจ
1) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการ
พัฒนาพิงคนคร
2) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และการสาธารณูปโภคด้านการท่องเที่ยวและภารกิจที่เกี่ยวเนื่อง
3) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาพิงคนคร
4) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร
5) ส่ งเสริ มให้ เกิดการจ้ างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้น ที่
การพัฒนาพิงคนครโดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

วัตถุประสงค์
“การพัฒนาพิงคนคร” หมายถึง การพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง หรือต่อเนื่องกับ
เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556
ให้สานักงานมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) วางแผน พัฒ นา และบริ หารจั ดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่อง
เพื่อการพัฒนาพิงคนคร
(2) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ขนส่ง และการสาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมภารกิจ ตามข้อ 1
(3) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาพิงคนคร
(4) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร
(5) ส่งเสริมให้ เกิดการจ้ างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
การพัฒนาพิงคนครโดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
1

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่และ
พื้นที่เชื่อมโยงให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์เชิงยุ ทธศาสตร์ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
มีความโดดเด่น การเพิ่มคุณค่า (value added) เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ ในพื้นที่
กลยุทธ์ :
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน สากล
2. พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดยุคใหม่
4. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับ
สากลและยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ :
1. กาหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
2. สร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม/ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอานวย
ความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการด้านการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคม การขนส่ง ให้เข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว
และการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ในพื้นที่ให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์
กลยุทธ์ :
1. ประสานการออกแบบผังเมือง/ภูมิทัศน์ของเมืองที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว
2. วางแผนและเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการท่องเทีย่ วอย่างบูรณาการ
3. ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
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ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 : พั ฒ นาการบริห ารจัด การข้อมู ล องค์ความรู้ ที่ทัน สมัย และเครื อข่า ย
การพัฒนาที่เข้มแข็ง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การจัดทาระบบฐานองค์ความรู้
ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและที่สร้างขึ้น ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ในพื้นที่พิงคนคร
โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น
กลยุทธ์ :
1. พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่องเที่ยว
2. พัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยง
3. ส่งเสริมการเพิ่มทักษะ ความเชี่ยวชาญแก่บุคลากร/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
4. พัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ :
1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์สังคม
2. พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ชุมชน และเพิ่มคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม
3. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นมืออาชีพ
เป้ า ประสงค์ เชิ งยุ ท ธศาสตร์ : การบริ ห ารจั ดการองค์ กรที่มี ความทั นสมัย มี ธ รรมาภิบ าล และมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ :
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
4. สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 5 ป (พ.ศ. 2557 – 2561)
วิสัยทัศน

พันธกิจ
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว และธุรกิจเชื่อมโยงที่มี
ขีดความสามารถระดับสากล ภายใตการบูรณาการรวมกับทุกภาคสวน
วางแผน พัฒนา และบริหาร
จัดการแหลงทองเที่ยว ที่พัก
ศูนยประชุม และกิจการที่
ตอเนื่องเพื่อการพัฒนา
พิงคนคร

พัฒนาโครงขายการคมนาคม
ขนสง และการสาธารณูปโภค
ดานการทองเที่ยวและภารกิจที่
เกี่ยวเนื่อง

ประสานงานและสนับสนุน
หนวยงานภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาพิงคนคร

อนุรักษและสงเสริมศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่นในพื้นที่การพัฒนา
พิงคนคร

สงเสริมใหเกิดการจางงานและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูของประชาชนใน
พื้นที่การพัฒนาพิงคนครโดย
คํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนและชุมชน

4

สนับสนุน/สงเสริมการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยว
ภายในจังหวัดเชียงใหม
และพื้นที่เชื่อมโยงใหมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขัน

สนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการทองเที่ยวใหมี
มาตรฐานระดับสากล
และยั่งยืน

สงเสริม/ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และ
สิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการดานการทองเที่ยว

พัฒนาการบริหาร
จัดการขอมูล องค
ความรูที่ทันสมัย และ
เครือขายการพัฒนาที่
เขมแข็ง

อนุรักษและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

พัฒนาองคกรใหมีขีด
สมรรถนะสูงและเปน
มืออาชีพ

การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคทมี่ ีคุณภาพมาตรฐาน
และมีความโดดเดน การเพิม่
คุณคา (value added) เพือ่
ยกระดับแหลงทองเที่ยว และการ
เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวตางๆ ใน
พื้นที่

ระบบการบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยวและศูนย
ประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงและพัฒนาโครงขาย
ระบบการคมนาคม การขนสง
ใหเขาถึงแหลงทองเที่ยว การพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการรองรับของแหลง
ทองเที่ยว และการปรับปรุง
ภูมิสถาบัตยในพื้นที่ใหโดดเดนและมี
เอกลักษณ

การเผยแพรขอมูลดานการทองเที่ยว
การจัดทําระบบฐานองคความรูของ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและ
ที่สรางขึ้น ประวัติศาสตร ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ในพื้นที่
พิงคนคร โดยบูรณาการรวมกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และทองถิ่น

สนับสนุน สงเสริม สืบสาน
ฟนฟู และอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

การบริหารจัดการองคกร
ที่มีความทันสมัย
มีธรรมาภิบาล และ
มีประสิทธิภาพ

พัฒนาแหลงทองเที่ยว
เดิมใหมีการบริหารจัดการตาม
มาตรฐาน สากล

กําหนด/พัฒนา
มาตรฐานการบริหารจัดการ
ดานการทองเที่ยว

ประสานการออกแบบผังเมือง/
ภูมิทัศนของเมืองที่เอื้อตอการ
สงเสริมศักยภาพการทองเที่ยว

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
เพื่อสรางสรรคสังคม

สงเสริมและพัฒนาบุคลากร
ใหมีขีดสมรรถนะสูง

พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และ
สถานที่ทองเที่ยวแหลงใหม

สรางมูลคาเพิ่มทาง
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

วางแผนและเชือ่ มโยงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่
การทองเที่ยวอยางบูรณาการ

พัฒนาการตลาดและ
การประชาสัมพันธ
เชิงรุก

ประสานการบริหารจัด การดาน
คมนาคมขนสงเพื่อสงเสริม
ศักยภาพดานการทองเที่ยว

สงเสริมและสนับสนุนการ
ทองเที่ยวใหตอบสนองตอความ
ตองการของตลาดยุคใหม
เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเพื่อ
สรางจุดขาย/มูลคาของแหลง
ทองเที่ยว

พัฒนาสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการทองเที่ยว
พัฒนาและบริหารจัดการ
องคความรูดานการทองเที่ยวและ
ธุรกิจเชื่อมโยง
สงเสริมการเพิม่ ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญแกบุคลากร/
ผูประกอบการดานการทองเที่ยว
พัฒนาและประสานความรวมมือ
ระหวางเครือขายการพัฒนาดาน
การทองเที่ยว

พัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นและ
แหลงเรียนรูชมุ ชน และเพิม่
คุณคามรดกทางวัฒนธรรม
สืบสานและอนุรกั ษ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญ
 ญาทองถิ่นอยางยั่งยืน

พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร
ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
สงเสริมการบริหารจัดการ
ที่มีธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบตอสังคม
สรางภาพลักษณองคกรที่ดี

สรุปวงเงินตามแผนรายจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนรายจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมวงเงินจานวน 541,150,647.32 บาท
แบ่งตามประเภทงบประมาณ จาแนกได้ ดังนี้
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงินจานวน 449,185,400 บาท
ปีงบประมาณ
2559

แหล่งงบประมาณ
เงินอุดหนุนจากรัฐ

จานวนเงิน
หมายเหตุ
366,997,200 - คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร อนุมัติ

เงินรายได้

82,188,200

รวม

449,185,400

ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 20
กันยายน 2558
- คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร อนุมัติ
ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2558 เมื่ อ วั น ที่ 20
กันยายน 2558 จานวน 67,680,700 บาท
- คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร อนุมัติ
ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2558 เมื่ อ วั น ที่ 17
ตุลาคม 2558 จานวน 6,007,500 บาท
- คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร อนุมัติ
ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 12/2558 เมื่ อ วั น ที่ 28
พฤศจิกายน 2558 จานวน 8,500,000 บาท

2. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สาหรับงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 วงเงินจานวน
91,965,247.32 บาท
ปีงบประมาณ
2558
2557
2556

แหล่งงบประมาณ
เงินอุดหนุนจากรัฐ
เงินรายได้
เงินทุน
เงินอุดหนุนจากรัฐ
เงินอุดหนุนจากรัฐ
รวม

จานวนเงิน
42,775,909.32
23,736,638.00
13,252,700.00
10,200,000.00
2,000,000.00
91,965,247.32

หมายเหตุ

5

ตารางสรุปแผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ประเภทค่าใช้จ่าย
รวมงบประมาณทัง้ สิ้น
งบประมาณทีไ่ ด้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
1. งบบุคลากร
1.1 สานักบริหารงานกลาง

6

งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
1.2 สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
1.3 สานักพัฒนาธุรกิจและ
โครงการพิเศษ
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
1.4 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณจากเงินสะสม
7 รอบ พระชนมพรรษา
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม

รวม
541.1506
366.9972
82.1882
91.9652
541.1506
104.6243
24.0889
24.0889
63.1341
63.1341
8.6191
8.6191
8.7822
8.7822

ต.ค. 58
53.9752
29.2649
1.9928
38.7163
69.9739
7.5205
1.9636
1.9636
4.3514
4.3514
0.7124
0.7124
0.4932
0.4932

แผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2559
พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59
47.6223 108.4217 42.0834 39.6394 55.8817 40.8099 34.7818 31.2439
32.3939 71.1030 30.8406 35.1114 36.7157 33.6763 28.5718 30.3666
2.4121 20.8140 14.1811 15.1010 23.6671 20.5562 12.6713 2.3003
29.6198 74.2108 10.4965 0.0376 16.5500
64.4258 166.1278 55.5181 50.2500 76.9328 54.2325 41.2431 32.6669
7.5205 9.1468 7.5922 8.7337 8.9115 8.9113 8.9113 8.9112
1.9636
2.4988 1.9635 1.9634 1.9634 1.9633 1.9633 1.9632
1.9636 2.4988 1.9635 1.9634 1.9634 1.9633 1.9633 1.9632
4.3514
5.2658 4.4232 5.4447 5.4447 5.4446 5.4446 5.4446
4.3514 5.2658 4.4232 5.4447 5.4447 5.4446 5.4446 5.4446
0.7124
0.7838 0.7124 0.7124 0.7124 0.7124 0.7124 0.7124
0.7124 0.7838 0.7124 0.7124 0.7124 0.7124 0.7124 0.7124
0.4932
0.5985 0.4932 0.6132 0.7910 0.7910 0.7910 0.7910
0.4932 0.5985 0.4932 0.6132 0.7910 0.7910 0.7910 0.7910

ก.ค. 59
27.7036
26.2034
1.6785
1.7500
29.6319
9.4923
1.9632
1.9632
5.8407
5.8407
0.7126
0.7126
0.9758
0.9758

ส.ค. 59
23.7261
19.5347
4.5499
24.0846
9.4878
1.9598
1.9598
5.8404
5.8404
0.7120
0.7120
0.9756
0.9756

หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน
ก.ย. 59 รับผิดชอบ
35.2618
23.8044
16.8114
0.7700
41.3858
9.4851
1.9598
1.9598
5.8381
5.8381
0.7115
0.7115
0.9757
0.9757

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ประเภทค่าใช้จ่าย
2. งบดาเนินงาน
2.1 สานักบริหารงานกลาง
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งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
2.2 สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
2.3 สานักพัฒนาธุรกิจและ
โครงการพิเศษ
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
งบประมาณที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
ตาม พ.ร.บ. 59
2.4 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณจากเงินสะสม
7 รอบ พระชนมพรรษา
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
3. งบประมาณตามยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
ภายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นทีเ่ ชือ่ มโยงให้มขี ดี ความสามารถในการ
แข่งขัน
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม

รวม
271.2041
37.5302
1.2065
38.7367
104.4515
11.1460
4.2308
119.8283
13.3027
0.3508
13.6535
76.4994
16.4947
5.9914
98.9855
165.3223
94.9328

12.5303
37.0655
45.3370
94.9328

ต.ค. 58
30.4560
1.8435
0.3565
2.2000
9.5687
0.9507
3.6097
14.1291
1.2788
0.1583
1.4371
7.0533
0.1983
5.4381
12.6897
15.9987
6.1608

พ.ย. 58
23.2983
2.2387
0.0800
2.3187
10.3976
0.9417
0.6211
11.9604
1.2788
0.1925
1.4713
7.2913
0.2566
7.5479
16.8035
13.5075

0.2649 0.4499
5.8959 13.0576
6.1608 13.5075

หน่วย : ล้านบาท
แผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2559
หน่วยงาน
ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 รับผิดชอบ
41.5687 21.0564 20.2952 25.9192 18.4760 19.4093 20.9097 16.2831 13.8798 19.6527
7.6506 2.6450 2.4490 5.2190 2.3450 2.2110 3.3179 1.9911 1.9569 3.6629
- 0.7700
7.6506 2.6450 2.4490 5.2190 2.3450 2.2110 3.3179 1.9911 1.9569 4.4329
18.3312 8.6661 8.5651 9.0051 8.2251 7.4071 8.0551 6.7331 4.3476 5.1497
0.8567 0.9247 0.9247 0.9497 0.9247 0.9747 0.9246 0.9246 0.9246 0.9246
19.1879 9.5908 9.4898 9.9548 9.1498 8.3818 8.9797 7.6577 5.2722 6.0743
2.9988 0.7188 0.7188 1.8188 0.7087 0.7037 0.8037 0.6787 0.6787 0.9164
2.9988 0.7188 0.7188 1.8188 0.7087 0.7037 0.8037 0.6787 0.6787 0.9164
11.1529 7.3240 5.9393 7.3068 5.8742 5.7442 6.8467 5.6137 2.7587 3.5943
0.5465 0.2566 1.6983 1.6198 0.3983 2.3686 0.9617 0.3419 3.2133 4.6348
0.0320 0.5213
11.7314 8.1019 7.6376 8.9266 6.2725 8.1128 7.8084 5.9556 5.9720 8.2291
57.7061 13.4348 10.6106 21.0511 13.4226 6.4613 1.4230 1.9283 0.3585 6.1240
35.8310 10.6948 4.9270 6.1397 6.1956 4.6543 0.0860 1.0723 0.0860 5.5780 สบง., สชน.,
สพพ.
7.0525 0.1473
9.0814 6.1299
19.6971 4.4176
35.8310 10.6948

2.6728
2.2354
0.0188
4.9270

0.1473
4.6174
1.3750
6.1397

2.0360
4.1596
6.1956

0.1473
4.5070
4.6543

0.0360
0.0500
0.0860

0.1473
0.0500
0.8750
1.0723

0.0360
0.0500
0.0860

0.1080
5.4700
5.5780

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ประเภทค่าใช้จ่าย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเดิมให้มกี ารบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล

หน่วย : ล้านบาท
แผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2559
หน่วยงาน
รวม
ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 รับผิดชอบ
70.9618 6.1608 12.5325 31.9560 6.2378 3.4270 0.3077 4.1956 0.1973 0.0860 0.1973 0.0860 5.5780
สชน.

8

งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
กลยุทธ์ที่ 2 เชือ่ มโยงแหล่งท่องเทีย่ วเพื่อสร้างจุดขาย /มูลค่าของแหล่ง
ท่องเทีย่ ว

7.5303
23.6945
39.7370
70.9618
19.3460

0.2649 0.4499
5.8959 12.0826
6.1608 12.5325
- 0.9750

งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วแห่งใหม่
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทีย่ วให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดยุคใหม่

5.0000
13.3710
0.9750
19.3460
4.6250
4.6250
4.6250
-

-

งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม

-

-

5.5525
9.0814
17.3221
31.9560
1.5000

0.1473
1.6729
4.4176
6.2378
4.4570

1.1728
2.2354
0.0188
3.4270
1.5000

0.1473
0.1604
0.3077
4.4570

0.0360
4.1596
4.1956
2.0000

0.1473
0.0500
0.1973
4.4570

0.0360
0.0500
0.0860
-

0.1473
0.0500
0.1973
-

0.0360
0.0500
0.0860
-

0.1080
5.4700
5.5780
-

0.9750
0.9750
-

1.5000
1.5000
2.3750
2.3750
2.3750
-

4.4570
4.4570
-

1.5000
1.5000
-

4.4570
4.4570
1.3750
1.3750
1.3750
-

2.0000
2.0000
-

4.4570
4.4570
-

-

0.8750
0.8750
0.8750
-

-

- สบง., สพพ.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สพพ.

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ประเภทค่าใช้จ่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ท่องเทีย่ วให้มมี าตรฐานระดับสากลและยัง่ ยืน
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
กลยุทธ์ที่ 1 กาหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเทีย่ ว
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม

หน่วย : ล้านบาท
แผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2559
หน่วยงาน
รวม
ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 รับผิดชอบ
52.9383 8.9689 1.9905 18.5683 1.1700 5.0036 7.6314 6.2570 1.1070 0.9570 0.8560 0.2725 0.1560 สบง., สชน.,
ศปช.
11.0000 1.0000 1.8335
2.2000 0.8000 1.0000 0.8000 0.8000 0.9500 0.8000 0.7000 0.1165 0.0000
17.4820 0.1570 0.1570
0.6240 0.3700 4.0036 5.9314 5.4570 0.1570 0.1570 0.1560 0.1560 0.1560
24.4563 7.8119
- 15.7443
- 0.9000
52.9383 8.9689 1.9905 18.5683 1.1700 5.0036 7.6314 6.2570 1.1070 0.9570 0.8560 0.2725 0.1560
- 16.2013 0.0950
- 1.3000
24.1060 6.5097
ศปช.
0.9620
23.1440
24.1060
28.8323

6.5097
6.5097
2.4593

1.9905

0.4670
15.7343
16.2013
2.3670

0.0950
0.0950
1.0750

5.0036

0.4000
0.9000
1.3000
6.3314

6.2570

1.1070

0.9570

0.8560

11.0000
16.5200
1.3123
28.8323
-

1.0000
0.1570
1.3023
2.4593
-

1.8335
0.1570
1.9905
-

2.2000
0.1570
0.0100
2.3670
-

0.8000
0.2750
1.0750
-

1.0000
4.0036
5.0036
-

0.8000
5.5314
6.3314
-

0.8000
5.4570
6.2570
-

0.9500
0.1570
1.1070
-

0.8000
0.1570
0.9570
-

0.7000
0.1560
0.8560
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.2725

0.1560 สบง., สชน.,
ศปช.
0.1165
0.1560 0.1560
0.2725 0.1560
-

-
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ประเภทค่าใช้จ่าย

10

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม/ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อเชือ่ มโยงและบูรณาการ
ด้านการท่องเทีย่ ว
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
กลยุทธ์ที่ 1 ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพด้านการท่องเทีย่ ว
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
กลยุทธ์ที่ 2 ประสานการออกแบบผังเมือง/ภูมทิ ศั น์ของเมืองทีเ่ อื้อต่อการ
ส่งเสริมศักยภาพการท่องเทีย่ ว
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
กลยุทธ์ที่ 3 วางแผนและเชือ่ มโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเทีย่ ว
อย่างบูรณาการ
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม

แผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2559
รวม
ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59
- 6.0000
6.0000

6.0000
6.0000
6.0000

-

-

-

-

-

6.0000
6.0000
6.0000

-

-

-

-

-

-

6.0000
6.0000
-

-

-

-

-

-

6.0000
6.0000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สบง.

สบง.

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ประเภทค่าใช้จ่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลองค์ความรู้ที่
ทันสมัยและเครือข่ายการพัฒนาทีเ่ ข้มแข็ง
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนา
ด้านการท่องเทีย่ ว
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มทักษะ ความเชีย่ วชาญแก่บคุ ลากร /
ผู้ประกอบการด้านการท่องเทีย่ ว
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ดา้ นการท่องเทีย่ วและ
ธุรกิจเชือ่ มโยง
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม

แผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2559
รวม
ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59
3.3850 0.5790 0.5880 1.6480 0.5700
3.3850
3.3850
3.3850

0.5790
0.5790
0.5790

0.5880
0.5880
0.5880

1.6480
1.6480
1.6480

0.5700
0.5700
0.5700

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3850
3.3850
-

0.5790
0.5790
-

0.5880
0.5880
-

1.6480
1.6480
-

0.5700
0.5700
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สพพ.

สพพ.
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ประเภทค่าใช้จ่าย

รวม

ต.ค. 58 พ.ย. 58
-

แผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2559
ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59
- 1.0000 0.5000 0.5000
-

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่องเทีย่ ว
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น

2.0000

งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
กลยุทธ์ที่ 1 สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน

2.0000
2.0000
1.0000

-

-

-

1.0000
1.0000
-

0.5000
0.5000
0.5000

0.5000
0.5000
0.5000

-

-

-

-

-

-

งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นและแหล่งเรียนรู้ชมุ ชนและเพิ่ม
คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม

1.0000
1.0000
-

-

-

-

-

0.5000
0.5000
-

0.5000
0.5000
-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สบง.

สบง.
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ประเภทค่าใช้จ่าย
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นมืออาชีพ
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งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มขี ดี สมรรถนะสูง
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างภาพลักษณ์องค์กรทีด่ ี
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม

แผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2559
รวม
ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59
- 1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
6.0663
5.0588
1.0075
6.0663
2.2768
1.7588
0.5180
2.2768
2.4200
2.3000
0.1200
2.4200
0.3695
0.3695
0.3695

0.2900
0.2900
0.2900
0.1200
0.1200
0.1200
0.1700
0.1700
0.1700

0.7175
0.7175
0.7175
0.5180
0.5180
0.5180
0.1995
0.1995
0.1995

1.6588
1.6588
1.6588
0.3088
0.3088
0.3088
1.1500
1.1500
1.1500
-

1.0000
1.0000
- 0.1800
- 0.1800
- 0.1800
- 0.1800
- 0.1800
- 0.1800
-

0.7800
0.7800
0.7800
0.3800
0.3800
0.3800
-

0.9700 0.7000
0.9700 0.7000
0.9700 0.7000
0.9700 0.3000
0.9700 0.3000
0.9700 0.3000
-

0.3800
0.3800
0.3800
0.3800
0.3800
0.3800
-

-

-

หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สบง.

0.3900
0.3900
0.3900
0.3900
0.3900
0.3900
-

สบง.

สบง.

สบง.

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ประเภทค่าใช้จ่าย
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการทีม่ ธี รรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 59
งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณจากเงินรายได้
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรวม

แผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2559
รวม
ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59
- 0.4000
- 0.4000
1.0000
0.2000
1.0000
1.0000

-

-

0.2000
0.2000

-

-

0.4000
0.4000

-

0.4000
0.4000

-

-

-

หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สบง.

-

หมายเหตุ : ชือ่ หน่วยงาน สชน. = สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สพพ. = สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, ศปช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สานักบริหารงานกลาง
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สรุปวงเงินตามกรอบการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 119 รายการ วงเงินรวมจานวน 165,322,321.50 บาท โดยจาแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้
ส่วนที่ 1 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนจากรัฐ) มีจานวน 49 รายการ วงเงินรวมจานวน 30,589,120 บาท
ส่วนที่ 2 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีจานวน 43 รายการ วงเงินรวมจานวน 54,547,500 บาท
ส่วนที่ 3 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีจานวน 27 รายการ วงเงินรวมจานวน 80,185,701.50 บาท
(1) สาหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2558 มีจานวน 23 รายการ วงเงินจานวน 67,985,701.50 บาท
(2) สาหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2557 มีจานวน 3 รายการ วงเงินจานวน 10,200,000 บาท
(3) สาหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2556 มีจานวน 1 รายการ วงเงินจานวน 2,000,000 บาท
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6

กรอบการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วย : บาท
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
สนับสนุน/ส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดเชียงใหม่
และพื้นที่เชือ่ มโยงให้มขี ีด
ความสามารถในการแข่งขัน

เป้าประสงค์
กลยุทธ์
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้
สร้างสรรค์ที่มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน มีการบริหารจัดการตาม
และมีความโดดเด่น การเพิ่ม
มาตรฐานสากล
คุณค่า (value added) เพื่อ
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว และการ
เชือ่ มโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
ในพื้นที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

16

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

กิจกรรมการดาเนินงาน
รวมทัง้ สิน้
งานปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภายในโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (เงินงบประมาณ 2559)
ปรับปรุงระบบฆ่าเชือ้ แบคทีเรียและอีโคไลของระบบจ่ายน้้าในพื้นที่โซนแสดงสัตว์
(เงินนอกงบประมาณ 2559)
ปรับปรุงดาดพื้น คานเสริมหน้าโหมดส่วนแสดงหมีสล็อท (เงินนอกงบประมาณ 2559)
ก่อสร้างคอนไม้เทียมส่วนแสดงหมีขอ (เงินนอกงบประมาณ 2559)
ต่อเติมหลังคา Amphitheater ส่วน Holding (เงินนอกงบประมาณ 2559)
ก่อสร้างคอกกักม้าแคระ (เงินนอกงบประมาณ 2559)
ปรับปรุงระบบลวดไฟฟ้าในส่วนแสดงสัตว์ (เงินนอกงบประมาณ 2559)
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร Tiger Show (เงินนอกงบประมาณ 2559)
ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงในโซนซาวันน่าซาฟารี (จุดกระทิง) (เงินนอกงบประมาณ 2559)
ติดตัง้ ระบบไฟฟ้าเครื่องฉีดน้้าแรงดันสูง จ้านวน 4 จุด (เงินนอกงบประมาณ 2559)
ปรับปรุงพื้นที่โซนแสดงสัตว์ (เงินกันเหลือ่ มปี 2558)
ปรับปรุงอาคารบริการ สิง่ ปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภคและสิง่ อ้านวยความสะดวก
(เงินกันเหลือ่ มปี 2558)
ปรับปรุงห้องถ่ายภาพกับสัตว์ (เงินกันเหลือ่ มปี 2558)
ปรับปรุงส่วนแสดงเสือโคร่ง (เงินกันเหลือ่ มปี 2558)
การจัดหาสัตว์เพิ่มเติม (เงินนอกงบประมาณ 2559)
การจัดหาสัตว์เพิ่มเติม (เงินกันเหลือ่ มปี 2558)
การจัดหาครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน (เงินงบประมาณ 2559)
การจัดหาครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน (เงินนอกงบประมาณ 2559)
การจัดหาครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน (เงินกันเหลือ่ มปี 2558)
การจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (เงินงบประมาณ 2559)
การจัดหาครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ (เงินงบประมาณ 2559)
การจัดหาครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ (เงินนอกงบประมาณ 2559)
โครงการผลิตน้้าเชือ้ แช่แข็งในสัตว์ปา่ ที่ส้าคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์ (เงินงบประมาณ 2559)

งบประมาณ
70,961,770.00
1,136,800.00
2,000,000.00
199,800.00
80,600.00
102,600.00
734,000.00
5,000,000.00
500,000.00
2,000,000.00
600,000.00
9,094,200.00
12,013,800.00
192,700.00
14,600,000.00
5,470,000.00
1,920,000.00
4,110,520.00
1,427,500.00
1,889,500.00
218,000.00
65,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00

หน่วย : บาท
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
24
25
26
2. เชือ่ มโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่ง
ท่องเที่ยว

1
2
3

3. พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และ
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

1
2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
สนับสนุนการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการท่องเที่ยว
ให้มมี าตรฐานระดับสากล
และยัง่ ยืน

ระบบการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวและศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดยุคใหม่
1. ก้าหนด/พัฒนามาตรฐานการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

1
2
3
4
5
6

กิจกรรมการดาเนินงาน
โครงการหนูนอ้ ยไนท์ซาฟารี (เงินนอกงบประมาณ 2559)
โครงการจัดการสิง่ แวดล้อมและปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(เงินนอกงบประมาณ 2559)
โครงการ The Magic of Elephat Trail (เงินกันเหลือ่ มปี 2558)
รวมทัง้ สิน้
โครงการวิจัยเชิงปฏิบตั กิ ารศึกษาการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน (เงินงบประมาณ 2559)
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ (เงินนอกงบประมาณ 2559)
การจัดท้าแผนการตลาดเชิงลึกด้านการท่องเที่ยว ส้านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
(เงินกันเหลือ่ มปี 2558)
รวมทัง้ สิน้
การศึกษาส้ารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชือ่ มโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดอยปุย-ดอยผาด้า (เงินกันเหลือ่ มปี 2556)
การจัดท้าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการศึกษาส้ารวจ และออกแบบกระเช้า
ลอยฟ้า (Cable Car) เชือ่ มโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาด้า (เงินกันเหลือ่ มปี 2557)
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รวมทัง้ สิน้
งานติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ อาคาร SMEs (เงินนอกงบประมาณ 2559)
งานติดตัง้ ระบบป้องกันอัคคีภยั พร้อมอุปกรณ์ (เงินกันเหลือ่ มปี 2558)
เดินสายไฟฝังปลัก๊ ใต้พื้นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา (เงินกันเหลือ่ มปี 2558)
การจัดหาครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน (เงินนอกงบประมาณ 2559)
การจัดหาครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน (เงินกันเหลือ่ มปี 2558)
จัดท้าแผนการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา (เงินกันเหลือ่ มปี 2557)

งบประมาณ
1,000,000.00
1,580,000.00
26,750.00
19,346,000.00
5,000,000.00
13,371,000.00
975,000.00
4,625,000.00
2,000,000.00
2,625,000.00

24,105,990.00
400,000.00
6,490,000.00
12,100,000.00
562,000.00
2,978,990.00
1,575,000.00

หน่วย : บาท
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
2. พัฒนาการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรมการดาเนินงาน
รวมทัง้ สิน้
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ (เงินงบประมาณ 2559)
กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม MICE และ Roadshow ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ (เงินงบประมาณ 2559)
โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (เงินนอกงบประมาณ 2559)
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวด้านกีฬากอล์ฟนานาชาติ “Asia Golf Tourism
Convention (AGTC) 2016” (เงินนอกงบประมาณ 2559)
โครงการขับเคลือ่ นการท่องเทีย่ ว 8 จังหวัด ภาคเหนือในเขตพิงคนคร (เงินนอกงบประมาณ 2559)

โครงการการตลาดเชิงบูรณาการ (เงินกันเหลือ่ มปี 2558)
กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ส้านักงานพัฒนาพิงคนคร (เงินกันเหลือ่ มปี 2558)
โครงการส่งเสริมนิทรรศการประชาสัมพันธ์ของส้านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
(เงินกันเหลือ่ มปี 2558)

งบประมาณ
28,832,260.00
10,000,000.00
1,000,000.00
2,720,000.00
5,300,000.00
8,500,000.00
10,000.00
1,146,760.00
155,500.00

3. สร้างมูลค่าเพิ่มทาง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ส่งเสริม/ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และสิง่
อ้านวยความสะดวก เพื่อ
เชือ่ มโยงและบูรณาการ
ด้านการท่องเที่ยว

ส่งเสริม/ปรับปรุงและพัฒนา
โครงข่ายระบบการคมนาคม การ
ขนส่งให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
การพัฒนาสิง่ อ้านวยความสะดวก
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
รองรับของแหล่งท่องเที่ยว และ
การปรับปรุงภูมสิ ถาปัตย์ในพื้นที่
ให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์

1. ประสานการบริหารจัดการ
ด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
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2. ประสานการออกแบบผัง
เมือง/ภูมทิ ัศน์ของเมืองที่เอือ้ ต่อ
การส่งเสริมศักยภาพการ
ท่องเที่ยว
3. วางแผนและเชือ่ มโยงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และสิง่ อ้านวย
ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างบูรณาการ

รวมทัง้ สิน้
1 ด้าเนินการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชน เชียงใหม่
ล้าพูน และล้าปาง (เงินกันเหลือ่ มปี 2557)

6,000,000.00
6,000,000.00

หน่วย : บาท
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
พัฒนาการบริหารจัดการ
ข้อมูลองค์ความรู้ที่ทันสมัย
และเครือข่ายการพัฒนาที่
เข้มแข็ง

เป้าประสงค์
การเผยแพร่ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยว การจัดท้าระบบฐาน
องค์ความรู้ของแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติและที่สร้างขึน้
ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ในพื้นที่พิงคนคร โดย
บูรณาการร่วมกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และท้องถิน่

กลยุทธ์
1. พัฒนาและประสานความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่ายการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมการดาเนินงาน
รวมทัง้ สิน้
1 โครงการประกวดหนังสัน้ หัวข้อ “รุง่ เรือง เลิศล้้า ถิน่ วัฒนธรรม พิงคนคร” (เงินกันเหลือ่ มปี 2558)
2 โครงการท้าเว็บไซต์ดา้ นการแนะน้าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาพิงคนคร
(เงินกันเหลือ่ มปี 2558)
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2. ส่งเสริมการเพิ่มทักษะ ความ
เชีย่ วชาญแก่บคุ ลากร/
ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยว
3. พัฒนาและบริหารจัดการองค์
ความรู้ดา้ นการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจเชือ่ มโยง
4. พัฒนาสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน ฟื้นฟู 1. สืบสานและอนุรักษ์
รวมทัง้ สิน้
อนุรักษ์และส่งเสริม
และอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
1 โครงการเปิดเทศกาลวัฒนธรรมไหว้พระกลางคืนที่แม่ฮ่องสอน (เงินงบประมาณ 2559)
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
2. พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่ และ
แหล่งเรียนรู้ชุมชนและเพิ่ม
คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม
รวมทัง้ สิน้
3. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
1 โครงการปัน่ จักรยานท่องเที่ยวย้อนรอยประวัตศิ าสตร์จังหวัดเชียงใหม่ (เงินงบประมาณ 2559)
เพื่อสร้างสรรค์สังคม
รวมทัง้ สิน้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการองค์กรที่มี
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
พัฒนาองค์กรให้มขี ีด
ความทันสมัย มีธรรมาภิบาล
องค์กรที่มปี ระสิทธิภาพ
1 การจัดหาครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน (ครุภณ
ั ฑ์ต่้ากว่าเกณฑ์) (เงินงบประมาณ 2559)
สมรรถนะสูงและเป็นมือ และมีประสิทธิภาพ
2 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
อาชีพ
(เงินงบประมาณ 2559)
3 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2559 2561) ส้านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (เงินงบประมาณ 2559)
4 ติดตัง้ ป้ายส้านักงานพัฒนาพิงคนคร (เงินกันเหลือ่ มปี 2558)

งบประมาณ
3,385,000.00
1,960,000.00
1,425,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00
2,276,800.00
58,800.00
500,000.00
1,200,000.00
518,000.00

หน่วย : บาท
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้มขี ีดสมรรถนะสูง

กิจกรรมการดาเนินงาน
รวมทัง้ สิน้
1 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559 (เงินงบประมาณ 2559)
2 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558 (เงินกันเหลือ่ มปี 2558)

3. สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี

รวมทัง้ สิน้
1 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (เงินกันเหลือ่ มปี 2558)
รวมทัง้ สิน้
1 โครงการส้ารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริการส้านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
(เงินงบประมาณ 2559)
รวมวงเงินทัง้ สิน้

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มี
ธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

งบประมาณ
2,420,000.00
2,300,000.00
120,000.00
369,501.50
369,501.50
1,000,000.00
1,000,000.00
165,322,321.50
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รายละเอียดการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชือ่ มโยงให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
หน่วย : ล้านบาท
ที่
1
1.1

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหาร
จัดการตามมาตรฐานสากล
งานปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภายในโครงการ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ขั้นตอนการดาเนินงาน

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการงานปรับปรุง
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พื้นที่
ด
าเนิ
นงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี
7.5303 23.6945
39.7370
1.1368

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

เชียงใหม่ ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
ไนท์ซาฟารี และซ่อมบารุง
สชน.

1.2

ปรับปรุงระบบฆ่าเชื้อแบคทีเรียและ
- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
อีโคไลของระบบจ่ายน้าในพื้นที่โซนแสดงสัตว์ - ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการปรับปรุงระบบ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

2.0000

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์,
ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
และซ่อมบารุง
สชน.

1.3

ปรับปรุงดาดพื้น คานเสริมหน้าโหมด
ส่วนแสดงหมีสล็อท

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการปรับปรุง
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.1998

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์,
ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
และซ่อมบารุง
สชน.

1.4

ก่อสร้างคอนไม้เทียมส่วนแสดงหมีขอ

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการก่อสร้าง
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0806

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์,
ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
และซ่อมบารุง
สชน.

1.5

ต่อเติมหลังคา Amphitheater ส่วน Holding - ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการต่อเติม
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.1026

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์,
ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
และซ่อมบารุง
สชน.

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

1.6

ก่อสร้างคอกกักม้าแคระ

1.7

ปรับปรุงระบบลวดไฟฟ้าในส่วนแสดงสัตว์

1.8

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร Tiger Show

1.9

ปรับกรุงคอกกักและส่วนแสดงในโซน
ซาวันน่าซาฟารี (จุดกระทิง)

1.10 ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องฉีดน้าแรงดันสูง
จานวน 4 จุด

ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการก่อสร้าง
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน
- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการปรับปรุงระบบ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน
- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการปรับปรุงระบบ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน
- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการปรับปรุง
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน
- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการติดตั้ง
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

1.11 ปรับปรุงพื้นที่โซนแสดงสัตว์
1.11.1 ปรับปรุงพื้นที่กจิ กรรม Tiger Show
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- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการปรับปรุง
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

แหล่งเงิน/วงเงิน
งบประมาณ เงินรายได้
0.7340

5.0000

0.5000

2.0000

0.6000

พื้นที่
หน่วยงาน
ด
าเนิ
น
งาน
ผู
้รับผิดชอบ
เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี
เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์,
ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
และซ่อมบารุง
สชน.
เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์,
ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
และซ่อมบารุง
สชน.
เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์,
ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
และซ่อมบารุง
สชน.
เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์,
ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
และซ่อมบารุง
สชน.
เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์,
ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
และซ่อมบารุง
สชน.
9.0942 เชียงใหม่ สชน.
ไนท์ซาฟารี
8.9250 เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์,
ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
และซ่อมบารุง
สชน.

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

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

หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

1.11.2 ปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสียรอบพื้นที่โซน
Jaguar Trail

ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการปรับปรุงระบบ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

1.12 ปรับปรุงอาคารบริการ สิ่งปลูกสร้าง ระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก

แหล่งเงิน/วงเงิน

พื้นที่
หน่วยงาน
ด
าเนิ
น
งาน
ผู
้รับผิดชอบ
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี
0.1692 เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์,
ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
และซ่อมบารุง
สชน.
12.0138 เชียงใหม่ สชน.
ไนท์ซาฟารี

1.12.1 ก่อสร้างอาคารกักกันโรคสัตว์

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการก่อสร้าง
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

6.3750 เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์,
ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
และซ่อมบารุง
สชน.

1.12.2 ก่อสร้างคอกกักกันสัตว์สาหรับสัตว์ ส่วนเกิน
(Surplus) ที่ไม่ได้นาออกแสดง
จานวน 50 คอก

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการก่อสร้าง
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

5.6388 เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์,
ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
และซ่อมบารุง
สชน.

1.13 ปรับปรุงห้องถ่ายภาพกับสัตว์

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการปรับปรุง
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.1927 เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์,
ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
และซ่อมบารุง
สชน.

1.14 ปรับปรุงส่วนแสดงเสือโคร่ง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการปรับปรุง
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

14.6000 เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์,
ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
และซ่อมบารุง
สชน.

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

1.15 การจัดหาสัตว์เพิ่มเติม
- เงินรายได้ (ฟลามิงโก้อเมริกา 9 ตัว นก
กระเรียนหงอนพู่ 4 ตัว ฟลามิงโก้ใหญ่ 4 ตัว
เสือโคร่งขาวปลอด (ตัวเมีย) 1 ตัว)
- เงินกันเหลื่อมปี 2558 (นกพิราบหงอน
6 ตัว นก Sarlet ibis 6 ตัว Salmon crest
cockatoo 2 ตัว งูหลามทอง 2 ตัว

ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

1.16 การจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พื้นที่
หน่วยงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5.4700
1.9200 เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

4.1105

1.4275

0.1790

0.2155

1.8895 เชียงใหม่ สชน.
ไนท์ซาฟารี
เชียงใหม่ สชน.
ไนท์ซาฟารี

24

1.16.1 ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์
- เงินงบประมาณ จานวน 33 รายการ
48 หน่วย
- อนุมตั เิ พิ่มเติม ครั้งที่ 1 เงินรายได้ จานวน
14 รายการ 85 หน่วย
- อนุมตั เิ ปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จา่ ย
(เงินงบประมาณ) จานวน 1 รายการ 2 หน่วย
1.16.2 ปั๊มน้าหอยโข่ง จานวน 9 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.1350

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.3 ไดโว่สบู น้า จานวน 15 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.1500

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.4 เครื่องตัดหญ้า จานวน 5 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0500

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

1.16.5 กล้องถ่ายรูป ห้องถ่ายภาพ จานวน 1 เครื่อง - ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พื้นที่
หน่วยงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
0.0600
เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.6 เครื่องสับแครอท จานวน 1 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0500

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.7 เครื่องอบผ้าแห้ง จานวน 1 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0100

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.8 เครื่องดูดฝุ่น จานวน 1 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0100

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.9 เลื่อยยนต์ตดั แต่งกิ่งไม้ จานวน 2 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0400

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.10 เครื่องดูดเสมหะ จานวน 2 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0200

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.
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หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พื้นที่
หน่วยงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
0.0300
เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.11 ตู้เชื่อม จานวน 1 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

1.16.12 ไมโครโฟนลอยแบบพกพา จานวน 2 ชุด

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0500

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.13 โคมไฟผ่าตัด จานวน 2 ชุด

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.1000

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.14 เครื่องมือศัลยกรรมกระดูก จานวน 1 ชุด

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.1700

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.15 เครื่องซักผ้า จานวน 1 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0080

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.16 ไมค์ลอย (wiless) จานวน 2 ชุด

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0320

เชียงใหม่ ฝ่ายบริการ สชน.
ไนท์ซาฟารี
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หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พื้นที่
หน่วยงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
0.0650
เชียงใหม่ ฝ่ายบริการ สชน.
ไนท์ซาฟารี

1.16.17 จอโปรเจคเตอร์พร้อมเครื่องฉาย
จานวน 1 ชุด

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

1.16.18 ตู้ลาโพงขยายเสียงพกพา จานวน 1 ตัว

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0150

เชียงใหม่ ฝ่ายบริการ สชน.
ไนท์ซาฟารี

1.16.19 เครื่องกรองน้า จานวน 1 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0180

เชียงใหม่ ฝ่ายบริการ สชน.
ไนท์ซาฟารี

1.16.20 ป้อมยามรักษาความปลอดภัย
จานวน 1 หลัง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0500

เชียงใหม่ ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
ไนท์ซาฟารี และซ่อมบารุง
สชน.

1.16.21 เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ
จานวน 1 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0820

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.22 เครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด
จานวน 1 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0130

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.
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หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พื้นที่
หน่วยงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
0.0540
เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.23 เครื่องผลิตออกซิเจน จานวน 1 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

1.16.24 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
จานวน 1 รายการ

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

1.2900 เชียงใหม่ สชน.
ไนท์ซาฟารี

1.16.25 เครื่อง Walk through Metal Detector
จานวน 2 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.5995 เชียงใหม่ สชน.
ไนท์ซาฟารี

1.16.26 ชุดดึงลวดไฟฟ้า จานวน 1 ชุด

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0100

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.27 เครื่องมือศัลยกรรมทั่วไป จานวน 3 เครื่อง - ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0200

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.28 เครื่องมือผ่าตัดและจี้ห้ามเลือดไฟฟ้า

0.1200

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

จานวน 1 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน
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หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พื้นที่
หน่วยงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
0.0060
เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.29 กล้องถ่ายรูป จานวน 1 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

1.16.30 สว่านไฟฟ้า จานวน 1 ตัว

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0050

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.31 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูงแบบเคลื่อนที่

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.2000

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.32 เครื่องทาน้าอุ่น จานวน 23 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.1610

เชียงใหม่ ฝ่าบริการ สชน.
ไนท์ซาฟารี

1.16.33 ซิงค์ล้างจานสแตนเลส จานวน 1 ชุด

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0200

เชียงใหม่ ฝ่ายบริการ สชน.
ไนท์ซาฟารี

1.16.34 ตู้แช่เนื้อ จานวน 1 ตู้

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0500

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

จานวน 5 เครื่อง
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หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พื้นที่
หน่วยงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
0.0500
เชียงใหม่ ฝ่ายบริการ สชน.
ไนท์ซาฟารี

1.16.35 ตู้แช่แข็ง จานวน 2 ตู้

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

1.16.36 ตู้แช่เย็น 2 ประตู จานวน 1 ตู้

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0350

เชียงใหม่ ฝ่ายบริการ สชน.
ไนท์ซาฟารี

1.16.37 ชุดโต๊ะนั่งกินข้าว จานวน 12 ชุด

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.1200

เชียงใหม่ ฝ่ายบริการ สชน.
ไนท์ซาฟารี

1.16.38 เตาปิ้งย่างสแตนเลส 4 หัวเตา อินฟราเรด - ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
จานวน 4 เครื่อง
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0400

เชียงใหม่ ฝ่ายบริการ สชน.
ไนท์ซาฟารี

1.16.39 มอเตอร์ปั๊มน้าขนาด 20 hp

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.2800

เชียงใหม่ ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
ไนท์ซาฟารี และซ่อมบารุง
สชน.

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.1350

เชียงใหม่ ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
ไนท์ซาฟารี และซ่อมบารุง
สชน.

จานวน 4 เครื่อง

1.16.40 ถังน้าแรงดันขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตร

จานวน 3 ถัง

30

หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

1.16.41 Submersible Pumps ขนาดไม่น้อยกว่า - ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
3 แรงม้า จานวน 5 เครื่อง
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน
1.16.42 ชุดปั๊มน้า การแสดงน้าพุดนตรี อุปกรณ์

แหล่งเงิน/วงเงิน

พื้นที่
หน่วยงาน
ด
าเนิ
น
งาน
ผู
้รับผิดชอบ
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี
0.2250
เชียงใหม่ ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
ไนท์ซาฟารี และซ่อมบารุง
สชน.

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

1.0015

เชียงใหม่ ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
ไนท์ซาฟารี และซ่อมบารุง
สชน.

1.16.43 LED SMART TV จานวน 1 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0500

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.44 เครื่องเป่าลม จานวน 6 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0360

เชียงใหม่ ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
ไนท์ซาฟารี และซ่อมบารุง
สชน.

1.16.45 ปั๊มลมขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0650

เชียงใหม่ ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
ไนท์ซาฟารี และซ่อมบารุง
สชน.

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0450

เชียงใหม่ ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
ไนท์ซาฟารี และซ่อมบารุง
สชน.

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายแสง
เลเซอร์ จานวน 1 ชุด

จานวน 1 เครื่อง

1.16.46 ไดเชื่อม จานวน 1 เครื่อง

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

1.16.47 ชุดระบบเสียงเคลื่อนที่ชุดใหญ่

จานวน 1 ชุด

1.16.48 ชุดกระจายเสียงประกาศประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พื้นที่
หน่วยงาน
ด
าเนิ
น
งาน
ผู
้รับผิดชอบ
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี
0.7000
เชียงใหม่ ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
ไนท์ซาฟารี และซ่อมบารุง
สชน.

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.5000

เชียงใหม่ ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
ไนท์ซาฟารี และซ่อมบารุง
สชน.

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0150

เชียงใหม่ ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
ไนท์ซาฟารี และซ่อมบารุง
สชน.

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0050

เชียงใหม่ ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
ไนท์ซาฟารี และซ่อมบารุง
สชน.

1.16.51 กล้องวิดีโอ จานวน 1 ตัว

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0200

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.16.52 เครื่องย่อยกระดาษ จานวน 1 เครื่อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0050

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

ลานจอดรถ 2, 3 จานวน 1 ชุด

1.16.49 วิทยุสื่อสาร แบบประจาที่ระบบ CB

(Citizen Band) จานวน 1 ชุด

1.16.50 โทรทัศน์แบบ LED ขนาด 24 นิ้ว

จานวน 1 เครื่อง

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

1.16.53 พัดลมระบายอากาศ จานวน 2 เครื่อง

ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พื้นที่
หน่วยงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
0.0120
เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

1.17 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
1.17.1 เครื่องพิมพ์บัตร จานวน 2 เครื่อง

0.2180

1.17.2

0.0100

เชียงใหม่ ฝ่ายบริการ สชน.
ไนท์ซาฟารี

0.0080

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

0.0100

เชียงใหม่ ฝ่ายบริการ สชน.
ไนท์ซาฟารี

0.0400

เชียงใหม่ ฝ่ายบริการ สชน.
ไนท์ซาฟารี

1.17.3

1.17.4

1.17.5
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- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน
- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จานวน 1 เครื่อง
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน
- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์สี พร้อม Scan
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน
- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จานวน 1 เครื่อง
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน
เครื่องพิมพ์ all in one จานวน 2 เครื่อง - ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

0.0900

เชียงใหม่ สชน.
ไนท์ซาฟารี
เชียงใหม่ ฝ่ายบริการ สชน.
ไนท์ซาฟารี

หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

1.17.6 ชุดกล้องวงจรปิด จานวน 2 ชุด

ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

1.18 การจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ

แหล่งเงิน/วงเงิน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พื้นที่
หน่วยงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
0.0600
เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.

0.0650

3.0000

เชียงใหม่ สชน.
ไนท์ซาฟารี
เชียงใหม่ ฝ่ายบริการ สชน.
ไนท์ซาฟารี

3.0000

เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
ไนท์ซาฟารี จัดการสัตว์ สชน.
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1.18.1 รถจักรยานยนต์ จานวน 1 คัน

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

1.18.2 รถพยาบาล จานวน 1 คัน

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

1.19 โครงการผลิตน้าเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่
สาคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์
- วิจยั และเก็บข้อมูลทางด้านการรีดน้าเชื้อ
การตรวจคุณภาพน้าเชื้อ การทาน้าเชื้อแช่แข็ง

- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

1.20 โครงการหนูน้อยไนท์ซาฟารี
- กิจกรรมตกแต่งสถานที่ให้เป็นส่วนการ
เรียนรู้หนูน้อยไนท์ซาฟารี
- จัดทาระบบสื่อการเรียนรู้

- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

1.0000

เชียงใหม่ สชน.
ไนท์ซาฟารี

1.21 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง
ภูมทิ ัศน์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมทิ ัศน์
- กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์

- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

1.5800

เชียงใหม่ สชน.
ไนท์ซาฟารี

0.0650

2.0000

เชียงใหม่ สชน.
ไนท์ซาฟารี

หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

1.22 โครงการ The Magic of Elephant Trail
- จัดซื้อชุดหม้อฮ่อมพร้อมกางเกง
- จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุง
สถานที่ดาเนินกิจกรรมโครงการ
2
2.1

เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/
มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว
โครงการวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- กิจกรรมสารวจ อบรม ออกแบบผลิตภัณฑ์
และประชาสัมพันธ์โครงการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

พื้นที่
หน่วยงาน
ด
าเนิ
น
งาน
ผู
้รับผิดชอบ
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี
0.0268 เชียงใหม่ สชน.
ไนท์ซาฟารี

5.0000
- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

2.2

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ
- งานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเดินชม
ธรรมชาติ

- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

2.3

การจัดทาแผนการตลาดเชิงลึกด้านการ
ท่องเที่ยว สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน)
- ศึกษาวิจยั และจัดทาแผนการตลาด
- รวบรวมเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวและบริการ
- จัดระดมความเห็นร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้อง

- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

3

พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานที่
ท่องเที่ยวใหม่
การศึกษาสารวจและออกแบบกระเช้า
ลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดา

3.1

แหล่งเงิน/วงเงิน

13.3710

0.9750

5.0000

จังหวัด สพพ.
เชียงใหม่

13.3710

จังหวัด สพพ.
เชียงใหม่

0.9750

จังหวัด สพพ.
เชียงใหม่

4.6250
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- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

2.0000

จังหวัด สบง.
เชียงใหม่

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

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

หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

3.2

การจัดทาการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการศึกษาสารวจ และออกแบบ
กระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยง
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดา
รวมทั้งสิ้น

ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พื้นที่
หน่วยงาน
ด
าเนิ
น
งาน
ผู
้รับผิดชอบ
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี
2.6250 จังหวัด สพพ.
เชียงใหม่

12.5303

37.0655

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

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

45.3370

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สชน. = สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สพพ. = สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, ศปช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สานักบริหารงานกลาง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากลและยัง่ ยืน
หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

1 กาหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว
1.1 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคาร SMEs
- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการติดตั้ง
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พื้นที่
หน่วยงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
0.9620
0.4000

1.2 งานติดตั้งระบบปูองกันอัคคีภัยพร้อมอุปกรณ์ - ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการติดตั้ง
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน
1.3 เดินสายไฟฝังปลั๊กใต้พื้นศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา

1.4 การจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน
1.4.1 ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์
- เงินรายได้ จานวน 3 รายการ 125 หน่วย

1.4.2 ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อจอ LED
จานวน 1 รายการ 2 ชุด

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการเดินสายไฟ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน
- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน
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- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

23.1440

0.5620
0.4950

0.0670

ศปช.

ศปช.

6.4900

ศปช.

ศปช.

12.1000

ศปช.

ศปช.

2.9790

ศปช.
ศปช.

ศปช.
ศปช.

ศปช.

ศปช.

หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

1.4.3 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จานวน 46 ชุด
- เครื่องปรับอากาศ โซน A แบบติดผนัง
ขนาด 18,824 BTU จานวน 3 ชุด
- เครื่องปรับอากาศ โซน B ขนาด 25,000
BTU จานวน 15 ชุด
- เครื่องปรับอากาศ โซน B ขนาด 13,600
BTU จานวน 20 ชุด
- เครื่องปรับอากาศห้องลีลาวดี อาคารศูนย์
ประชุม แบบสี่ทิศทาง ขนาด 48,000 BTU
จานวน 8 ชุด

ขั้นตอนการดาเนินงาน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พื้นที่
หน่วยงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

2.9593

ศปช.

ศปช.

1.4.4 วิทยุสื่อสารประจาที่ Benison รุ่น BE-9000A - ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
กาลังส่ง 10 วัตต์ พร้อมเสา
- ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน
1.5 จัดทาแผนการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุม
- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
- ดาเนินโครงการ
7 รอบ พระชนมพรรษา
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

0.0197

ศปช.

ศปช.

1.5750

ศปช.

ศปช.

2 พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก
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2.1 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
- การผลิต และเช่าสื่อประชาสัมพันธ์
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์
- กิจกรรมวันสาคัญ
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
2.2 กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม MICE และ
Roadshow ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ

11.0000
- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

10.0000

- ขออนุมตั ดิ าเนินกิจกรรม
- ดาเนินกิจกรรม
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

1.0000

16.5200

1.3123
ในประเทศ งาน
ประชาสัมพันธ์
สบง.

ต่างประเทศ

ศปช.

หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พื้นที่
หน่วยงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.3 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จกั
- กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก ออกบู๊ธ
- กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างประเทศ
- จัดทาวัสดุสาหรับส่งเสริมการขาย
- กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สานสายใย

- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

2.7200

2.4 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวด้าน
กีฬากอล์ฟนานาชาติ "Asia Golf Tourism
Convention (AGTC) 2016"
- จัดงานประชุมและกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดด้านกีฬากอล์ฟในระดับนานาชาติ
โดยเชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และ
สื่อมวลชน (Media) จากทั่วโลก
2.5 โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัด
ภาคเหนือในเขตพิงคนคร
- กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าร่วมงาน
- Trade Mission สานักงานพัฒนาพิงคนคร
เปิดประตูสู่ประเทศเมียนมาร์
- Chiang Mai and Northern Region
Roadshow to China

- ขออนุมตั ดิ าเนินกิจกรรม
- ดาเนินกิจกรรม
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

5.3000

ศปช.

ศปช.

- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

8.5000

8 จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน

สบง.

2.6 โครงการการตลาดเชิงบูรณาการ
- ค่าใช้จา่ ยบุคคลภายนอกดาเนินการติดตั้ง
ตกแต่งพร้อมรื้อถอนบูธในงาน IT CM ASIA
2015

- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

ในประเทศ ฝุายขายและ
และ วิจยั การตลาด
ต่างประเทศ สชน.

0.0100 ในประเทศ ฝุายขายและ
และ วิจยั การตลาด
ต่างประเทศ สชน.
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หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

2.7 กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์สานักงาน
พัฒนาพิงคนคร
- ดาเนินการเช่าพื้นที่โฆษณาบนปูาย LED
- ลงบทความประชาสัมพันธ์ในหนังสือ
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อวิทยุ
- รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูความ
เชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทางสื่อวิทยุ
- จัดทาปูายบอกทางอาคารลานนา สชน.
- พิมพ์แผ่นพับแนะนาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
และศูนย์ประชุมฯ
- จัดทาปูายสื่อความหมายในส่วนแสดงสัตว์
- จัดทาปูายสัญลักษณ์บนรถลากพ่วง และ
ปูายสื่อความหมาย
2.8 โครงการส่งเสริมนิทรรศการประชาสัมพันธ์
ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน)
- จัดซื้อของชาร่วยสาหรับงานออกบูธ
นิทรรศการ
รวมทั้งสิ้น

ขั้นตอนการดาเนินงาน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พื้นที่
หน่วยงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ดาเนินกิจกรรม
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

1.1468 ในประเทศ งาน
ประชาสัมพันธ์
สบง.

- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

0.1555

11.0000

17.4820

สพค.

งาน
ประชาสัมพันธ์
สบง.

24.4563

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สชน. = สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สพพ. = สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, ศปช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สานักบริหารงานกลาง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม/ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อเชือ่ มโยงและบูรณาการด้านการท่องเที่ยว
หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

1 ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคม
ขนส่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว
1.1 ดาเนินการศึกษาวิจยั ความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชน
เชียงใหม่ ลาพูน และลาปาง
รวมทั้งสิ้น

ขั้นตอนการดาเนินงาน

- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พื้นที่
หน่วยงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6.0000

6.0000 เชียงใหม่ สบง.
ลาพูน ลาปาง

6.0000

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สชน. = สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สพพ. = สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, ศปช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สานักบริหารงานกลาง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล องค์ความรูท้ ี่ทนั สมัย และเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็ง
หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

1 พัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แหล่งเงิน/วงเงิน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พื้นที่
หน่วยงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3.3850

1.1 โครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “รุ่งเรือง
เลิศล้้า ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร”
- กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ดา้ นภาพยนตร์
แก่ผู้เข้าร่วมประกวด
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ
- ผู้เข้าประกวดผลิตภาพยนตร์สั้นในกรอบ
หัวข้อ “รุ่งเรือง เลิศล้้า ถิ่นวัฒนธรรม
พิงคนคร” ความยาว 15 นาที

- ขออนุมตั ดิ า้ เนินโครงการ
- ด้าเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการด้าเนินงาน

1.9600

1.2 โครงการท้าเว็บไซต์ดา้ นการแนะน้าข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาพิงคนคร
- ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลเว็บไซต์
- รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง ในเขตพัฒนา
พิงคนคร และบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
Website

- ขออนุมตั ดิ า้ เนินโครงการ
- ด้าเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการด้าเนินงาน

1.4250 8 จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน

รวมทั้งสิ้น

สพค.

สพพ.

สพพ.

3.3850

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สชน. = ส้านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สพพ. = ส้านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, ศปช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = ส้านักบริหารงานกลาง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

1 สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1.1 โครงการเปิดเทศกาลวัฒนธรรมไหว้พระ
กลางคืนที่แม่ฮ่องสอน
- ประชาสัมพันธ์ประเพณีการไหว้พระในเวลา
กลางคืนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเชิงรุก
- ดาเนินกิจกรรมเปิดเทศกาลวัฒนธรรมไหว้
พระกลางคืนที่แม่ฮ่องสอน จานวน 1 ครั้ง
2 พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้
ชุมชนและเพิ่มคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม
3 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สงั คม
3.1 โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อนรอย
ประวัตศิ าสตร์จงั หวัดเชียงใหม่
- จัดทาคู่มอื ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม จานวน 3
ฉบับๆ ละ 1,000 เล่ม รวมจานวน 3,000 เล่ม
- ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ
- ดาเนินกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อน
รอยประวัตศิ าสตร์จงั หวัดเชียงใหม่ จานวนไม่
น้อยกว่า 1,000 คน
รวมทั้งสิ้น

- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พื้นที่
ด
าเนิ
นงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี
1.0000
1.0000

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ.แม่ฮ่องสอน งาน
ประชาสัมพันธ์
สบง.

1.0000
- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

1.0000

จ.เชียงใหม่ งาน
ประชาสัมพันธ์
สบง.

2.0000

หมายเหตุ : ชื่อหน่วยงาน สชน. = สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สพพ. = สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, ศปช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สานักบริหารงานกลาง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นมืออาชีพ
หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ
1.1 การจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน
1.1.1 ครุภัณฑ์ตากว่าเกณฑ์
- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดซื้อ
- เงินงบประมาณ จานวน 6 รายการ 15 หน่วย - ดาเนินการจัดซื้อตามข้อบังคับพัสดุฯ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พื้นที่
หน่วยงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.7588
0.5180
0.0588
0.0588

สบง.
สบง.

สบง.
สบง.

1.2 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
- กิจกรรมฝึกอบรม พัฒนา สัมมนา และศึกษา
ดูงานภายในและต่างประเทศ

- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

0.5000

สพค.

งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล สบง.

1.3 โครงการจ้างทีปรึกษาเพือจัดทาแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
(พ.ศ. 2559 - 2561) สานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน)

- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

1.2000

สพค.

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบง.

1.4 ติดตั้งป้ายสานักงานพัฒนาพิงคนคร

- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดจ้าง
- ดาเนินการจัดจ้างตามข้อบังคับพัสดุฯ
- ดาเนินการติดตั้ง
- ดาเนินการตรวจรับตามข้อบังคับพัสดุฯ
และเบิกจ่ายเงิน

สพค.

สบง.

2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559
- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- กิจกรรมฝึกอบรม พัฒนา สัมมนา และศึกษา - ดาเนินโครงการ
ดูงานภายในและต่างประเทศ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

0.5180

2.3000
2.3000

0.1200
สพค.

งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล สบง.
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หน่วย : ล้านบาท
ที่

กลยุทธ์/กิจกรรมการดาเนินงาน

2.2 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558
- การจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ จานวน 2 หลักสูตร 4 รุ่น
3 สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี
3.1 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
- จัดทาสมุดโน๊ตของสานักงานพัฒนาพิงคนคร
2,000 เล่ม
- ผลิตสือวีดที ัศน์เพือการประชาสัมพันธ์ เพือ
สร้างภาพลักษณ์องค์กรและเผยแพร่ภารกิจของ
สานักงานพัฒนาพิงคนคร
4 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
4.1 โครงการสารวจความพึงพอใจของสานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
- ดาเนินการศึกษาและสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ สพค.
รวมทั้งสิ้น

ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

แหล่งเงิน/วงเงิน

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พื้นที่
หน่วยงาน
งบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม เงินกันเหลื่อมปี ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
0.1200 สพค. งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล สบง.
0.0000

- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

0.3695
0.3695

สพค.

งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล สบง.

สพค.

งาน
ยุทธศาสตร์ฯ
สบง.

1.0000
- ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
- ดาเนินโครงการ
- เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
- สรุปผลการดาเนินงาน

1.0000

5.0588

1.0075

หมายเหตุ : ชือหน่วยงาน สชน. = สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สพพ. = สานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ, ศปช. = ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา, สบง. = สานักบริหารงานกลาง
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