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    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง 
และโครงสร้างของหน่วยงาน 

 

 
วิสัยทัศน์ : 

       
  

องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว และธุรกิจเชื่องโยงที่มี 

 
ขีดความสามารถระดับสากล ภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน 

  
          

 
พันธกิจ : 

       
  

๑.   วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 

  
     เพ่ือการพัฒนาพิงคนคร 

     

  

๒.   พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ขนส่ง และการสาธารณูปโภคด้านการท่องเที่ยวและภารกิจ 
     ที่เก่ียวข้อง 

  
๓.   ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่ 

  
     เกี่ยวข้องในการพัฒนาพิงคนคร 

   
  

๔.   อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ 

  
     ท้องถิ่นในพ้ืนที่การพัฒนาพิงคนคร 

    
  

๕.   ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ 

  
     การพัฒนาพิงคนครโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 

          

 
ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง 

      
  

"การพัฒนาพิงคนคร" หมายความว่า การพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงหรือ 

 
ต่อเนื่องกับเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

 
และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าว 

   
  

โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
     

  
๑.  วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่อง 

  
    เพ่ือการพัฒนาพิงคนคร 

    
  

๒.  พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ขนส่ง และการสาธารณูปโภคเพ่ือส่งเสริมภารกิจตาม ๑. 

  
๓.  ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

  
    ในการพัฒนาพิงคนคร 

    
  

๔.  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีงามของ 

  
    ท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 

    
  

๕.  ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ 

  
    การพัฒนาพิงคนคร โดยค านึงถึงส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
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โครงสร้างส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
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รวมจ านวนทั้งสิ้น  
(388/309 อัตรา) 

คณะอนุกรรมการก ากับดแูล
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

คณะอนุกรรมการก ากับดแูลศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

ส านักตรวจสอบภายใน  

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

รองผู้อ านวยการ และ ผอ.ศปช.  
 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าฯ 

รองผู้อ านวยการ และ ผอ.สชน.  

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

รองผู้อ านวยการ และ ผอ.สพพ.  
 

ส านักพัฒนาธุรกิจและ 
โครงการพิเศษ 

รองผู้อ านวยการ สชน.  

รองผู้อ านวยการ และ ผอ.สบง.  
 

ส านักบริหารงานกลาง  

รองผู้อ านวยการ สบง.  
1 

 ฝ่ายบริการ  
 ฝ่ายบริหารจัดการสัตว ์ 
 ฝ่ายปฏบิัติการและซ่อมบ ารุง  
 ฝ่ายการตลาด 

 ฝ่ายการตลาดและบริการ  
 ฝ่ายบริหารจัดการ  
 ฝ่ายอาคารสถานที่  

 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
 ฝ่ายโครงการพิเศษ  
 ฝ่ายประสานงานและพัฒนา

พื้นที่เชื่อมโยง 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ  
 ฝ่ายการเงินและบัญชี  
 ฝ่ายวิชาการและแผนงาน  
 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  
 ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่  
 ฝ่ายกฎหมาย  
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ  

 อนุกรรมการบริหารและ
บริหารความเสี่ยง 

 อนุกรรมการกฎหมาย 

 อนุกรรมการพัฒนาและ
บริหารงานบุคคล 

 อนุกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน 

 อนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล 

ผู้อ านวยการ สพค. 

ที่ปรึกษา/ผชช.  
(4/4 อัตรา)  
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 ภารกิจตามโครงสร้างของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
 

 (๑) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 บริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศและภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก 

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และเพ่ิมหาทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

 ยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ
สากล 

 สร้างรายได้และการจ้างงานในจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และ
เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (๒) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 

 ด าเนินการด้านการตลาดโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือให้บริการงานจัดประชุม/งานแสดง
สินค้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้
เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นส่วนส าคัญในการสร้างรายได้และการจ้างงานให้จังหวัด
เชียงใหม่และภูมิภาค 

 อ านวยการจัดงานแสดง/กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือให้ศูนย์ฯ เป็นเวทีระดับชาติและนานาชาติที่
ส่งเสริมชื่อเสียงของประเทศ 

 บริหารจัดการศูนย์ประชุมฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 (๓) ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 

 จัดท าแผนพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพิงคนคร 
 บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของพิงคนครให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศและ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
 พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาในเขตพิงคนคร 
 ด าเนินโครงการพิเศษอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ 

 (๔) ส านักบริหารงานกลาง 

 ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานช่วยอ านวยการ งานเลขานุการของคณะกรรมการ 
การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะของส านักงาน 

 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งส านักงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของส านักงาน 
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สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และสรุปปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) : สพค. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ 
๑๕ก เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่เชื่อมโยง
หรือต่อเนื่องกับเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีการควบรวมและโอนกิจการโครงการ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จากองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จากส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา มาอยู่ภายใต้การบริหารของ สพค. 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อนุมัติโอนบรรดาอ านาจหน้าที่กิจการ 
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) (อพท.) เฉพาะในส่วนของส านักงานพ้ืนที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้กับส านักงานพัฒนาพิง
คนคร (องค์การมหาชน) (สพค.) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติโอนบรรดาอ านาจหน้าที่ กิจการ 
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในส่วนของ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ไปเป็นของส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 

   การบริหารจัดการในระยะเริ่มแรก ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้วางระบบ
การบริหารจัดการส านักงาน ประกอบด้วย โครงสร้างส านักงานและการก าหนดระเบียบข้อบังคับให้เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๖ และภายหลังการรับโอน
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ  
พระชนมพรรษา ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการทั้งสองหน่วยงาน
ดังกล่าว ดังนี้ 

  (๑) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก
และกิจกรรมการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้มีความโดดเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยว  และมีมาตรฐานใน
การให้บริการ ท าการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างการรับรู้และจดจ า การตลาดที่มุ่งเน้นเพ่ิมรายได้  
การสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน และการเปิดโอกาสชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดการสร้างงานและกระจาย
รายได้ให้กับชุมชน 

  (๒) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการพฒันา ปรับปรุง และเพ่ิมเติมสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ เพ่ือให้สามารถรองรับการใช้งานและการให้บริการที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
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สูงสุดในการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการ ที่มุ่งหมายให้ศูนย์ประชุมฯ เป็นเวทีในการจัดประชุม/จัดงาน
ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถสร้างรายได้ให้กับศูนย์ประชุมฯ นอกจากนี้ ได้ด าเนินกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาคเหนือ และด าเนินกิจกรรมการตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้ง ให้การสนับสนุนศูนย์ประชุมฯ เป็นพ้ืนที่ส าหรับการจัดงานและการจัดประชุมที่
ส าคัญๆ ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างสม่ าเสมอ  
  การด าเนินงานในภารกิจของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
  (๑) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยในระยะแรก
ก าหนดกรอบการจัดท าแผนโดยบูรณาการแผนงาน/โครงการ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง พะเยา  
แม่ฮ่องสอน และเชียงราย 
  (๒) การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว  โดยการศึกษาส ารวจและ
ออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาด า 
 

 รายละเอียดการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามกิจกรรม ดังนี้ 
 

 ๑. กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว 
ด าเนินโครงการแหล่งท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์เชิงธรรมชาติ  (Creative Green Park)  

เพ่ือการพัฒนาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว Natural Theme Park ที่เป็นแม่เหล็กด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศ และสามารถสร้างรายได้ให้กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการ
เพ่ือลดการพ่ึงพางบประมาณ รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 
  (๑) การจัดหายานพาหนะส าหรับให้บริการนักท่องเที่ยว 
  (๒) การปรับปรุงอาคารบริการ สิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  (๓) การปรับปรุงโซนแสดงสัตว์ 
  (๔) การพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการด้านการค้าภายใน 
  (๕) การพัฒนาและปรับปรุงบ้านพัก ห้องประชุมสัมมนา ศูนย์แคมป์กราวน์ 
  (๖) การจัดแสดงความสามารถสัตว์และการเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ (Amphitheater) 
  (๗) การปรับปรุงพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์ 
  (๘) การจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  (๙) การประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงบูรณาการ 
  (๑๐) การพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการด าเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
  (๑๑) การศึกษา อนุรักษ ์และเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่ส าคัญและหายาก 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เปิดให้บริการกิจกรรมใหม่  
คือ การแสดงความสามารถของสัตว์ (Amphitheater) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้พบกับพฤติกรรมของสัตว์ป่าที่
น่ารักและน่าตื่นเต้นอย่างใกล้ชิด อาทิ หมีขอ เม่น นากใหญ่ขนเรียบ หมูป่า ไฮยีน่า เสือ และสิงโต มีชื่อ 
การแสดงว่า “นักล่าแห่งรัตติกาล (Night Predators)” ประกอบกับ ได้ท าการประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จักและออกบูธส่งเสริมการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีจ านวนนักท่องเที่ยวจ านวน 
๓๗๙,๑๕๖ คน เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในช่วงเวลาเดียวกันคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๖ และมี
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รายได้จากการให้บริการจ านวน ๑๑๔.๑๙๓๕ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในช่วงเวลา
เดียวกันคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๑ 

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่าของเยาวชน  
ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ บริษัทเมืองไทย
ประกันชีวิต จ ากัด ธนาคารออมสิน และส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล   

ส าหรับด้านการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้
สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามาจ าหน่ายอาหารป้อนสัตว์ และจ าหน่ายสินค้าชุมในพ้ืนที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเปิด
โอกาสให้กับชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมกิจการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 
 ๒. กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
 สพค. มีแผนการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีความน่าสนใจและโดดเด่น 
ที่จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีในจังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยวของภูมิภาคเหนือตอนบน จะท าการศึกษาส ารวจและออกแบบ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ด าเนินการก่อสร้างต่อไป จ านวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย 

 (๑) โครงการส ารวจและออกแบบสวนน้ า (ทะเลเทียม) 
  สพค. มีแนวคิดในการสร้างสวนน้ า (ทะเลเทียม) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้นใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคเหนือตอนบน   
โดยสวนน้ าจะประกอบไปด้วยเครื่องเล่นต่างๆ เกี่ยวกับน้ า และทะเลเทียมซึ่งจะมีความเหมือนทะเลจริง เช่น  
มีลมทะเล หาดทราย มีคลื่น และมีกลิ่นทะเล และเล็งเห็นถึงโอกาสที่ภูมิภาคเหนือยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวใน
รูปแบบสวนน้ าขนาดใหญ่ ซึ่งจะท าให้สวนน้ า (ทะเลเทียม) เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทย ที่จะท าให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ใหม่และคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมมากขึ้น 

 (๒) โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์ล้านนาไม้สัก 
  พิพิธภัณฑ์ล้านนาจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวด้านศิลปะและวัฒนธรรม จะช่วยสร้างรายได้เพ่ิมให้กับจังหวัดเชียงใหม่และเป็นแหล่งสร้างงานและ
กระจายรายได้สู่ภูมิภาคและชุมชน รวมทั้งเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

  (๓) โครงการส ารวจและออกแบบสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเค็ม (Sea Aquarium) 
  เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในทะเล ที่มี
ความน่าสนใจ โดดเด่น และดึงดูดนักท่องเที่ยว และเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคเหนือ
ตอนบน 

  เนื่องจาก สพค. มีข้อจ ากัดในเรื่องของพื้นการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่  จึงได้พิจารณา
ทบทวนด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมในเขตพ้ืนที่พิงคนคร ซึ่งยังคงสนับสนุนแผนงานเพ่ิมรายได้
จากการท่องเที่ยวและบริการของประเทศเช่นเดิม 
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  ๓. กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 
  ศูนย์ประชุมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสร้างขึ้นเ พ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อภาษาไทยว่า “ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 
พระชนมพรรษา” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “The International Convention and Exhibition Centre 
Commemorating His Majesty’s 7th Cycle Birthday Anniversary” พร้ อมทั้ ง เ ชิญตราสัญลั กษณ์ 
งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประดิษฐานที่ป้ายชื่อศูนย์ประชุมฯ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ  
มีพ้ืนที่หลักแบ่งออกเป็น 

 โถงประชุมขนาดใหญ่ พ้ืนที่รวมขนาด ๓,๔๐๐ ตารางเมตร ความจุสูงสุดถึง ๓,๐๐๐ ที่นั่ง   
 ห้องประชุม หลากหลายรูปแบบถึง ๒๙ ห้อง สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ 

๑๐๐/๑๕๐/๓๐๐/๗๐๐ ที่นั่ง 
 อาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและกระจายสินค้ าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาคเหนือ (SMEs) มีห้อง ฝึกอบรมจ านวน ๔ ห้อง รองรับผู้เข้าร่วมอบรมได้ ๖๐ - ๑๐๐ ที่นั่ง และห้องสัมมนา
แบบเธียเตอร์ จ านวน ๘๐ ที่นั่ง 

 โถงนิทรรศการ มีพ้ืนที่จัดแสดงรวมกว่า ๑๑,๓๔๐ ตารางเมตร รองรับผู้เข้าร่วมชมงาน
มากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับการจัดงานทุกประเภทด้วย ๓ โถง
นิทรรศการ และ ๒ โถงประชุม 

 ลานนิทรรศการกลางแจ้ง พ้ืนที่จัดนิทรรศการกลางแจ้ง ๔ ลาน มีพ้ืนที่รวมกว่า ๗,๔๔๓  
ตารางเมตร   

 อาคารศูนย์อาหาร (food court) ชั้น ๑ พ้ืนที่ประมาณความจุ ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ ที่นั่ง 
(๑,๕๐๐ ตารางเมตร) ใช้รองรับส าหรับให้ผู้มาใช้บริการเข้ามารับประทานอาหารแบบบริการตนเอง   

 อาคารภัตตาคาร (Restaurant) ชั้น ๒ พ้ืนที่ประมาณความจุ ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ ที่นั่ง 
(๑,๕๐๐ ตารางเมตร) ใช้รองรับส าหรับให้ผู้มาใช้บริการเข้ามารับประทานโดยบริการจดรายการอาหารและ
ปรุง-เสิร์ฟอาหาร-จัดเก็บ และรองรับเพื่อเตรียมจัดเลี้ยงสัมมนาแบบกลุ่ม (บุฟเฟ่ต์) 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ สามารถรองรับอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
และส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของกลุ่มภาคเหนือตอนบน และมีเป้าหมายให้ศูนย์
ประชุมฯ เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดงานขนาดใหญ่ของประเทศและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้
จังหวัดเชียงใหม่เป็น MICE City ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือสร้างความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE 

ในปีงบประมาณ 2556 - ๒๕๕๗ ได๎มีการให๎บริการของศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎าฯ 
แบํงออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

(๑) การใช๎สถานที่เพ่ือจัดการประชุมและจัดงานตํางๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข๎อมูล 
ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จัดขึ้นจํานวน 32 ครั้ง ซึ่งมีผู๎ใช๎บริการจํานวน 1,081,408 คน  
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 (๒) การใช๎สถานที่เพ่ือให๎บริการในการศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข๎อมูล  
ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จัดขึ้นจํานวน 33 ครั้ง ซึ่งมีผู๎ใช๎บริการจํานวน 6,973 คน  
 นอกจากนี้ ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ ให้เป็นที่รู้จักท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ และให้การสนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่ในการ
จัดงาน/จัดประชุม ของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ในการให้ใช้สถานที่ 
 
  ๔. กิจกรรมการด าเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคม และสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว 
     (๑) โครงการกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) 
         ด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการกระเช้าลอยฟ้า  
(Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาด า เนื่องจาก สพค. ได้ด าเนินการศึกษาส ารวจและ
ออกแบบกระเช้าลอยฟ้าฯ ได้เริ่มด าเนินการโดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลการศึกษาแล้วเสร็จในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๗ และ สพค. ได้น าโครงการดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 

      (๒) โครงการศึกษาส ารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) ขึ้นดอยหลวงเชียงดาว 
           สพค. มีแนวคิดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยว และเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน กระจายรายได้  และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพ้ืนที่จากการท่องเที่ยว โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน  โดยได้ด าเนิน 
“โครงการศึกษาส ารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) ขึ้นดอยหลวงเชียงดาว” โดยท าการศึกษา
ส ารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) ขึ้นดอยหลวงเชียงดาว โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาส ารวจ
และออกแบบจะสามารถเป็นข้อมูลและทางเลือกส าคัญในการพิจารณาเพ่ือด าเนินการก่อสร้างโครงการกระเช้า
ลอยฟ้า (Cable Car) ขึ้นดอยหลวงเชียงดาวต่อไปในอนาคต 
      สพค. ได้ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อ
โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาว โดยมีผลการศึกษาสรุปดังนี้ 
    1) ความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ ที่มีตํอการ
สร๎างกระเช๎าลอยฟูา (Cable Car) ขึ้นดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ มีในทางบวก กลุํมตัวอยําง
ประชาชนร๎อยละ 74.40 มีความเห็นวําควรให๎มีการสร๎างกระเช๎าลอยฟูา แตํควรต๎องมีการศึกษาความเป็นไป
ได๎และการออกแบบที่เหมาะสม สํวนกลุํมที่ไมํเห็นด๎วยแบํงออกเป็นสอง กลุํมยํอยคือ กลุํมที่ไมํต๎องการให๎สร๎าง 
เพราะต๎องการรักษาสภาพทางกายภาพและระบบนิเวศเดิมไว๎ และจัดให๎มีการทํองเที่ยวเชิงนิเวศและ 
เชิงอนุรักษ๑วัฒนธรรม สํวนอีกกลุํมยํอยนั้น ยังไมํอยากให๎สร๎างเพราะต๎องการเรียนรู๎ถึงข๎อดี ข๎อเสีย ประโยชน๑
และผลกระทบที่จะเกิดข้ึน ตลอดจนผลการศึกษากํอน โดยให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียมีโอกาสรํวมตัดสินใจ 

        2) ความต๎องการของชุมชนและทางเลือกด๎านการจัดการทํองเที่ยวที่เหมาะสมในพ้ืนที่
ดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ อาจบูรณาการได๎ด๎วยผลิตภัณฑ๑ที่จับต๎องได๎  (Tangible Products) เชํน
ระบบนิเวศ การแสดงออกซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ชนเผํา และสินค๎า  OTOP สํวนผลิตภัณฑ๑ที่
จับต๎องไมํได๎ (Intangible Products) ภาพความหลังทางประวัติศาสตร๑ที่ทรงคุณคําเกี่ยวกับการสร๎างบ๎าน 
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แปงเมืองและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
ประเภทตํางๆ 

   3) ความนําจะเป็นและโอกาสของทางเลือกด๎านการจัดการทํองเที่ยวที่เหมาะสมในพ้ืนที่
นั้น ชุมชนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียคาดหวังวํา การสร๎างกระเช๎าไฟฟูา อาจเป็นสํวนหนึ่งของการพัฒนาแบบองค๑
รวมของการสร๎างศักยภาพการรองรับ ของการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือการกระจายรายได๎การแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎เชิงวัฒนธรรมผํานกระบวนการจัดการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน ฉะนั้น  จึงควรคํานึงถึงการเปิดดํานกิ่วผาวอก  
การจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อม การพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม การสร๎างความตระหนักและเตรียมความพร๎อมที่จะ
รองรับการพัฒนาอยํางยั่งยืน การพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการทํองเที่ยวอยํางมีสํวนรํวมและมีมาตรฐาน  
ที่ยอมรับได๎ และดึงดูดนักทํองเที่ยวไปเชียงดาวตลอดทั้งปี มากกวําที่เป็นปีละ 3 เดือนเชํนปัจจุบัน แตํไมํให๎
เกิดภาวะของความเป็นอําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอนขึ้นในเชียงดาวเด็ดขาด และการให๎โอกาสชุมชนมีสํวน
รํวมในการเป็นเจ๎าของและจัดการโครงการกระเช๎าไฟฟูาในอนาคต 

           4) สํวนระบบความเชื่อจากการเกรงวํา กระเช๎าลอยฟูาจะลอยข๎ามหัวสิ่งศั กดิ์สิทธิ์ 
และลบหลูํเจ๎าพํอคําแดงนั้น ชุมชนสํวนใหญํ และพระสงฆ๑ เจ๎าอาวาส ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักที่เป็นผู๎นําชุมชนและทาง
ศาสนาให๎ข๎อคิดเห็นวํานําจะมีแนวทางปูองกัน และแก๎ไขได๎ด๎วยพิธีกรรมล๎านนาที่เหมาะสม เพราะอยูํที่เจตนา
ของกรรมที่จะกระทํา เชํน การทําพิธีกรรมขอขมาลาโทษ รวมทั้งการจัดสร๎างหอเจ๎าพํอไว๎บูชากราบไหว๎ให๎
เหมาะสม และที่สําคัญคือ ความเชื่อเรื่องเจ๎าพํออยูํที่ในใจคน และเรื่อง “ขึด” เป็นเรื่องนามธรรมและระบบ
ความเชื่อที่กระจายตัวไปนอกพ้ืนที่เชียงดาวด๎วย และความเข๎าใจวํากระบวนการกํอสร๎างจะทําลายภูเขาหินปูน
และปุากับระบบนิเวศนั้น จําเป็นต๎องมีการทําสื่อที่เหมาะสมประกอบการให๎ความรู๎ความเข๎าใจอยํางเป็นกลาง
และเป็นธรรม และถ๎าจะมีการศึกษาศึกษา สํารวจ ก็ควรให๎ภาคประชาชนมีสํวนรํวมในการศึกษาความเป็นไป
ได๎ในการกํอสร๎างกระเช๎าลอยฟูาด๎วย 
   

 ๕. กิจกรรมการประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง 
     (๑) สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
และพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่เชื่อมโยงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สนับสนุนการจ้างงานและกระจายรายได้สู่พื้นที่เป้าหมาย 
       (๒) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยใน
ระยะแรกก าหนดกรอบการจัดท าแผนโดยบูรณาการแผนงาน/โครงการ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง 
พะเยา แม่ฮ่องสอน และเชียงราย เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) 
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ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการด าเนินงาน/แนวทางแก้ไข 
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
- สิ่งก่อสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกเริ่มเสื่อม 

สภาพตามอายุการใช้งาน เนื่องจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ก่อสร้างมาเป็นเวลาเกือบ ๑๐ ปี ซึ่งต้องได้รับการ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ในการด าเนินงานและการให้บริการนักท่องเที่ยว 

 
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ านวย
ความสะดวกแล้วบางส่วน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมส าหรับพัฒนา
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมในการรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว 

- ศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
๗ รอบ พระชนมพรรษา 
- ยังขาดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นต่อการให้ 

บริการและการบริหารจัดการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ 
 

 
 
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ 

ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบเครื่องปรับ อากาศของศูนย์
ประชุมฯ เนื่องจากระบบเดิมไม่สามารถแยกเปิด-ปิดเฉพาะ
พื้นที่ที่ต้องการใช้งานได้  จึงท าให้เกิดความสิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนส านักงาน
จึงได้ใช้เงินรายได้และเงินทุนของส านักงานฯ มาด าเนินการ
ดังกล่าว 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมในส่วนที่มีส าคัญและจ าเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้งานและเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 
ระบบโครงข่าย ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร และการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคาร
รองรับคนทุกกลุ่ม 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
- ข้อจ ากัดในเรื่องของพื้นการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว

แห่งใหม่ในอนาคต  
 

 
- ศึกษาและจัดท าแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่

พิงคนคร 
- ปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ 



11 
 

สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑. การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑.  ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้รับอนุมัติแผนรายละเอียดรายจ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงินรวมจํานวน ๙59,2๔๙,๔40 บาท โดยจําแนกตามประเภทคําใช๎จําย
และแหลํงเงิน ดังนี้ 

หน่วย : บาท 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่ายเงิน 

เงินอุดหนุนจากรัฐ เงินทุน เงินรายได ้ รวม 
กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว (ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร)ี 

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๗๓,๖๕๖,๖๐๐ - - ๗๓,๖๕๖,๖๐๐ 
๒. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ๑๐๖,๒๙๑,๖๐๐ ๑๕,๔๖๖,๔๔๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑๒๓,๔๕๘,๐๔๐ 
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ๒๑๗,๒๔๖,๘๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๘,๖๐๐,๖๐๐ ๒๙๕,๑๔๗,๔๐๐ 
    ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์ ๓๓,๗๒๖,๘๐๐ - ๕,๙๑๐,๖๐๐ ๓๙,๖๓๗,๔๐๐ 
    ๓.๒  ค่าสิ่งก่อสร้าง ๑๘๓,๕๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๒,๖๙๐,๐๐๐ ๒๕๖,๒๑๐,๐๐๐ 

รวม ๓๙๗,๑๙๕,๐๐๐ ๔๕,๔๖๖,๔๔๐ ๕๐,๓๐๐,๖๐๐ ๔๙๒,๙๖๒,๐๔๐ 

กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา  
(ศนูย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ) 

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑๑,๖๓๑,๕๐๐ - - ๑๑,๖๓๑,๕๐๐ 
๒. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ๙๑,๙๒๔,๙๐๐ ๑๒,๑๘๘,๘๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๗,๑๑๓,๗๐๐ 
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ๑๐๔,๕๕๑,๐๐๐ ๑๔,๙๐๐,๐๐๐ ๕๖,๐๒๑,๖๐๐ ๑๗๕,๔๗๒,๖๐๐ 
    ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์ ๒๕,๓๘๑,๐๐๐ - ๑๖,๒๕๐,๖๐๐ ๔๑,๖๓๑,๖๐๐ 
    ๓.๒  ค่าสิ่งก่อสร้าง ๗๙,๑๗๐,๐๐๐ ๑๔,๙๐๐,๐๐๐ ๓๙,๗๗๑,๐๐๐ ๑๓๓,๘๔๑,๐๐๐ 

รวม ๒๐๘,๑๐๗,๔๐๐ ๒๗,๐๘๘,๘๐๐ ๕๙,๐๒๑,๖๐๐ ๒๙๔,๒๑๗,๘๐๐ 

กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือการท่องเที่ยวในเขตพิงคนคร (ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ) 

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๘,๕๑๗,๙๐๐ - - ๘,๕๑๗,๙๐๐ 
๒. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ๒๓,๕๒๓,๖๐๐ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๕๒๓,๖๐๐ 
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ๒,๓๔๖,๐๐๐ - - ๒,๓๔๖,๐๐๐ 
    ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์ ๘๔๖,๐๐๐ - - ๘๔๖,๐๐๐ 
    ๓.๒  ค่าสิ่งก่อสร้าง ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓๔,๓๘๗,๕๐๐ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๙,๓๘๗,๕๐๐ 

กิจกรรมการประสานการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่
เชื่อมโยง (ส านักบริหารงานกลาง) 

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๒๕,๗๑๘,๐๐๐ - - ๒๕,๗๑๘,๐๐๐ 
๒. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ๘๖,๐๒๐,๒๐๐ ๑๓๙,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๙๐,๓๕๙,๒๐๐ 
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ประเภทค่าใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่ายเงิน 

เงินอุดหนุนจากรัฐ เงินทุน เงินรายได ้ รวม 
๓. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ๑,๘๒๙,๘๐๐ - ๑๔,๗๗๕,๑๐๐ ๑๖,๖๐๔,๙๐๐ 
    ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์ ๑,๘๒๙,๘๐๐ - ๔,๐๗๘,๑๐๐ ๕,๙๐๗,๙๐๐ 
    ๓.๒  ค่าสิ่งก่อสร้าง - - ๑๐,๖๙๗,๐๐๐ ๑๐,๖๙๗,๐๐๐ 

รวม ๑๑๓,๕๖๘,๐๐๐ ๑๓๙,๐๐๐ ๑๘,๙๗๕,๑๐๐ ๑๓๒,๖๘๒,๑๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๗๕๓,๒๕๗,๙๐๐ ๗๒,๖๙๔,๒๔๐ ๑๓๓,๒๙๗,๓๐๐ ๙๕๙,๒๔๙,๔๔๐ 

 
๒.  ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จ าแนกตาม

แหล่งเงิน สรุปดังนี้ 
หนํวย : บาท 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ผลเบิกจ่าย  กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือ (ส่งคืน) 
วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ 

๑ งบบุคลากร ๑๑๙,๕๒๔,๐๐๐ 76,211,556.83 63.76 - - 43,312,443.17 36.24 
 เงินงบประมาณ ๑๑๙,๕๒๔,๐๐๐ 76,211,556.83 63.76 - - 43,312,443.17 36.24 

 
เงินนอก
งบประมาณ 

- - - - - - - 

๒ งบด าเนินงาน ๓44,93๔,8๔๐ 215,221,644.93 62.39 17,968,057.32 5.21 111,745,137.75 32.40 
 เงินงบประมาณ ๓๐3,24๐,6๐๐ 182,246,592.91 60.10 16,788,607.32 5.54 104,205,399.77 34.36 

 
เงินนอก
งบประมาณ 

41,694,240 32,975,052.02 79.09 1,179,450.00 2.83 7,539,737.98 18.08 

๓ งบลงทุน ๔94,79๐,6๐๐ 371,196,240.12 75.02 61,797,190.00 12.49 61,797,169.88 12.49 
 เงินงบประมาณ ๓๓๐,๔๙๓,๓๐๐ ๒๘๓,๖๕๙,๒๕๖ ๘๕.๘๓ ๒๕,๙๘๗,๓๐๒ ๑๕.๘๒ ๒๐,๘๔๖,๗๔๒ ๖.๓๑ 

 
เงินนอก
งบประมาณ 

๑๖๔,๒๙๗,๓๐๐ ๘๗,๕๓๖,๙๘๔ ๕๓.๒๘ ๓๕,๘๐๙,๘๘๘ ๒๑.๘๐ ๔๐,๙๕๐,๔๒๘ ๒๔.๙๒ 

3.1 คําครุภณัฑ๑  92,542,6๐๐ 81,416,706.99 87.98 6,788,490.00 7.34 4,337,403.01 4.69 
 เงินงบประมาณ ๖6,30๓,3๐๐ 58,165,556.00 87.73 4,879,302.00 7.36 3,258,442.00 4.91 

 
เงินนอก
งบประมาณ 

๒6,2๓๙,๓๐๐ 23,251,150.99 88.61 1,909,188.00 7.28 1,078,961.01 4.11 

๓.2 คําสิ่งกํอสร๎าง  402,248,000 289,779,533.13 72.04 55,008,700.00 13.68 57,459,766.87 14.28 
 เงินงบประมาณ ๒๖๔,๑๙๐,๐๐๐ 225,493,700.00 85.35 21,108,000.00 7.99 17,588,300.00 6.66 

 
เงินนอก
งบประมาณ 

138,058,000 64,285,833.13 46.56 33,900,700.00 24.56 39,871,466.87 28.88 

เงินงบประมาณ 
รวมท้ังสิ้น 

๗๕๓,๒๕๗,900     542,117,405.74 71.97 42,775,909.32 5.68 168,364,584.94 22.35  

เงินนอกงบประมาณ 
รวมท้ังสิ้น 

205,991,540 120,512,036.14 58.50 36,989,338.00 17.96 48,490,165.86 23.54 

รวมท้ังสิ้น ๙59,2๔๙,๔40 662,629,441.88 69.08 79,765,247.32 8.32 216,854,750.80 22.61 
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๓.  สถานะผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สรุปดังนี้ 
     ๓.๑ เงินงบประมาณ   

 ๓.๑.๑  ครุภัณฑ ์จ านวน ๗๙ รายการ (๒๘๔ หน่วย) วงเงิน ๖๖,๓๐๓,๓๐๐ บาท 
 

 
 
  ๓.๑.๒  สิ่งกํอสร๎าง จํานวน ๖3 รายการ วงเงิน ๒๖๔,๑๙๐,๐๐๐ บาท 
 

 

 กันเงินไว้เบิก 
เหลื่อมปี 7.36%  

(7 รายการ  
92 หน่วย 

4,879,302 บาท) 

ด าเนินการและ
เบิกจ่ายเรียบร้อย
แล้ว 87.73% 

58,165,556 บาท 

 เงินเหลือจ่าย  
4.91% 

3,258,442 บาท  

ยกเลิกด าเนินการ 
1.14% (2 รายการ  
3,000,000 บาท)  

 กันเงินไว้เบิก 
เหลื่อมปี 7.99%  

(4 รายการ  
21,108,000 บาท) 

 ด าเนินการและ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

85.35%  
225,493,700 

บาท 

เงินเหลือจ่าย 
5.52% 

14,588,300 บาท  
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     ๓.๒  เงินนอกงบประมาณ (เงินทุน+เงินรายได้)   
  ๓.๒.๑  ครุภัณฑ ์จ านวน ๖๗ รายการ (๓๑๐ หน่วย) วงเงิน ๒๖,๒๓๙,๓๐๐ บาท 

 
 
  ๓.๒.๒  สิ่งกํอสร๎าง จํานวน 20 รายการ วงเงิน ๑๓๘,0๕๘,๐๐๐ บาท 
 

 
 

กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี 7.28% 

(3 รายการ  
4 หน่วย 

1,908,888 บาท) 

ด าเนินการและ
เบิกจ่ายเรียบร้อย
แล้ว 88.61% 

23,251,150.99 
บาท 

เงินเหลือจ่าย 
4.11%  

1,079,261.01 
บาท 

ยกเลิกด าเนินการ 
20.28%  
(1 รายการ 

28,000,000 บาท) 

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
24.56%  
(5 รายการ  

33,900,700 บาท) 

ด าเนินการและ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

46.56% 
64,285,833.13 

บาท 

เงินเหลือจ่าย 
1.65%  

(11,871,466.87 
บาท) 
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๒. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

รายการ 
ประมาณการรายได ้ รายได้ปี ๒๕๕๘ 

ปี ๒๕๕๘ ณ ๓0 ก.ย. ๕๘ 
๑ รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานเชียงใหม่

ไนท์ซาฟาร ี
๑๒๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐ 164,320,667.54 

   - คําขายสินค๎า (อาหารวํางและเครื่องดื่ม สินค๎าที่
ระลกึ อาหารสัตว๑) 

๑๓,๘๘๐,๕๐๐.๐๐ 13,475,200.84 

   - คําบัตรเข๎าชม ๙๕,๗๑๔,๕๐๐.๐๐ ๑๔๓,๐๗๗,๗๘๔.๕๑ 
   - คําบริการถํายภาพกบัสัตว๑ ๑,๗๙๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๘๐,๘๒๗.๒๑ 
   - คําบริการที่พัก ห๎องประชุมสัมมนา/จัดเลี้ยง ๔,๐๐๒,๐๐๐.๐๐ 2,743,096.65 
   - คําบริการกิจกรรม Children World ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕๓,865.59 
   - คําบริการรถโดยสาร ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๔๖๔.๕๔ 
   - สํวนแบํงรายไดจ๎ากการขายสินค๎าและบรกิาร ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๖,๑๖๘.๘๗ 
   - คําเชําสถานที่ ๙๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖๗,๔๕๘.๔๓ 
   - รายได๎จากเงินบริจาค ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
   - รายได๎อื่น เชํน รายได๎จากการให๎บริการ

สาธารณูปโภค 
๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๘๗๓,๔๘๓.๖๒ 

   - รายได๎คําปรับ ๐.๐๐ ๑,๔๗๖,๓๑๗.๒๘ 
        
๒ รายได้จากการด าเนินงานของศูนย์ประชุมและแสดง

สินค้านานาชาติฯ 
๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 20,291,720.00 

   - คําเชําพื้นที่ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 20,159,012.00 
   - รายได๎อื่น ๐.๐๐ ๑๓2,708.0๐ 
        
๓ รายได้อ่ืน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๘๕๖,๓๑๔.๒๖ 
   - ดอกเบี้ยเงินฝาก ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๗๓๓,๗๔๘.๔๖ 
   - รายได๎คําปรับ ๐.๐๐ ๑๒๒,๕๖๕.๘๐ 
   - รายได๎อื่น ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
   - คําธรรมเนียมธนาคาร ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑๖๖,๐๔๑,๐๐๐.๐๐ 203,468,701.80 
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        ๒.๑ สถิติจ านวนนักท่องเทีย่วและรายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
(1) จํานวนนักทํองเที่ยวและรายได๎ของสํานักงานเชียงใหมํไนท๑ตั้งแตํปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 - 2558 สรุปดังนี้ 

 
จ านวนนักท่องเที่ยวซื้อบัตร 

รวมทั้งสิ้น รายได้ ปีงบประมาณ นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 

 
ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก 

พ.ศ. 2556 194,814 46,071 75,193 6,443 322,521 100,469,660.00 
พ.ศ. 2557 197,071 47,675 122,556 11,854 379,156 114,193,510.61 
พ.ศ. 2558 ๑๙๑,๐๒๗ ๕๐,๙๔๙ ๒๒๓,๗๘๑ ๒๓,๖๒๐ 489,377 ๑๖๔,๓๒๐,๖๖๗.๕๔ 

 

   (2) สัดสํวนนักทํองเที่ยวเข๎าชมเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 
(ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) ดังนี้ 
 

  

(3) กราฟแสดงจํานวนนักทํองเที่ยวเข๎าชมเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 - 2558 (ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) ดังนี้ 

 

ผู้ใหญ่ 
(ไทย), 

197,071 เด็ก (ไทย), 
47,675 

ผู้ใหญ่ 
(ต่างชาติ), 
122,556 

เด็ก 
(ต่างชาติ), 
11,854 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผู้ใหญ่ (ไทย) 
191,027 คน 

เด็ก (ไทย) 
50,949 คน 

ผู้ใหญ่ 
(ต่างชาติ) 

223,781 คน 

เด็ก 
(ต่างชาติ) 
23,620 คน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558) 

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

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 านวนนักท่องเที่ยว (คน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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(4) รายได๎ของเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 (ข๎อมูล ณ วันที่ 
30 กันยายน 2558) ดังนี้ 

 

 
        ๒.๒  สถิติจ านวนผู้เข้าใช้บริการและรายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
 

(1)  จํานวนผู๎เข๎าใช๎บรกิารและรายได๎ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ  พระชนมพรรษา ตั้งแตํปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 สรุปดังนี ้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
จ านวนผู้เข้าใช้บริการ(คน) 

จัดงาน/จัด
ประชุม 

ขอใช้
สถานท่ี 

ศึกษาดู
งาน 

รวม รายได ้

2556 37,700 - 179 37,879 3,030,662.63 

2557 1,535,500 11,500 2,292 1,549,292 19,780,505.08 

2558 ๔๔๓,๕๔๙ ๔๑,๓๗๔ ๘๔๘ ๔๘๕,๗๗๑ 20,291,720.00 
 

 

 

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

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

รายได้ (บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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  (2)  จํานวนหนํวยงานที่เข๎ามาใช๎บริการศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 (ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ จ านวนครั้ง 

2556 14 

2557 51 

2558 ๗๖ 
 

(3)  สัดสํวนของผู๎เข๎าใช๎บริการศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 (ข๎อมลู ณ วันที่ 3๐ กันยายน 2558) ดังนี้ 

  

 (4)  กราฟแสดงรายได๎ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 (ข๎อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) ดังนี้ 

 

 

จัดงาน /  
จัดประชุม 
1,535,500 

คน  

ขอใช้สถานท่ี 
 11,500 คน 

ศึกษาดูงาน 
2,292 คน 

จัดงาน / จัด
ประชุม 

443,549 คน  

ขอใช้พ้ืนท่ี  
41,374  คน 

ศึกษาดูงาน  
848 คน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558) 

 -

 2,000,000.00

 4,000,000.00

 6,000,000.00

 8,000,000.00

 10,000,000.00

 12,000,000.00

 14,000,000.00

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

รายได้ (บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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๓. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     ๓.๑  กรอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรมการด าเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
สนับสนุน/สํงเสริมการ
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว
ภายในจังหวัดเชียงใหมํ 
และพ้ืนที่เชื่อมโยงให๎มี 
ขีดความสามารถในการ
แขํงขัน 

การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิง
สร๎างสรรค๑ท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานและมีความโดดเดํน
การเพ่ิมคุณคํา (value added) 
เพ่ือยกระดับแหลํงทํองเที่ยว
และการเชื่อมโยงแหลํง
ทํองเที่ยวตํางๆ ในพ้ืนที่ 

1. พัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวเดิมให๎มีการ
บริหารจัดการตาม
มาตรฐาน สากล 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 งบประมาณปี 2558 
1. ปรับปรุงพื้นท่ีโซนแสดงสัตว๑  
2. ปรับปรุงภูมิสถาปัตย๑บริเวณทางเข๎าจนถึงอาคารบริการนักทํองเที่ยว 
3. ปรับปรุงอาคารบริการสิ่งปลูกสร๎าง ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย

ความสะดวก  
4. โครงการจัดหาสัตว๑เพ่ิมเติม  
5. โครงการนั่งรถชมไพร (Fantasy Dinner)  
6. โครงการจัดการสิ่งแวดล๎อมและปรับปรุงภูมิทัศน๑  
7. การพัฒนาพ้ืนที่ให๎บริการเพ่ือการเรียนรู๎แกํเยาวชน  
8. การสํารวจรังวัดและจัดทําแผนที่ภูมิประเทศ  
9. ปรับปรุงสํวนแสดงกวางผา  

10. ปรับปรุงสํวนแสดงจระเข๎น้ําจืด  
11. ปรับปรุงระบบระบายอาการ Tiger World  
12. ปรับปรุงห๎องถํายภาพกับสัตว๑  
13. ปรับปรุงระบบไฟฟูาฉุกเฉินบ๎านพัก  
14. ปรับปรุงระบบไฟฟูาแสดงสวํางสํวนแสดงสัตว๑ Savanna Safari  
15. ปรับปรุงระบบไฟฟูาแสดงสวํางสํวนแสดงสัตว๑ Predator Prowl  
16. ปรับปรุงสํวนแสดงเสือโครํง  
17. โครงการ The Magic of Elephant Trail  
18. การจัดหาครุภัณฑ๑สํานักงาน  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรมการด าเนินงาน 
19. การจัดหาครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑และอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑  
20. การจัดหาครุภัณฑ๑ยานพาหนะ  

 เงินกันเหลื่อมปี 2557 
21. การจัดทําแผนการพัฒนาพ้ืนที่ของเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี 
22. ปรับปรุงสํานักงานฝุายบริหารจัดการสัตว๑  
23. การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการบริการที่ท่ัวถึงเทําเทียม 

และปลอดภัย  
24. โครงการจัดหายานพาหนะสําหรับให๎บริการนักทํองเที่ยว 

    25. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่สํวนแสดงสัตว๑  
    26. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค๎าและบริการด๎านการค๎าภายใน 
    27. โครงการปรับปรุงอาคารบริการสิ่งปลูกสร๎าง ระบบสาธารณูปโภค  

และสิ่งอํานวยความสะดวก  
    28. โครงการพัฒนาปรับปรุงบ๎านพักห๎องประชุมสัมนา ศูนย๑แคมป์กราวด๑ 
    29. โครงการจัดแสดงความสามารถสัตว๑เพ่ือหารายได๎เชิงบูรณาการ 
    30. โครงการประชาสัมพันธ๑และการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication)       
  31. โครงการพัฒนาบุคลากร  
  32. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต๑  
  33. โครงการจัดหาเพ่ิมเติม/ทดแทนอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑และเครือขําย 
  34. โครงการศึกษา อนุรักษ๑ และเพาะพันธุ๑สัตว๑ปุาที่สําคัญและหายาก 
   35. โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการรองรับการเข๎าสูํ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

 
 

36. การพัฒนาระบบโครงขํายการสื่อสารของสํานักงานเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรมการด าเนินงาน 
    2.  การเชื่อมโยงแหลํง

ทํองเที่ยวเพื่อสร๎างจุด
ขาย/มูลคําของแหลํง
ทํองเที่ยว 
 

 
1. 

 

งบประมาณปี 2558 
การจัดทําแผนการตลาดเชิงลึกด๎านการทํองเที่ยว สํานักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค๑การมหาชน)  

    2. การจัดหาครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑และอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ 
  
  

  
  

3. คําปรับปรุงสํานักงาน  
  

4. 
เงินกันเหลื่อมปี 2557 
การศึกษาและจัดทําแผนการพัฒนาพื้นที่ทํองเที่ยวในเขตพ้ืนที่เชื่อมโยง
หรือตํอเนื่องกับเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ 7 จังหวัด 

3. พัฒนากิจกรรม 
รูปแบบ และสถานที่
ทํองเที่ยวแหํงใหมํ 

 
1. 

เงินกันเหลื่อมปี 2557 
การจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตํอการศึกษาสํารวจและ
ออกแบบกระเช๎าลอยฟูา (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี-
ดอยปุย-ดอยผาดํา  

      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
สนับสนุนการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ทํองเที่ยวให๎มีมาตรฐาน
ระดับสากลและยั่งยืน 

ระบบการบริหารจัดการแหลํง
ทํองเที่ยวและศูนย๑ประชุมและ
แสดงสินค๎านานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา ที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนามาตรฐาน
การบริหารจัดการด๎าน
การทํองเที่ยว 
  

 
1. 

งบประมาณปี 2558 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการให๎บริการ 

2. กํอสร๎างปูายศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติฯตามเส๎นทางตํางๆ  
3. กํอสร๎างปูอมยามพร๎อมอุปกรณ๑เปิด-ปิดระบบอัตโนมัติ  
4. ติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ(Building Automatic System : BAS)  
5. ปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร  

  6. 
 

7. 

ปรับปรุงระบบวิศวกรรมไฟฟูาระบบสํงจํายกําลังเครื่องกําเนิดไฟฟูาและ
ระบบแสงสวํางภายในอาคาร (ระบบเต๎ารับไฟฟูา)  
โครงการเตรียมความพร๎อมต๎อนรับกินรีทองปี 2558 

 

  8. จัดหาครุภัณฑ๑สํานักงาน  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรมการด าเนินงาน 
   9. จัดหาครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑  
   10. ปรับปรุงสิ่งกํอสร๎าง  
       

11. 
เงินกันเหลื่อมปี 2557 
จัดทําแผนการพัฒนาพื้นที่ของศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  

      12. การศึกษารูปแบบการทําธุรกิจ (Business Model) ทีเ่หมาะสมเพื่อการ
บริหารจัดการศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา  

  2. พัฒนาการตลาด
และการประชาสัมพันธ๑
เชิงรุก 

 
1. 

งบประมาณปี 2558 
โครงการการตลาดเชิงบูรณาการ  

    2. กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ๑สํานักงานพัฒนาพิงคนคร  
เงินกันเหลื่อมปี 2557 

    
 

3. จัดทําแผนธุรกิจของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) 
ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :   
สํงเสริม/ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค และสิ่ง
อํานวยความสะดวก เพ่ือ
เชื่อมโยงและบูรณาการ
ด๎านการทํองเที่ยว 
 

การปรับปรุงและพัฒนา
โครงขํายระบบการคมนาคม
การขนสํง ให๎เข๎าถึงแหลํง
ทํองเที่ยวการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการรองรับ
ของแหลํงทํองเที่ยวและการ
ปรับปรุงภูมิสถาปัตย๑ในพ้ืนที่ให๎
โดดเดํนและมีเอกลักษณ๑ 

1. ประสานการบริหาร
จัดการด๎านคมนาคม
ขนสํงเพื่อสํงเสริม
ศักยภาพด๎านการ
ทํองเที่ยว 

 
1. 

เงินกันเหลื่อมปี 2557 
ดําเนินการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ 
ขนสํงมวลชน เชียงใหมํ ลําพูน และลําปาง   
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรมการด าเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :   
พัฒนาการบริหารจัดการ
ข๎อมูลองค๑ความรู๎ที่ทันสมัย
และเครือขํายการพัฒนาที่
เข๎มแข็ง 
 
 
 

การเผยแพรํข๎อมูลด๎านการ
ทํองเที่ยวการจัดทําระบบฐาน
องค๑ความรู๎ของแหลํงทํองเที่ยว
ทางธรรมชาติและที่สร๎างขึ้น
ประวัติศาสตร๑ 
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ใน
พ้ืนที่พิงคนครโดยบูรณาการ
รํวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
และท๎องถิ่น 

1. พัฒนาและประสาน
ความรํวมมือระหวําง
เครือขํายการพัฒนา
ด๎านการทํองเที่ยว 

 
1. 

งบประมาณปี 2558 
การสร๎างเครือขํายด๎านการทํองเที่ยวชุมชน 

2. 
3. 
4. 

โครงการสัมมนาวิชาการรํวมกับประชาชาติธุรกิจเรื่องการทํองเที่ยว  
โครงการประกวดหนังสั้น หัวข๎อ “รุํงเรือง เลิศล้ํา ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร” 
โครงการทําเว็บไซต๑ด๎านการแนะนําข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยว ในเขตพัฒนา 
พิงคนคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  
อนุรักษ๑และสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

สนับสนุนสํงเสริม สืบสาน 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ๑
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

  - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :  
พัฒนาองค๑กรให๎มีขีด
สมรรถนะสูงและเป็นมือ
อาชีพ 

การบริหารจัดการองค๑กรที่มี
ความทันสมัยมีธรรมาภิบาล 
และมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค๑กรที่มี
ประสิทธิภาพ 
  
  
  
  

 
1. 

เงินกันเหลื่อมปี 2557 
จัดทําแผนแมํบทของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน)  

2. การใช๎งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส๑ 
3. การใช๎งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
4. ปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส๑  

งบประมาณปี 2558 
5. จัดหาครุภัณฑ๑สํานักงาน  
6. จัดหาครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑และอุปกรณ๑  
7. ปรับปรุงสํานักงาน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรมการด าเนินงาน 
    2. สํงเสริมและพัฒนา

บุคลากรให๎มีขีด
สมรรถนะสูง 
  

 
1. 

งบประมาณปี 2558 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด๎านการดูแลและรักษาสัตว๑  

    2. โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558  
เงินกันเหลื่อมปี 2557 

  
  

  
  

3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) 
3. สร๎างภาพลักษณ๑
องค๑กรที่ดี 

 
1. 
2. 
 

3. 

งบประมาณปี 2558 
โครงการสํงเสริมภาพลักษณ๑องค๑กร 
โครงการกิจกรรมปั่นจักรยานเทดิพระเกียรติของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) 
โครงการส่งเสริมนิทรรศการประชาสัมพันธ์ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) 

    4. สํงเสริมการบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบ
ตํอสังคม 

 
1. 

เงินกันเหลื่อมปี 2557 
จัดทําแผนพัฒนาธรรมาภิบาลของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค๑การมหาชน)       
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๓.๒  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
 

แผนปฏิบัติงานประจําปี  พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น จํานวน 302 รายการ วงเงินจํานวน 
808,596,905.35 บาท สรุปดังนี้ 

- ดําเนินการตามแผน จํานวน 297 รายการ วงเงินจํานวน 772,096,905.35 บาท ลงนามไมํทัน
ภายในกําหนดตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎จํายเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 จํานวน 2 รายการ 
วงเงินจํานวน 3,000,000 บาท และยกเลิกดําเนินการ จํานวน 3 รายการ วงเงินจํานวน 33,500,000 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 31 รายการ วงเงินจํานวน 
78,185,401.50 บาท 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จัดซื้อจัดจ๎างได๎ต่ํากวําวงเงินงบประมาณที่ได๎รับ รวมวงเงิน
จํานวน 30,784,369.88 บาท 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
และพื้นที่เชื่อมโยงให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. ปรับปรุงพืน้ที่โซนแสดงสัตว๑ 
วงเงิน 79,300,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จาํนวน 18 รายการ 
- ไมํได๎รับการพิจารณาจากรองนายกรัฐมนตรี จํานวน 1 รายการ 
- รอเบิกจํายตามสัญญา และกนัเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จาํนวน 2 รายการ 
- ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํยเรียบร๎อยแล๎ว จํานวน 15 รายการ 

โดยมีรายละเอียดผลการดาํเนินงานตามรายการยํอย ดังนี้ 
 ปรับปรุงโซนแสดงสัตว์โซน Jaguar Trail 
 1. ติดตั้งระบบเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ๑และจุด

โทรศัพท๑ฉุกเฉิน วงเงิน 2,500,000 บาท 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 2. กํอสร๎างสํวนแสดงซิมแพนซี โดยปรับปรุงสํวนแสดง
เสือโครํงขาว วงเงิน 7,000,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 3. ปรับปรงุพื้นที่กิจกรรม Tiger Show (ตํอเติมอัฒจรรย๑
ชมการแสดง Tiger Show พร๎อมหลังคาขนาด  
200 ที่นั่ง กํอสร๎างคอกกักเสือ 2 คอก ปูายสื่อ
ความหมายแบบดิจิตอล 5 ปาูย และปาูยซุ๎ม  
Tiger show) วงเงิน 13,330,000 บาท 

- รอเบิกจํายตามสัญญา มีจํานวน  
3 งวดงาน เบิกจํายแลว๎ 1 งวดงาน 
คงเหลือเบิกจําย 2 งวดงาน วงเงิน 
8,925,000 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
2 งวดงาน (งวดที่ 2 และ 3) 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จใน 
ไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณ 2559) 

 4. ขยายสํวนแสดงเสือลายเมฆ (เพิ่มพื้นที่สํวนกลางแจ๎ง 
สร๎างรั้วหินเทียม สร๎างรํมเงา (shelter) น้ําตกและ 
บํอน้ํา วงเงนิ 2,000,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 5. กํอสร๎างรั้วไม๎เทียมด๎านหน๎าสํวนแสดงสตัว๑ (สาํหรับ
สํวนแสดงสัตว๑ที่มลีักษณะเปน็ โหมดอยูํด๎านหน๎า
สํวนแสดงทุกสํวนแสดง) วงเงิน 5,000,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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กลยุทธ์ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 6. ปูายให๎ความรู๎ จํานวน 10 ปูาย (แบบ animation 
พร๎อมหลังคากันแดดกันฝน)  
วงเงิน 2,000,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

7. ตํอเติมอาคารปลาชํอนอเมซอน (ขนาด 5x15 เมตร) 
วงเงิน 1,000,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 8. สร๎างจุดถํายรปู จํานวน 3 จดุ (ปรับปรุงภูมิทัศน๑) 
วงเงิน 1,500,000 บาท 

- ลงนามในสัญญาไมทํันภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช๎จาํยงบประมาณ 
- รองนายกรัฐมนตรีไมํพิจารณา
เห็นชอบให๎ดําเนินการ 

 

ปรับปรุงโซนแสดงสัตว์โซน Savanna Safari  
9. ขยายสํวนแสดงแอฟริกันไดร๑ทร ู(ถมคูแห๎งของสํวน

แสดงสิงโต ไฮยีนาํลายจุด และเสือชีต๎า สรา๎งรํมเงา
สําหรับยีราฟ ทําหินเทียม) วงเงิน 3,250,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

10. ปรับปรุงสํวนแสดงแรดขาว (ทาํรั้วหินเทียมชํอง
ทางเดินจากคอกกักไปสํวนแสดง และปรบัปรุง 
ภูมิทัศน๑) วงเงิน 3,000,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 11. กํอสร๎างซองหนีบยีราฟ (สําหรับการตรวจสุขภาพ
และการรักษา) วงเงนิ 250,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

12. กํอสร๎างอาคารโรงชา๎ง (ทําเสาปนูล๎อมรอบโรงชา๎ง
เดิม ทําซองสําหรับการรักษาช๎าง)  
วงเงิน 5,000,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 ปรับปรุงส่วนแสดงสตัว์บริเวณรอบร้านยีราฟ 
 13. กํอสร๎างสวนสัตว๑สําหรับเด็ก (สร๎างคอกกักสัตว๑เชื่อง 

ทํารํมเงา : Shelter) วงเงิน 10,000,000 บาท 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 14. ปรับปรุงสํวนแสดงของยีราฟ ม๎าลาย และกวาง  
(ชุดโหมดทํารั้วไฟฟาู และปรับปรุงภูมิทัศน๑)  
วงเงิน 2,000,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 15. กํอสร๎างสวนแสดงนกกระตั้ว (รัว้หินเทียม คูน้ํา  
รํมเงา (Shelter) น้ําตก และ Holding)  
วงเงิน 1,500,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 ก่อสร้างระบบสร้างความชุ่มชืน้ 
 16. ติดตั้งระบบสเปรย๑ความชุํมชื้นภายในอากาศ 

ภายในพื้นที่โซนแสดงสตัว๑ Predator Prowl  
และ Savanna Safari วงเงิน 8,000,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

17. ติดตั้งรั้วกันแนวภูมิทัศน๑ภายในพื้นที่โซนแสดงสัตว๑ 
Predator Prowl และ Savanna Safari  
วงเงิน 10,000,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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 ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียรอบพื้นที่โซน Jaguar Trail 
 18. ปรับปรุงระบบบําบัดน้าํเสียรอบพื้นที่โซน Jaguar 

Trail วงเงิน 1,970,000 บาท 
- รอเบิกจํายตามสัญญา มีจํานวน  
13 งวดงาน เบิกจํายแล๎ว 4 งวดงาน 
คงเหลือเบิกจําย 9 งวดงาน วงเงิน 
169,200 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
9 งวดงาน (งวดที่ 5 - 13) 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 
ก.พ. 2559 

2. ปรับปรุงภูมิสถาปัตย๑บริเวณ
ทางเข๎าจนถึงอาคารบริการ
นักทํองเที่ยว 
วงเงิน 20,000,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

ปรับปรุงภูมิสถาปัตย๑บริเวณทางเข๎าจนถึงอาคารบริการ
นักทํองเที่ยว 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

3. ปรับปรุงอาคารบริการ สิ่งปลูก
สร๎าง ระบบสาธารณปูโภคและ 
สิ่งอํานวยความสะดวก 
วงเงิน 84,220,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จาํนวน 36 รายการ 
- ไมํได๎รับการพิจารณาจากรองนายกรัฐมนตรี จํานวน 1 รายการ  
- รอเบิกจํายตามสัญญา และกนัเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จาํนวน 2 รายการ 
- ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํยเรียบร๎อยแล๎ว จํานวน 33 รายการ 

โดยมีรายละเอียดผลการดาํเนินงานตามรายการยํอย ดังนี้ 
ติดตั้งระบบดับเพลิงภายในพื้นที่ 
1. งานปรับปรุงและติดตัง้ระบบเตอืนภัยและดับเพลงิ 

กลุํมอาคารลานนา อาคารฝาุยปฏิบัติการและซํอม
บํารุง กลุํมอาคารฝุายบริหารจัดการสัตว๑ และ
บริเวณโรงจอดรถใหญํ วงเงิน 1,400,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

2. งานกํอสร๎างอาคารเก็บวัสดุงานรักษาความปลอดภัย
และอุปกรณ๑ดับไฟปาุ วงเงิน 1,500,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบรอ๎ยแล๎ว 

 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
 3. งานปรับปรุงขยายระบบโทรศัพท๑ภายในพืน้ที่  

วงเงิน 1,300,000 บาท 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

  งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่ 
 4. งานติดตั้งสถานีไฟฟูายํอยบริเวณทางแยกขึ้นบ๎าน

หัสดิน วงเงิน 5,000,000 บาท 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 5. ปรับปรุงระบบไฟฟาูแสงสวํางบริเวณทางเข๎า 
ไนท๑ซาฟารี วงเงนิ 700,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 6. งานปรับปรุงระบบไฟฟาูแสงสวาํง ลานจอดรถยนต๑ 
2 และ 3 วงเงิน 2,000,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

7. ติดตั้งสถานีไฟฟาูยํอย วงเงนิ 4,500,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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  งานปรับปรุงระบบน้ าภายในพืน้ที่ 
 8. ปรับปรุงระบบทํอสํงน้าํโซน Savanna Safari และ

ขยายแนวทํอสํงน้ําไปโรงจอดรถใหญํ  
วงเงิน 850,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 9. ปรับปรุงระบบเติมอากาศของระบบบําบัดน้ําเสียของ
ห๎องน้ําและคอกกักตํางๆ วงเงนิ 850,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 10. ปรับปรุงระบบฆาํเชื้อโรคสําหรับถังเก็บน้ํา คสล.  
ที่สร๎าง ใหมํของโซน Predator Prowl และโซน 
Savanna Safari วงเงิน 390,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 ปรับปรุงอาคารและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ปรับปรุงถนนภายในและลานจอดรถยนต์ 
 11. งานปรับปรุงถนนหนา๎บา๎นพยัคฆ๑ไกรสีห๑ พร๎อม

ขยายลานจอดรถยนต๑ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

12. กํอสร๎างที่พักรํมของผู๎มาใช๎บริการ ลานจอดรถ  
1, 2 และ 3 วงเงิน 650,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

13. งานกํอสร๎างรั้วริมถนนหัวโค๎ง บริเวณอาคาร Tiger 
World วงเงิน 460,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

14. งานจัดทําพืน้ดาดคอนกรีตพร๎อมตกแตํงลายหนา๎
ผาเทียมระหวํางบ๎านพวงชมพู อาคารไกรสร  
วงเงิน 450,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

งานปรับปรุงโรงจอดรถลากพว่ง 
 15. งานปรับปรุงโรงจอดรถลากพํวง  

วงเงิน 2,400,000 บาท 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

งานปรับปรุงอาคารบริการและอาคารปฏิบัติงาน 
 16. งานซํอมแซมฝาูเพดานห๎องน้าํพร๎อม จัดทําตาขําย

ปูองกันเศษใบไม๎ วงเงนิ 250,000 บาท 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

17. งานเทพืน้ คสล. พร๎อมทําพื้นผิวลายไม๎เทยีมบริเวณทาง 
เดินด๎านข๎าง อาคารวารีกุญชร วงเงิน 95,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 18. งานปรับปรุงเปลี่ยนวัสดปุูพื้นไมเ๎นื้อแข็งเป็น 
ไม๎เทียมระเบียงกลางแจ๎งบริเวณอาคาร  
food court วงเงิน 250,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 19. งานปรับปรุงซํอมแซมหลังคาทางเชื่อมระหวําง
อาคารลานนา - สถานีขึ้นรถ Predator powl 
วงเงิน 280,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 20. งานจัดทําบันได Service ขึ้น-ลง บริเวณโถงกลาง
อาคารลานนา วงเงิน 400,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 21. งานกํอสร๎างเวทีแสดงโชว๑ พร๎อมระบบแสง ส ีเสียง 
เวทีแสดงโชว๑ วงเงิน 2,090,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 



29 
 

กลยุทธ์ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 22. งานกํอสร๎างซุ๎มจําหนาํยอาหารวําง เคร่ืองดื่ม และ
สินค๎าที่ระลึก 3 ซุ๎ม วงเงิน 1,500,000 บาท 

- ลงนามในสัญญาไมทํันภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช๎จาํยงบประมาณ 
- รองนายกรัฐมนตรีไมํพิจารณา
เห็นชอบให๎ดําเนินการ 

 23. งานจัดทําปูายโลหะ ชื่ออาคารฝาุยปฏิบตัิการและ
ซํอมบํารุง วงเงิน 120,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 24. งานเทพืน้ คสล. เชื่อมระหวํางทีล่๎างรถ กับแท็งค๑น้ํา 

500 ลบ.ม. หน๎าอาคาร ซํอมบาํรุง  
วงเงิน 95,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 25. งานเทพืน้ คสล. สาํหรับที่จอด รถลากพํวงสํารอง
การใช๎งาน วงเงิน 250,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 งานปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์ 
 26. ปรับปรุงห๎องกักกันสัตว๑ปุวยเปน็ห๎องทํางาน และ

กั้นห๎องผําตัดปลอดเชื้อ วงเงิน 500,000 บาท 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

27. สร๎างสถานที่พักสตัว๑ปุวย (โดยเป็นการปรบัปรุง
จากโรงเรือนฝึกสัตว๑เดิม) วงเงนิ 200,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

28. ถังเก็บน้ํา 20 ลบ.ม. พร๎อมระบบ ฆําเชื้อโรคสําหรับ
อาคารโรงพยาบาลสัตว๑ วงเงิน 850,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

29. ปรับปรุงระบบบําบัดน้าํเสียของอาคาร 
โรงพยาบาลสัตว๑ วงเงนิ 650,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

งานปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ 
 30. กํอสร๎างอาคารเก็บหญ๎าแห๎ง 1 แหํง  

วงเงิน 2,500,000 บาท 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

31. กํอสร๎างห๎องเตรียมเนื้อสัตว๑และห๎องหุงต๎มอาหารสัตว๑ 
พร๎อมระบบบําบัดน้ําเสีย วงเงิน 1,500,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 32. กํอสร๎างโรงจอดรถยนต๑ วงเงิน 1,200,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

33. กํอสร๎างโรงเก็บเครื่องชั่งดิจิตอล พร๎อมอุปกรณ๑  
1 แหํง วงเงิน 2,500,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 ก่อสร้างคอกกักกันสัตว์ 
 34. กํอสร๎างอาคารกักกันโรคสัตว๑  

วงเงิน 7,000,000 บาท 
- รอเบิกจํายตามสัญญา มีจํานวน  
2 งวดงาน ยังไมํมีการเบิกจําย วงเงิน 
6,375,000 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
2 งวดงาน (งวดที่ 1 และ 2) 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 
ต.ค. 2558 
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 35. กํอสร๎างคอกกักกันสัตว๑สําหรับสัตว๑สํวนเกิน 
(Surplus) ที่ไมไํด๎นาํออกแสดง จํานวน 50 คอก  
วงเงิน 10,000,000 บาท 

- รอเบิกจํายตามสัญญา มีจํานวน  
2 งวดงาน เบิกจํายแลว๎ 1 งวดงาน  

- คงเหลือเบิกจําย 1 งวดงาน วงเงิน 
5,638,800 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
1 งวดงาน (งวดสุดทา๎ย) 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จใน 
ไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณ 2559) 

ปรับปรุงรั้วรอบพื้นที่โครงการ 
 36. ปรับปรุงรั้วรอบพืน้ที่โครงการ  

วงเงิน 27,540,000 บาท 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

4. โครงการจัดหาสัตว๑เพิ่มเติม  
วงเงิน 13,700,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 
 

จัดหาสัตว๑จาํนวน 8 ชนิด ดังนี ้
1. แบคบัค 10 ตัว 
2. นกพิราบหงอน 6 ตัว 
3. นก Sarlet ibis 6 ตัว 
4. กูดูใหญํ 4 ตัว 
5. ลีเมอร๑ขาวดํา 3 ตัว 
6. Salmon crest cockatoo 10 ตัว 
7. งูหลามทอง 2 ตัว 
8. ม๎าลูกผสม 5 ตัว 

- เบิกจํายแล๎วจาํนวน 5 รายการ ได๎แกํ 
1. แบคบัค 10 ตัว 
2. กูดูใหญํ 4 ตัว 
3. ลีเมอร๑ขาวดํา 3 ตัว 
4. Salmon crest cockatoo 8 ตัว 

(คงเหลือเบิกจําย 2 ตัว) 
5. ม๎าลูกผสม 5 ตัว 

- สํวนที่เหลือกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี 
จํานวน 4 รายการ วงเงนิ 
1,920,000 บาท 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จใน 
ไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณ 2559) 

 
 
 
 

5. โครงการจัดหาสัตว๑เพิ่มเติม 
วงเงิน 11,998,980 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

จัดหาสัตว๑จํานวน 6 ชนิด ดังนี้ 
1. กูดูใหญํ 3 ตัว 
2. เสือชีต๎า 3 ตัว 
3. จระเข๎ 6 ตัว 
4. สิงโต 3 ตัว 
5. ออริกส๑ 3 ตัว 
6. วัลลาบี้ 6 ตัว 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 
 
 

6. โครงการนั่งรถชมไพร (Fantasy 
Dinner) 
วงเงิน 1,000,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ในการตกแตํงยานพาหนะ  
2. จัดซื้อวัสดุในการทําสื่อ 
3. จัดทําซุ๎มสาํหรับขึ้นรถและลงรถ 
4. ปรับปรุงเสน๎ทางเดิน และปรับปรุงระบบไฟฟาู 

ยกเลิกดําเนินการ 
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7. โครงการจัดการสิ่งแวดล๎อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน๑ 
วงเงิน 2,328,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 
วงเงิน 700,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอกงบประมาณ 
2558 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. คําใช๎จํายบุคลากรโครงการ วงเงิน 228,000 บาท 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน๑ไม๎ดอกตามฤดกูาล และตกแตํง

สถานที่ในการจัดกิจกรรมตํางๆ  
วงเงิน 600,000 บาท 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณบา๎นพักนักทํองเที่ยวและ
บริเวณแคมป์กราวด๑ วงเงิน 1,000,000 บาท 
- งานปรับพืน้ที่ 200 ตร.ม. 
- เพิ่มเก๎าอี้คอนกรีตและไม๎เทียม 15 ชุด 

4. ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณสํวนแสดงสัตว๑ทั้ง 3 โซน 
วงเงิน 400,000 บาท 

5. ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณรอบๆ อาคารลานนา  
วงเงิน 500,000 บาท 

6. ผลิตปุ๋ยมลูสัตว๑ วงเงิน 50,000 บาท 
7. ผลิตปุ๋ยน้ําชีวภาพ วงเงิน 150,000 บาท 
8. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชาํ วงเงนิ 100,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 
 

8. การจัดทําแผนการพัฒนาพืน้ที่
ของเชียงใหมํไนท๑ซาฟาร ี
วงเงิน 2,500,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร๑ บทบาทหน๎าที่ พันธกิจ 

ขอบเขต และอํานาจหน๎าที่ของเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี 
รวมถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตร๑การทํองเที่ยว
ระดับประเทศและระดับพื้นที่ 

2. ศึกษาและวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม โครงสร๎าง
พื้นฐาน สิ่งกํอสร๎าง และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
สํวนพื้นที่ให๎บริการของเชียงใหมํไนท๑ซาฟารีใน
ปัจจุบัน รวมทั้ง สิ่งกํอสร๎างที่ได๎รับงบประมาณในปี 
2558 เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของ
เชียงใหมํไนท๑ซาฟารีที่มีความสอดคล๎องกับรูปแบบ
กิจกรรมการให๎บริการของเชียงใหมํไนท๑ซาฟารีทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่
จะต๎องมีความสอด คล๎องกับแนวคิด (Concept) 
เดิมของสร๎างเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี 

3. ศึกษาดูงานแหลํงทํองเที่ยวในตํางประเทศที่เหมาะสม 
4. จัดทําแผนการพัฒนาพื้นที่ของเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี

ในระยะสั้น (3-5 ปี) และระยะยาว (10 ปี)  
5. จัดทําแผนผังพื้นที่สํวนให๎บริการของเชียงใหมํไนท๑

ซาฟารีที่สอดคล๎องกับแผนการพัฒนาพื้นที่ของ
เชียงใหมํไนท๑ซาฟารี 

6. นําเสนอแผนการพัฒนาพื้นที่ของเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี 

 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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9. ปรับปรุงสํานักงานฝุายบริหาร
จัดการสัตว๑ 
วงเงิน 40,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

ตกแตํงบริเวณหน๎าสาํนักงานฝุายบริหารจัดการสัตว๑ 
จํานวน 1 รายการ 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

10. การพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อการบริการที่ทั่วถึง 
เทําเทียม และปลอดภัย 
วงเงิน 14,540,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 
2557 

พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพืน้ฐานและอํานวยความ
สะดวกรองรับคนทุกกลุํม 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

11. โครงการจัดหายานพาหนะ
สําหรับให๎บริการนักทํองเที่ยว 
วงเงิน 27,040,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 
2557 

รถนั่งชมสัตว๑ (TRAM) สําหรับให๎บริการนักทํองเที่ยว 
จํานวน 8 คัน 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

12. โครงการปรับปรุงพื้นทีส่ํวน 
แสดงสัตว๑ 
วงเงิน 20,391,260 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 
2557 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. ติดตั้งระบบไฟฟาู LED รูปสัตว๑และแสงสวํางบริเวณ

ทางเดิน วงเงิน 768,000 บาท 
2. ปรับปรุง Kios ให๎ใช๎เป็นที่ให๎ความรู๎แกํนักทํองเที่ยว 

จํานวน 2 จุด วงเงนิ 383,400 บาท 
3. ปรับปรุงสํวนแสดงแกะบาบารี่เพื่อรองรับสุนัข

จิ้งจอก วงเงิน 408,200 บาท 
4. กํอสร๎างสํวนแสดงแมวดาวใหมํ  

วงเงิน 784,000 บาท 
5. ปรับปรุงสํวนแสดงและคอกกักเมียร๑แคท  

วงเงิน 550,000 บาท 
6. ปรับปรุงกรงนกใหญํ วงเงิน 1,800,000 บาท 
7. ปรับปรุงคอกกักเสือร๎านอาหารยีราฟ  

วงเงิน 483,500 บาท 
8. ปรับปรุงสํวนแสดงลามาเพื่อรองรับสมเสร็จไทย 

วงเงิน 472,000 บาท 
9. ปรับปรุงคอกกักในแอฟรกินไดร๑ทรู เพื่อรองรับ 

ไนอาลาํเลชเวํและเจมส๑บอกจาก Predator Prowl 
วงเงิน 2,829,300 บาท 

10. ปรับปรุงเอเชียไดร๑ทรูเพื่อรองรับกวางปุาจาก 
Predator Prowl วงเงิน 4,338,000 บาท 

11. กํอสร๎างสํวนแสดงเหยี่ยวและไกํฟูา  
วงเงิน 2,875,860 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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12. ปรับปรุงไทยแลนด๑ไดร๑ทรูเพื่อรองรับหมูปุาและ
กวางดาวจาก Predator Prowl  
วงเงิน 4,200,000 บาท 

13. ปรับปรุงคอกกักเสือปลา วงเงนิ 119,000 บาท 
14. ปรับปรุงสํวนแสดงนกแก๎วมาร๑คอร๑  

วงเงิน 380,000 บาท 
13. โครงการพัฒนาและปรับปรุง

สินค๎าและบริการดา๎นการคา๎
ภายใน 
วงเงิน 569,720 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมป ี
2557 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. จัดทําตู๎เก็บอุปกรณ๑ร๎านจําหนาํยอาหารวํางและ

เครื่องดื่ม วงเงิน 102,720 บาท 
2. จัดทําตู๎เคาน๑เตอร๑พร๎อมอุปกรณ๑ร๎านกาแฟยีราฟ 

Giraffe Coffee วงเงิน 105,000 บาท 
3. จัดทําซุ๎มอาหารวาํงและเครื่องดืม่ จํานวน 2 จุด 

เพื่อใช๎ดําเนินกิจกรรมร๎านอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
วงเงิน 163,000 บาท 

4. ปรับปรุงซํอมแซมตกแตํงห๎องนทิรรศการเป็นห๎อง
ขายของที่ระลึก วงเงิน 199,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

14. โครงการปรับปรุงอาคารบริการ 
สิ่งปลูกสร๎าง ระบบสาธารณูปโภค 
และสิ่งอํานวยความสะดวก 
วงเงิน 14,484,805 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมป ี
2557 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. กํอสร๎างรั้วบ๎านพักนักทํองเที่ยว (บ๎านหัสดิน)  

ความยาว 120 เมตร และกํอสร๎างรั้วด๎านหลงั
อัฒจันทร๑เวทีแสดงความสามารถสัตว๑  
วงเงิน 549,000 บาท 

2. งานเทพืน้ คสล. ทาํคอกกลางแจ๎งพร๎อมกั้นห๎องเก็บ
พัสดุงานโยธา ขนาดพื้นที่ 475 ตารางเมตร  
วงเงิน 580,000 บาท 

3. ปรับปรุงระบบกรองทางกายภาพของถังเก็บน้ําเดิม 
จํานวน 4 แหํง และกํอสร๎างใหมํ จํานวน 1 แหํง 
วงเงิน 518,900 บาท 

4. ตํอเติมหลังคาอัฒจันทร๑เวทีแสดงความสามารถสัตว๑ 
วงเงิน 4,230,000 บาท 

5. ติดตั้งแท็งค๑น้าํ คสล. ขนาด 50,000 ลิตร พร๎อม
ระบบจํายน้าํ จํานวน 7 จุด วงเงนิ 5,081,0000 บาท 

6. ปรับปรุงซุ๎มประตูเข๎า-ออก และปูายชื่อเชียงใหมํ 
ไนท๑ซาฟารี วงเงนิ 1,020,000 บาท 

7. ปรับปรุงซํอมแซมหลังคาและฝาูเพดานอาคารกลุํม
งานโยธาและซํอมบาํรุง ภายในเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี 
วงเงิน 99,500 บาท 

8. กํอสร๎างรางระบายน้าํ บริเวณทางขึ้นดา๎นลาํงอาคาร
ลานนา ความยาว 20 เมตร วงเงิน 119,947 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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 9. ติดตั้งไฟฟาูแสงสวํางเพิ่มที่จุดตรวจบัตร South 
Zone และ North Zone วงเงิน 99,938 บาท 

10. งานทาสีภายในสถานี South Zone และ North 
Zone วงเงิน 237,500 บาท 

11. ปรับปรุงและขยายระบบกระจายเสียงภายในอาคาร
ลานนา วงเงิน 650,000 บาท 

12. งานขยายโครงขํายการสื่อสารระบบโทรศัพท๑
ภายในอาคารลานนา วงเงิน 284,000 บาท 

13. จัดซื้อทํอเพื่อปรับปรุงระบบสํงน้ําจากอํางเก็บน้าํ
พืชสวนโลกเข๎าพืน้ที่เชียงใหมํไนท๑ซาฟารี  
วงเงิน 199,020 บาท 

14. ซํอมแซมหลังคาและฝาูเพดาน Food Court 
วงเงิน 816,000 บาท 

 

15. โครงการพัฒนาปรบัปรุงบ๎านพกั 
ห๎องประชุมสัมมนา ศูนย๑แคมป์
กราวด๑ 
วงเงิน 4,260,808 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมป ี
2557 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศอาคารไกรสรราชสีห๑ 1  

เพื่อนํามาใช๎ดาํเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุง
บ๎านพักห๎องประชุมสัมมนา ศนูย๑แคมป์กราวด๑  
วงเงิน 246,742 บาท 

2. ตัดเย็บผ๎าและเปลีย่นรางผ๎ามาํน จํานวน 5 รายการ 
วงเงิน 184,935 บาท 

3. ปรับปรุงซํอมแซม และทาสีเฟอร๑นิเจอร๑ จํานวน  
4 รายการ วงเงิน 99,831 บาท 

4. ตัดเย็บผ๎า จาํนวน 3 รายการ วงเงิน 70,000 บาท 
5. ผลิตปาูยบอกทางบา๎นไกรสรคาวี  

วงเงิน 29,400 บาท 
6. จัดซื้อเฟอร๑นิเจอร๑ (ชุดโซฟา) วงเงิน 29,900 บาท 
7. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงบา๎นพัก ห๎องประชุมสัมมนา

ศูนย๑แคมป์กราวด๑ วงเงนิ 3,600,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

16. โครงการจัดแสดงความสามารถ
สัตว๑เพื่อหารายได๎เชิงบูรณาการ 
วงเงิน 384,737.20 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมป ี
2557 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. จัดซื้อวัสดุและชุดอุปกรณ๑ เพื่อใช๎ในกิจกรรมการ

แสดง Night Predators และทาํความสะอาดบํอน้ํา
จุด Amphitheater วงเงิน 23,100 บาท 

2. จัดซื้อวัสดุและชุดอุปกรณ๑ เพื่อใช๎ในกิจกรรมการ
แสดง Night Predators จํานวน 5 รายการ  
วงเงิน 4,530 บาท 

3. จัดซื้อชุดอุปกรณ๑การแสดงเสือ เพื่อใช๎ในกิจกรรม
การแสดง Night Predators และทําความสะอาด 
บํอน้ําจุด Amphitheater วงเงิน 4,202 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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4. จัดซื้อครุภัณฑ๑ จํานวน 6 รายการ เพื่อใช๎ในกิจกรรม
การแสดง Night Predators จุด Amphitheater 
วงเงิน 34,500 บาท 

5. จัดซื้อเสื้อคาวบอย เพื่อใช๎ในกิจกรรม Horseman 
Show วงเงิน 20,833 บาท 

6. จัดซื้อวัสดุและชุดอุปกรณ๑ เพื่อใช๎ในกิจกรรมการ
แสดงชา๎งวาดภาพและภาพวาดช๎าง จาํนวน  
3 รายการ วงเงิน 29,746 บาท 

7. จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม เพื่อใช๎สําหรับเป็นอุปกรณ๑การ
แสดงและอํานวยความสะดวก จุด Amphitheater 
วงเงิน 4,390 บาท 

8. จัดซื้อเคร่ืองแตํงกายนักแสดงและบุคลากร Tiger 
Show จํานวน 3 รายการ วงเงิน 21,571.20 บาท 

9. จัดซื้อเชือกมะนิลา เพื่อใช๎ในกิจกรรมการแสดง 
Tiger Show วงเงิน 17,850 บาท 

10. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑พร๎อมอุปกรณ๑ครบชุดและ
เคร่ืองพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ เพื่อใช๎ในกิจกรรมการ
แสดง Tiger Show และ Tiger World จํานวน  
2 รายการ วงเงิน 20,000 บาท 

11. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ๑ เพื่อใช๎ในการดูแลสุขภาพ
ลูกสัตว๑ อาคาร Tiger World จาํนวน 8 รายการ 
วงเงิน 27,980 บาท และจํานวน 10 รายการ 
วงเงิน 12,300 บาท 

12. จัดซื้อหญ๎าเทียม เพื่อใช๎ในการดูแลสุขภาพลูกสัตว๑ 
อาคาร Tiger World วงเงิน 5,000 บาท 

13. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ๑ เพื่อใช๎ในกิจกรรมการแสดง 
Horseman Show 12 รายการ  
วงเงิน 45,525 บาท 

14. ตัดเย็บเครื่องแตํงกายเจ๎าหน๎าที่ฝุายบริการ  
จํานวน 2 รายการ วงเงิน 110,000 บาท 

15. ซื้อวัสดุที่ใช๎ในการแสดง 3 รายการ  
วงเงิน 3,210 บาท 

17. โครงการประชาสัมพนัธ๑และ
การตลาดเชิงบูรณาการ 
(Integrated Marketing 
Communication) 
วงเงิน 4,941,034.20 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

ดําเนินกิจกรรมประชาสัมพนัธ๑ และสํงเสริมการขาย 
จํานวน 41 รายการ 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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18. โครงการพัฒนาบุคลากร 
วงเงิน 180,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

กิจกรรมฝึกอบรม “หลักสูตรภาษาตํางประเทศ” 
สํานักงานพฒันาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) ประจาํปี
งบประมาณ 2557 จํานวน 2 หลักสูตร 6 รํุน 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

19. โครงการปรับปรุงและพฒันา
เว็บไซต๑  
วงเงิน 220,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาเว็บไซต๑ของสาํนักงาน
เชียงใหมํไนท๑ซาฟารี และ E-commerce 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

20. โครงการจัดหาเพิ่มเติม/ทดแทน
อุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑และเครือขําย  
วงเงิน 621,900 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

จัดหาเพิ่มเติม/ทดแทนอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑และ
เครือขําย จํานวน 17 ชุด 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 
 

21. โครงการศึกษา อนุรักษ๑ และเพาะ-
พันธุ๑สัตว๑ปุาที่สําคัญและหายาก 
วงเงิน 55,800 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. คอมพิวเตอร๑ อุปกรณ๑ Software และอุปกรณ๑

สํานักงาน จาํนวน 5 รายการ วงเงิน 45,800 บาท 
2. ทํารูปเลํมงานโครงการศึกษา วงเงิน 10,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

22. โครงการพัฒนาเทคนิคการผลิต
และเพิ่มสรรพคุณผลิตภัณฑ๑
สมุนไพรเขากวางอํอน 
วงเงิน 39,092 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. พิมพ๑และเข๎ารูปเลํมหนังสือการจัดการเขากวางอํอน 

วงเงิน 22,400 บาท 
2. วิเคราะห๑ผลทางห๎องปฏิบัติการของเขากวางอํอน 

วงเงิน 16,692 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

23. โครงการปรบัปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการรองรับการ
เข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
วงเงิน 23,647,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

กิจกรรมปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
รองรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

24. การพัฒนาระบบโครงขํายการ
สื่อสารของสํานักงานเชียงใหมํ
ไนท๑ซาฟาร ี 
วงเงิน 25,360,498 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

พัฒนาระบบโครงขํายการสื่อสารของสํานักงาน
เชียงใหมํไนท๑ซาฟาร ี

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

25. การพัฒนาพื้นที่ให๎บริการเพื่อ
การเรียนรู๎แกํเยาวชน 
วงเงิน 30,000,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอกงบประมาณ 
2558 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. ขยายเส๎นทางเดินรอบ (Swan lake) 
2. ปรับปรุงบริเวณสํวนแสดงและสวํนบริเวณเลี้ยงสตัว๑

ในเขตที่จะให๎นักทํองเที่ยวเยี่ยมชม หรือทางเดิน 
ชมสัตว๑ (Walking zone) ให๎นําสนใจ มีภูมิทัศน๑ 
ที่สวยงามเหมาะสม 

3. เพิ่มมุมถํายรูปในโซนให๎มากข้ึน โดยจัดทาํเป็นฐาน
การเรียนรู๎และเพิ่มปฏิมากรรมหรือจัดแสดงรูปปั้น 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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 สัตว๑ตํางๆ หรือปูายแสดงเอกลักษณ๑ของสัตว๑ชนิด
นั้นๆ ตลอดจนปรบัสภาพภูมิทัศน๑ให๎สวยงาม 

4. ปรับปรุงเพิ่มลานริมน้ํา (Swan lake) ให๎เป็นที่
พักผํอนของนักทํองเที่ยวและคนเชียงใหมํยามค่ําคนื 
และติดตั้งระบบไฟฟาูแสงสวํางให๎สวยงาม 

5. จัดทําสวนสัตว๑รูปปัน้ตํางๆ (Zoo stoneworld) โดย
จัดทํารูปปั้นสัตว๑ที่มีลักษณะเดํนตํางๆ ทีส่ะท๎อน
เอกลักษณ๑ของสัตว๑ชนิดตํางๆ เพื่อให๎เยาวชนและ
นักทํองเที่ยวได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับชนิดและพนัธุ๑สัตว๑ปาุ
หายาก หรือสัตว๑ปุาใกล๎สูญพันธุ๑ หรือสัตว๑
ตํางประเทศ 

6. ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและภูมทิัศน๑ให๎สวยงาม 
7. ปรับปรุงจัดทําปูาย และซุ๎มตาํงๆ บริเวณริม (Swan 

lake) ให๎สวยงามชัดเจน 

 

26. การสํารวจรงัวัดและจัดทาํแผนที่
ภูมิประเทศ 
วงเงิน 2,628,990 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอกงบประมาณ 
2558 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. รังวัดเก็บรายละเอียดสาธารณปูโภคในบริเวณที่ดิน 

- สิ่งปลูกสร๎างในบริเวณพร๎อมแสดงตําแหนํง 
- อาคารสํานักงาน บา๎นพัก และอื่นๆ ที่เป็นสิง่ปลูก
สร๎างในพืน้ที ่

- ตําแหนํงบริเวณสํวนแสดงสัตว๑ และที่พักสัตว๑ 
- แนวถนนพร๎อมรางระบายน้ํา ลานจอดรถ และสะพาน 
- สิ่งสาธารณูปโภคอื่นๆ ตําแหนงํเสาไฟฟาู  
แทงค๑น้ํา ฯลฯ 

2. เก็บรายละเอียดต๎นไม๎ขนาดเสน๎ผําศูนย๑กลาง ตัง้แตํ 
30 เซนติเมตร พร๎อมแสดงตําแหนํง 

3. เก็บคําระดับความสูงต่าํของพื้นที่ ทั้งแนวราบ และ
แนวดิ่ง (contour) 

4. เขียนแบบแสดงสภาพภูมปิระเทศ แสดงด๎วยเส๎นชั้น
ความสูงทุกระยะ 1 เมตร 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

27. ปรับปรุงสํวนแสดงกวางผา 
วงเงิน 2,170,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอกงบประมาณ 
2558 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. ขยายกรงเลี้ยง และพืน้ทีป่ลํอยสัตว๑ บริเวณ 

Holding ประมาณ 4 ไร ํ
2. Shelter 4 จุด 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

28. ปรับปรุงสํวนแสดงจระเข๎น้ําจืด 
วงเงิน 330,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอกงบประมาณ 
2558 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. กํอสร๎างขอบบํอเพื่อเพิ่มความลึกของบํอจระเข๎ 
2. สร๎างสวนสาํหรับผสมพนัธุ๑ 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน๑ 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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29. ปรับปรุงระบบระบายอาการ 
Tiger World 
วงเงิน 200,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอกงบประมาณ 
2558 

ทําระบบเปิด - ปิดหลังคา 
 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

30. ปรับปรุงห๎องถํายภาพกับสัตว๑ 
วงเงิน 200,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอกงบประมาณ 
2558 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. เปลี่ยนฉากหลัง 
2. จัดทําอํางน้ําสําหรับลา๎งอุปกรณ๑ห๎องภาพ 
3. จัดทําทีน่ั่งสาํหรับถํายรูป 
4. ปรับปรุงระบบแสงสวาํง 

- รอเบิกจํายตามสัญญา มีจํานวน  
1 งวดงาน ยังไมํมีการเบิกจําย วงเงิน 
192,700 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
1 งวดงาน  

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 
ต.ค. 2558 

31. ปรับปรุงระบบไฟฟาูฉุกเฉิน
บ๎านพัก 
วงเงิน 300,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอกงบประมาณ 
2558 

เพื่อสร๎างความปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยว ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

32. ปรับปรุงระบบไฟฟาูแสงสวําง
สํวนแสดงสัตว๑ Savanna Safari 
วงเงิน 11,000,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอกงบประมาณ 
2558 

เปลี่ยนระบบสายไฟและระบบแสงสวาํง เป็นหลอดไฟ 
LED เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และสํงเสริม
ทัศนียภาพบริเวณไนท๑ซาฟารี จาํนวน 274 ชุด 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

33. ปรับปรุงระบบไฟฟาูแสงสวําง
สํวนแสดงสัตว๑ Predator Prowl  
วงเงิน 12,500,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอกงบประมาณ 
2558 

เปลี่ยนระบบสายไฟและระบบแสงสวาํง เป็นหลอดไฟ 
LED เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และสํงเสริม
ทัศนียภาพบริเวณไนท๑ซาฟารี จาํนวน 310 ชุด 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

34. ปรับปรุงสํวนแสดงเสือโครํง 
วงเงิน 15,000,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอกงบประมาณ 
2558 

ขยายพื้นทีส่ํวนแสดงเสือโครํง ขดุโหมดสร๎างคอกกัก 
และพื้นทีส่ํวนแสดงปรับปรุงโรงเรือน 2 โรง และสร๎าง
โรงเรือน 1 โรง 

- รอเบิกจํายตามสัญญา มีจํานวน  
3 งวดงาน ยังไมํมีการเบิกจําย วงเงิน 
14,600,000 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
3 งวดงาน (งวดที่ 1 - 3) 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 
ม.ค. 2559 
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35. โครงการ The Magic of 
Elephant Trail 
วงเงิน 1,000,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอกงบประมาณ 
2558 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. ดําเนินการจา๎งบุคลากรทีมงานประสานงานโครงการ 

วงเงิน 750,000 บาท 
2. ดําเนินกิจกรรม ตกแตํงสถานที่ เครื่องแตํงกาย  

คํารับรองและพิธีการ และการจดันิทรรศการตํางๆ 
วงเงิน 102,000 บาท 

3. จัดซื้อครุภัณฑ๑ทั่วไปเพื่อใช๎ในการดําเนินโครงการ 
วงเงิน 98,000 บาท 

4. ปรับปรุงสถานที่และสํานักงานเพื่อให๎บริการ
นักทํองเที่ยว วงเงิน 50,000 บาท 

- ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 542,005 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี  2 รายการ 
วงเงิน 26,750 บาท ดังนี้  
1. คําชุดหม๎อฮํอมพร๎อมกางเกง

สําหรับโครงการ 4,600 บาท  
2. คําวัสดุอุปกรณ๑เพื่อใช๎ในการ

ปรับปรุงสถานที่ดําเนนิกิจกรรม
โครงการ (จํานวน 17 รายการ) 
22,150 บาท 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 
ต.ค. 2558 

36. การจัดหาครุภัณฑ๑สํานักงาน 
วงเงิน 1,495,800 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 
2558 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จาํนวน 21 รายการ 56 
หนํวย ดังนี ้
1. โต๏ะทาํงาน 3 ชุด วงเงิน 18,000 บาท 
2. โต๏ะทาํงานพร๎อมเก๎าอี้ 1 ชุด วงเงิน 15,000 บาท 
3. ตู๎เก็บของ 3 ชุด วงเงนิ 15,000 บาท 
4. เก๎าอี้ 3 ตัว วงเงิน 9,000 บาท 
5. โต๏ะทาํงาน 3 ตัว วงเงิน 15,000 บาท 
6. ตู๎เก็บเอกสาร 6 ตู๎ วงเงิน 30,000 บาท 
7. ตู๎ล็อคเกอร๑ 6 ชํอง 6 ตู๎ วงเงิน 30,000 บาท 
8. เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง วงเงิน 7,000 บาท 
9. ถัง+เนื้อแก๏สอาร๑กอน 6 คิด (ถังใหญํ) เนื้ออาร๑กอน 

1 ถัง วงเงิน 6,000 บาท 
10. เครื่องเชื่อมอาร๑กอน TIG/MMA 200 A 1 เครื่อง 

วงเงิน 9,800 บาท 
11. ตู๎ชาร๑จแบตเตอรี่แบบมลี๎อ ขนาด 1000 A 1 ตู๎ 

วงเงิน 9,000 บาท 
12. เครื่องล๎างทํออุด ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว 1 เครื่อง 

วงเงิน 45,000 บาท 
13. วิทยุสื่อสารระบบ CB 10 เครื่อง  

วงเงิน 50,000 บาท 
14. เพาว๑เวอร๑ซัพพลายสําหรับเครื่องแมํขํายวิทยุสื่อสาร

แบบประจําที่ 2 เครื่อง วงเงิน 20,000 บาท 
15. ไมค๑ลอย (Wireless) 3 ชุด วงเงิน 45,000 บาท 
16. ชุดโต๏ะเก๎าอี้นั่งพักผํอน 5 ชุด วงเงิน 50,000 บาท 
17. เครื่องควบคุมการให๎สารน้ําอัตโนมัติ 1 เครื่อง 

วงเงิน 30,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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18. เครื่องควบคุมการให๎ยาอัตโนมัติ 1 เครื่อง  
วงเงิน 30,000 บาท 

19. เครื่องพํนยาฆําเชื้อ 2 เครื่อง วงเงิน 50,000 บาท 
20. เครื่องเชื่อม 1 เครื่อง วงเงิน 12,000 บาท 
21. ระบบสื่อประชาสัมพนัธ๑ทางจอภาพ 1 ระบบ 

วงเงิน 1,000,000 บาท 
37. การจัดหาครุภัณฑ๑สํานักงาน 

วงเงิน 5,820,600 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอกงบประมาณ 
2558 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จาํนวน 20 รายการ 171 หนํวย 
- รอเบิกจํายตามสัญญา และกนัเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จาํนวน 2 รายการ 3 หนํวย 
- ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํยเรียบร๎อยแล๎ว จํานวน 18 รายการ 168 หนํวย 

โดยมีรายละเอียดผลการดาํเนินงานตามรายการยํอย ดังนี้ 
 1. เครื่องเอ๏กซเรย๑สัตว๑ 1 เคร่ือง  

วงเงิน 2,000,000 บาท 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

2. พัดลมติดผนัง 12 ตัว วงเงนิ 60,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

3. ตู๎แชํแข็ง 2 ตู๎ วงเงิน 30,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

4. ตู๎เย็น 3 ประตู 1 ตู๎ วงเงนิ 35,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

5. รถเข็นคนพิการ 20 คัน วงเงิน 200,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 6. เก๎าอี้ไม๎ขาอัลลอยด๑ 30 ตัว วงเงิน 510,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 7. เครื่องซักผ๎า 2 เคร่ือง วงเงิน 56,600 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

8. Notebook 1 เคร่ือง วงเงิน 34,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

9. เครื่อง Dry Ice พร๎อมปลั๊กพํวง 3 ชุด 1 เครื่อง 
วงเงิน 25,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

10. ปูาย LED 5 ชุด วงเงิน 60,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

11. เครื่องอัดเสียง 2 ชุด วงเงิน 10,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

12. วิทยุสื่อสาร 80 เครื่อง วงเงิน 400,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

13. ปั๊มน้าํ Straight Chesser Jets 2 ตัว  
วงเงิน 80,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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 14. ปั๊มน้ํา Miss 2 ตัว วงเงิน 58,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

15. ปั๊มน้ํา Peacock Tail 2 ตัว วงเงิน 66,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 16. ปั๊มน้ํา Dancing Peacock 2 ตัว  
วงเงิน 72,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 17. ปั๊มน้ํา Cluster 2 ตัว วงเงิน 30,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 18. ปั๊มน้ํา Reverse Swing Line 1 ตัว  
วงเงิน 94,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 19. ระบบกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด CCTV 1 รายการ 
วงเงิน 1,300,000 บาท 

- รอเบิกจํายตามสัญญา มีจํานวน  
3 งวดงาน ยังไมํมีการเบิกจําย วงเงิน 
1,290,000 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
3 งวดงาน (งวดที่ 1 - 3) 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 
พ.ย. 2558 

20. เครื่อง Walk through Metal Detector  
2 เครื่อง วงเงิน 700,000 บาท 

- รอเบิกจํายตามสัญญา มีจํานวน  
1 งวดงาน ยังไมํมีการเบิกจําย วงเงิน 
599,200 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
1 งวดงาน 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 
ธ.ค. 2558 

38. การจัดหาครุภัณฑ๑สํานักงาน 
วงเงิน 1,868,509 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมป ี
2557 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จาํนวน 11 รายการ 18 
หนํวย ดังนี ้
1. ครุภัณฑ๑ปฏิบัติงานบริหารการขาย 3 รายการ  

วงเงิน 49,280 บาท 
2. ครุภัณฑ๑ออกแบบและเสริมสร๎างพฤติกรรมสัตว๑  

3 รายการ วงเงิน 34,770 บาท 
3. ครุภัณฑ๑ซํอมแซมและปรับปรุงระบบน้ําตาํงๆ  

4 รายการ วงเงิน 271,600 บาท 
4. ระบบกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด CCTV บริเวณลาน 

จอดรถ 1, 2 และ 3 จํานวน 1 รายการ  
วงเงิน 490,000 บาท 

5. ปืนบล็อคลม 1 รายการ วงเงนิ 24,800 บาท 
6. ตู๎เก็บฟิล๑มเอ็กซเรย๑ 1 รายการ  

วงเงิน 6,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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กลยุทธ์ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

7. ตู๎แชํนอนแบบ 1 ประจู 1 รายการ  
วงเงิน 96,300 บาท 

8. ตู๎เย็น 1 รายการ วงเงิน 36,259 บาท 
9. เครื่องตัดหญ๎าแบบสะพายหลังข๎อแข๎ง 1 รายการ 

วงเงิน 8,000 บาท 
10. เครื่องอัลตร๎าซาวนด๑พร๎อมหัวตรวจ 1 รายการ 

วงเงิน 600,000 บาท 
11. ระบบเครื่องเสียงการแสดงน้ําพดุนตรี 1 รายการ 

วงเงิน 210,000 บาท 
39. การจัดหาครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑

และอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ 
วงเงิน 131,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 

2558 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จาํนวน 2 รายการ 5 หนํวย 
ดังนี ้
1. ระบบคอมพิวเตอร๑และอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ 2 ชุด 

วงเงิน 50,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

2. เครื่องคอมพิวเตอร๑ Notebook 3 เคร่ือง วงเงิน 
81,000 บาท 

40. การจัดหาครุภัณฑ๑ยานพาหนะ 
วงเงิน 900,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 
2558 

รถกอล๑ฟ ขนาดไมํน๎อยกวํา 6 ที่นั่ง 2 คัน ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 

กลยุทธ์ : การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. การศึกษาและจัดทาํแผนการ
พัฒนาพื้นทีท่ํองเที่ยวในเขตพื้นที่
เชื่อมโยงหรือตํอเนื่องกับเขต
พื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ 7 จังหวัด 
วงเงิน 6,000,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษาและจัดทาํแผนการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวใน
เขตพื้นที่เชื่อมโยงหรือตํอเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมํ 7 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดเชียงราย จังหวัด
นําน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพรํ จังหวัดแมํฮํองสอน 
จังหวดัลําพนู และจงัหวัดลําปาง ดังนี้ 
1. ศึกษานโยบาย แผนการพฒันาการทํองเที่ยวของ

พื้นที่เชื่อมโยงหรือตํอเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมํ 7 จังหวัด  

2. ศึกษาและสาํรวจการทํองเที่ยวในแตํละจงัหวัดและ
รวบรวมข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยวที่มีความโดดเดนํ
และมีความเหมาะสมในการพัฒนา 

3. ศึกษาและวิเคราะห๑ศักยภาพดา๎นการทํองเที่ยวใน
แตํละจังหวัดและเสนอแนวทางการบูรณาการสนิค๎า
และ/หรือบริการด๎านการทํองเที่ยว 

4. ดําเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู๎มีสํวน
ได๎สํวนเสียในพืน้ที่แตํละจังหวัด 

 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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กลยุทธ์ : การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

5. จัดทําแผนการพฒันาดา๎นการทํองเที่ยวในพืน้ที่เชื่อมโยง
หรือตํอเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ 7 จังหวัด 
ระยะสั้น (3 ปี) โดยบูรณาการรวํมกับพื้นที่เชื่อมโยง
หรือตํอเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ 7 จังหวัด 

6. นําเสนอแผนการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวในเขต
พื้นที่เชื่อมโยงหรือตํอเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมํ 7 จังหวัด 

2. การจัดทําแผนการตลาดเชิงลึก
ด๎านการทํองเที่ยว สํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) 
วงเงิน 6,500,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 
2558 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ศึกษาวิจัยและจัดทําแผนการตลาดตามองค๑ประกอบ

ดังนี ้
- ศึกษา รวบรวม ทบทวนแผนยุทธศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎อง 
- ค๎นหาความต๎องการของนักทํองเที่ยวและกําหนด
กลุํมเปูาหมายที่เหมาะสม 

- ค๎นหาจุดแข็งของพื้นที่และศักยภาพสินคา๎และ
บริการตํางๆ 

- ออกแบบกลุํมสินค๎าและบริการที่ทันสมัยและการ
ค๎นหาแบรนด๑ไอเดีย “คุณคําที่สะท๎อนตัวตน”  
ที่โดดเดํน แตกตําง แขํงขันได ๎

- กําหนดแผนและเครื่องมือในการทําการสื่อสาร
การตลาดอยํางบูรณาการ 

- กําหนดกิจกรรมทางการตลาด งานอีเว๎นท๑ที่ควรสงํเสริม 
- กําหนดแผนการติดตามและประเมินผลของ

แผนการทํางาน 
2. รวบรวมเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยว

และบริการทํองเที่ยวที่มีศักยภาพ พร๎อมเสนอขาย 
และเสนอเป็นกลุํมสินคา๎และบรกิารที่เหมาะสม 

3. จัดระดมความเห็นรํวมกับหนํวยงานภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข๎อง เพื่อทราบความต๎องการของ
เจ๎าของแหลํงทํองเที่ยว ตลอดจนนําข๎อมูลมากําหนด
แผนการดําเนินโครงการและกิจกรรมภายใต๎โครงการ 
ที่เน๎นการมีสํวนรํวมของคนในพื้นที่ นําไปสูํการจัดการ
การทํองเที่ยวและการตลาดอยํางยั่งยืนจัดกิจกรรมให๎
ความรู๎เชิงปฏิบตัิการแกํเจ๎าของแหลํงทํองเที่ยวที่
เก่ียวข๎องเพื่อเตรียมความพร๎อมในการนําแผนไปสูํ
การปฏิบัติได ๎

 
- ตามสัญญา เบิกจํายจํานวน 4 งวดงาน 

เบิกจํายแล๎วจาํนวน 3 งวดงาน 
คงเหลือเบิกจํายจํานวน 1 งวดงาน 
(งวดสุดทา๎ย) วงเงิน 975,000 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
1 งวดงาน (งวดสุดทา๎ย) 

- สัญญาสิน้สุดวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2558 
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กลยุทธ์ : การเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือสร้างจุดขาย/มูลค่าของแหล่งท่องเท่ียว 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

3. การจัดหาครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑
และอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ 
วงเงิน 846,000 บาท 
แหลงํเงิน-เงินงบประมาณ 
2558 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จํานวน 12 รายการ 34 
หนํวย ดังน้ี 
1. คอมพิวเตอร๑ตั้งโต๏ะพร๎อมอุปกรณ๑ 17 ชดุ  

วงเงิน 544,000 บาท 
2. คอมพิวเตอร๑ Notebook พร๎อมอุปกรณ๑ 2 ชุด 

วงเงิน 54,000 บาท 
3. เคร่ืองพิมพ๑เลเซอร๑ส ี3 เคร่ือง วงเงิน 54,000 บาท 
4. เคร่ืองพิมพ๑เลเซอร๑ขาวดํา 2 เคร่ือง  

วงเงิน 10,000 บาท 
5. เคร่ืองสแกนเนอร๑ 1 เคร่ือง วงเงิน 20,000 บาท 
6. กระดาน Whiteboard 1 ชุด วงเงิน 10,000 บาท 
7. กล๎องถํายรูปพร๎อมอุปกรณ๑ 1 เคร่ือง  

วงเงิน 61,000 บาท 
8. ขาตัง้กล๎อง 1 อัน วงเงิน 20,000 บาท 
9. โทรศัพท๑เคลื่อนที่ 1 เคร่ือง วงเงิน 33,000 บาท 
10. เคร่ืองโทรสาร 2 เคร่ือง วงเงิน 20,000 บาท 
11. เคร่ืองบันทึกเสียง 2 เคร่ือง วงเงิน 10,000 บาท 
12. เคร่ืองทาํลายเอกสาร 1 เคร่ือง วงเงิน 10,000 บาท 

ดําเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจําย
เรียบร๎อยแล๎ว 

4. คําปรับปรุงสํานักงาน 
วงเงิน 1,500,000 บาท 
แหลงํเงิน-เงินงบประมาณ 
2558 

ปรับปรุงห๎องทํางาน เพื่อรองรับการปฏิบตัิงานของ
สํานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพเิศษ 

ดําเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจําย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 

กลยุทธ์ : พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. การจัดทําการรับฟงัความ
คิดเห็นของประชาชนตํอ
การศึกษาสาํรวจ และออกแบบ
กระเช๎าลอยฟูา (Cable Car) 
เชื่อมโยงเชยีงใหมํไนท๑ซาฟารี-
ดอยปยุ - ดอยผาดํา 
วงเงิน 3,500,000 บาท 
แหลงํเงิน-เงินกันเหลื่อมป ี
2557 

ขอบเขตการศึกษา 
จัดทําการรับฟงัความคดิเห็นของประชาชนตํอการ 
ศึกษาสาํรวจและออกแบบกระเชา๎ลอยฟาู (Cable Car) 
เชื่อมโยงเชยีงใหมํไนท๑ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดํา ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการรับฟงัความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2558 ดังน้ี 
- รวบรวมข๎อมูลโครงการฯ ที่จะต๎องเผยแพรํแกํ
ประชาชน 

- เผยแพรํข๎อมูลของรัฐแกํประชาชน 
- ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
- รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 
- ตามสัญญา เบิกจํายจาํนวน 4 งวดงาน 

ที่ปรึกษาสงํงานงวดที่ 1 และเบิกจําย
เรียบร๎อยแล๎ว คงเหลือเบิกจําย  
3 งวดงาน วงเงิน 2,625,000 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมป ีจํานวน  
3 งวดงาน (งวดที ่2 - 4) 

- ขยายเวลาสัญญาสิ้นสดุวันที่ 28 
ก.ค. 2559 
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กลยุทธ์ : พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

2. โครงการพฒันาศักยภาพการ
ทํองเทีย่วพ้ืนที่บริเวณสถานี
กระเช๎าลอยฟูา 
วงเงิน 4,500,000 บาท 
แหลงํเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

1. สํารวจเส๎นทางการทํองเที่ยวพ้ืนทีบ่ริเวณดอย 
สุเทพ-ปุย 

2. เก็บข๎อมูลดา๎นศักยภาพการทํองเทีย่วของพื้นที่
บริเวณสถานีกระเช๎าลอยฟูาและพื้นที่ดอยสเุทพ-ปุย 

3. วิเคราะห๑ข๎อมูล 
4. ประชาสัมพันธ๑โครงการ 
5. จัดเวทีการมีสํวนรํวมกับชุมชน   
6. จัดฝึกอบรมเพื่อผู๎ประกอบการที่มีศักยภาพในการ 

พัฒนาธุรกิจ 
7. โครงการนํารํอง 

ยกเลิกดาํเนินโครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้มีมาตรฐานระดับสากลและยั่งยนื 

กลยุทธ์ : พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ให๎บริการ 
วงเงิน 17,500,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการ
ให๎บริการ ระบบ RFID เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดา๎นการ
ให๎ข๎อมูลสําหรับนักทํองเทีย่ว 

ดําเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจําย
เรียบร๎อยแล๎ว 

2. กํอสร๎างปูายศูนย๑ประชุมและ 
แสดงสินค๎านานาชาติฯ ตาม
เส๎นทางตํางๆ  
วงเงิน 4,000,000 บาท 
แหลงํเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

สร๎างปูายศูนย๑ประชุมและแสดงสินคา๎นานาชาติฯ  
ตามเส๎นทางตํางๆ เพื่อประชาสัมพันธ๑หนํวยงาน 

ดําเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจําย
เรียบร๎อยแล๎ว 

3. กํอสร๎างปูอมยามพร๎อมอุปกรณ๑
เปิด-ปิด ระบบอัตโนมัต ิ
วงเงิน 4,000,000 บาท 
แหลงํเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

สร๎างปูอมยามพร๎อมอุปกรณ๑เปดิ-ปิด ระบบอัตโนมัต ิ
จํานวน 5 ปูอม เพื่อรักษาความปลอดภยั 

ดําเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจําย
เรียบร๎อยแล๎ว 

4. ติดตั้งระบบควบคุมอาคาร
อัตโนมัติ (Building Automatic 

System : BAS) 
วงเงิน 44,400,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

1. แสดงสถานะและเปดิ-ปิด ระบบปรับอากาศแบบ 
ซิลเลอร๑และ VRF 

2. แสดงสถานะและเปดิ-ปิด ระบบไฟฟูาแสงสวําง 
3. ระบบอ่ืนๆ ตามความจําเป็นทางวิศวกรรมประกอบ

อาคาร 

ดําเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจําย
เรียบร๎อยแล๎ว 

5. ปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมภายใน
อาคาร 
วงเงิน 15,120,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จํานวน 3 รายการ ดังน้ี 
1. ขยายสํวนภตัตาคารอาหารชั้น 2 
2. ปรับปรุงห๎องพยาบาล 
3. ซํอมแซมผิวจราจรศูนย๑ประชุมฯ 

ดําเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจําย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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6. ปรับปรุงระบบวิศวกรรมไฟฟาู
ระบบสงํจํายกาํลังเครื่องกําเนิด
ไฟฟูาและระบบแสงสวํางภายใน
อาคาร (ระบบเต๎ารับไฟฟูา) 
วงเงิน 11,650,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

เต๎ารับไฟฟาูสาํหรับ Exhibition ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

7. จัดทําแผนการพัฒนาพืน้ที่ของ
ศูนย๑ประชุมและแสดงสนิค๎า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรต ิ 
7 รอบ พระชนมพรรษา 
วงเงิน 4,500,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร๑ บทบาทหนา๎ที่ พนัธกิจ 

ขอบเขตและอํานาจหนา๎ที่ของศนูย๑ประชุมฯ รวมถึง
นโยบายและแผนยุทธศาสตร๑การทํองเที่ยวและ
อุตสาหกรรม MICE ระดับประเทศ และระดับพื้นที ่

2. ศึกษาและวิเคราะห๑สภาพแวดลอ๎ม โครงสร๎างพื้นฐาน 
สิ่งกํอสร๎าง และสิ่งอํานวยความสะดวกของศูนย๑
ประชุมฯ รวมทัง้ สิ่งกํอสร๎างที่ได๎รับงบประมาณในปี 
2558 เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของ 
ศูนย๑ประชุมฯ ให๎สอดคล๎องและเหมาะสมกับรูปแบบ
การใช๎พื้นที่สาํหรับรองรับธุรกิจ MICE ทั้งในปัจจุบนั
และในอนาคต ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่จะต๎องมีความ
สอดคล๎องกับแนวคิดเดิมของการสร๎างศูนย๑ประชุมฯ 

3. ศึกษาดูงานด๎าน MICE ในตํางประเทศที่เหมาะสม 
4. จัดทําแผนพัฒนาพืน้ที่ของศูนย๑ประชุมฯ ระยะสัน้ 

(3-5 ปี) 
5. จัดทําแผนผังพืน้ที่ของศูนย๑ประชุมฯ ที่สอดคล๎องกับ

แผนการพัฒนาพืน้ที่ของศูนย๑ประชุมฯ 
6. เสนอแผนการพัฒนาพื้นที่ของศนูย๑ประชุมฯ 

 
- ตามสัญญา มีจํานวน 4 งวดงาน  
- ที่ปรึกษาได๎สํงงานครบถ๎วนแล๎ว 
- เบิกจํายแล๎วจาํนวน 2 งวดงาน 
- ที่ปรึกษานาํเสนอผลการศึกษาตอํ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนา 
พิงคนครเรียบร๎อยแล๎ว 

- งานงวดที่ 3 และ 4 (งวดสดุท๎าย) 
วงเงิน 1,575,000 บาท 
อยูํระหวํางการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจการจ๎าง 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
2 งวดงาน (งวดที่ 3 และ 4) 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 
ต.ค. 2558 

8. การศึกษารูปแบบการทําธุรกิจ 
(Business Model) ที่เหมาะสม
เพื่อการบริหารจัดการศูนย๑ประชุม
และแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
วงเงิน 2,500,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 255 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ศึกษารูปแบบการทําธุรกิจ (Business Model)  

ในรูปแบบตาํงๆ ที่มีการใช๎กันอยูํทั้งในประเทศไทย
และตํางประเทศ 

2. วิเคราะห๑ปัจจัยภายในและปัจจยัภายนอก ทางด๎าน
การบริหารจัดการและผลตอบแทนทางการเงินของ
แตํละรูปแบบที่สามารถจะนํามาประยุกต๑ใช๎กบัศูนย๑
ประชุมและแสดงสินคา๎นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษาได ๎

3. จัดทํารูปแบบการทาํธุรกิจ (Business Model) 
รูปแบบตาํงๆ สาํหรับศูนย๑ประชมุและแสดงสินค๎า
นานาชาติเฉลิม พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
อยํางน๎อย 3 รูปแบบ 

 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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 4. จัดทํารายงานการศึกษารูปแบบการทําธุรกิจที่
เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการศูนย๑ประชุมและ
แสดงสินคา๎นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา 

5. นําเสนอผลการศึกษารูปแบบการทําธุรกิจที่เหมาะสม
เพื่อการบริหารจัดการศูนย๑ประชุมและแสดงสนิค๎า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ให๎กับ หนํวยงาน ผู๎บริหารสาํนกังานพฒันาพิงคนคร 
(องค๑การมหาชน) 

6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย๑
ประชุม/ศนูย๑แสดงสินคา๎ที่มีชื่อเสียงในตาํงประเทศ  
1 คร้ัง 

 

9. จัดหาครุภัณฑ๑สํานักงาน 
วงเงิน 19,900,700 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จาํนวน 10 รายการ 81 หนํวย 
- รอเบิกจํายตามสัญญา และกนัเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จาํนวน 6 รายการ 76 หนํวย 
- ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํยเรียบร๎อยแล๎ว จํานวน 4 รายการ 5 หนํวย 

โดยมีรายละเอียดผลการดาํเนินงานตามรายการยํอย ดังนี้ 
1. ชั้นวางสาํหรับเก็บอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ 1 รายการ 

วงเงิน 610,000 บาท 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

2. ชุดฐานรองรับเคลื่อนย๎ายจอ LED 1 รายการ  
วงเงิน 771,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

3. Gate Way ตรวจอาวุธ 2 ชุด  
วงเงิน 1,000,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

4. ชุดตู๎พร๎อมอุปกรณ๑แสดงผังศนูย๑ประชุมฯ ระบบ
ดิจิตอลและระบบ Information 1 ระบบ  
วงเงิน 13,000,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

5. เครื่องปรับอากาศ โซน A (แบบติดผนัง ขนาด 
18,824 BTU จํานวน 3 ชุด วงเงิน 98,700 บาท 

- รอเบิกจํายตามสัญญา มีจํานวน  
1 งวดงาน ยังไมํมีการเบิกจําย วงเงิน 
2,959,302 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
1 งวดงาน 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 
ธ.ค. 2558 

6. เครื่องปรับอากาศ โซน B ขนาด 25,000  BTU 
จํานวน 15 ชุด วงเงนิ 1,143,000 บาท 

7. เครื่องปรับอากาศ โซน B ขนาด 13,600  BTU 
จํานวน 20 ชุด วงเงนิ 1,160,000 บาท 

8. เครื่องปรับอากาศห๎องลีลาวดี อาคารศูนย๑ประชุม 
(แบบสีท่ิศทาง ขนาด 48,000 BTU จํานวน 8 ชุด 
วงเงิน 1,128,000 บาท 

9. มิเตอร๑ไฟฟูา 3 เฟส ขนาด 30(100) Amp 
จํานวน 10 ชุด วงเงนิ 490,000 บาท 

10. มิเตอร๑ไฟฟูา 1 เฟส ขนาด 15 (45) Amp 
จํานวน 20 ชุด วงเงนิ 500,000 บาท 



48 
 

กลยุทธ์ : พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

10. จัดหาครุภัณฑ๑สํานักงาน 
วงเงิน 16,250,600 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอกงบประมาณ 
2558 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จาํนวน 25 รายการ 109 หนํวย 
- รอเบิกจํายตามสัญญา และกนัเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จาํนวน 1 รายการ 1 หนํวย 
- ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํยเรียบร๎อยแล๎ว จํานวน 24 รายการ 108 หนํวย 

โดยมีรายละเอียดผลการดาํเนินงานตามรายการยํอย ดังนี ้
1. หม๎อต๎มน้ําร๎อนไฟฟูา 2 เครื่อง วงเงิน 30,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย

เรียบร๎อยแล๎ว 
 2. รถเข็นคนพิการ 20 คัน วงเงิน 200,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย

เรียบร๎อยแล๎ว 
3. เก๎าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง 40 ชุด  

วงเงิน 400,000 บาท 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

4. รถเข็นเก๎าอี้จัดเลี้ยง 5 ตัว วงเงิน 50,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

5. Flip Chart 10 ชุด วงเงิน 70,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

6. คลิปแอมป์ 2 เคร่ือง วงเงิน 15,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

7. มัลติมิเตอร๑แบบดิจิตอลและแคล๎มป์มิเตอร๑ 2 
เครื่อง วงเงิน 10,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 8. เครื่องทดสอบคําความเป็นฉนวนไฟฟาู 2 เคร่ือง 
วงเงิน 16,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

9. เครื่องวัดลําดับเฟส 1 เคร่ือง วงเงิน 6,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 10. กลํองเครื่องมือพร๎อมอุปกรณ๑ 2 ชุด  
วงเงิน 14,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 11. สวํานโรตารี่พร๎อมดอกสวํานเจาะปูน 2 เคร่ือง 
วงเงิน 19,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

12. ไขควงไฟฟาู 2 อัน วงเงิน 18,600 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 13. ประแจคอม๎า 2 ตัว วงเงิน 12,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 14. มือหมุนน้ํามัน 2 เคร่ือง วงเงิน 15,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 15. ปั๊มลม 1 เคร่ือง วงเงิน 10,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 16. เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงแบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง 
วงเงิน 40,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 17. เครื่องเชื่อมไฟฟูา ระบบอินเวิร๑ทเตอร๑ 1 เครื่อง 
วงเงิน 12,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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 18. เครื่องวัดระยะทางแบบล๎อเลื่อน 2 เคร่ือง  
วงเงิน 12,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

19. เครื่องวัดระยะทางแบบอินฟาเรด 2 เครื่อง  
วงเงิน 16,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 20. วิทยุ Mobile 1 ชุด วงเงนิ 20,000 บาท - รอเบิกจํายตามสัญญา มีจํานวน  
1 งวดงาน ยังไมํมีการเบิกจําย วงเงิน 
19,688 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
1 งวดงาน 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 
ต.ค. 2558 

21. ชุดผจญเพลงิ 2 ชุด วงเงนิ 200,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 22. เปลสนาม 2 เปล วงเงิน 10,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 23. เครื่องทําลายเอกสาร 1 เคร่ือง  
วงเงิน 15,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

24. นั่งร๎านเหล็กหอเลื่อน 1 ชุด  
วงเงิน 40,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

25. ระบบนับคนเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ระยะที่ 1 จํานวน 1 ระบบ  
วงเงิน 15,000,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

11. จัดหาครุภัณฑ๑สํานักงาน 
วงเงิน 852,901.95 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมป ี
2557 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จาํนวน 6 รายการ 36 
หนํวย ดังนี ้
1. เต็นท๑โครงเหล็กทรงปิรามดิ 6 หลงั วงเงนิ 59,400 บาท 
2. ชุดโต๏ะหมํูบูชาพร๎อมเครื่องสักการะ 2 ชุด  

วงเงิน 36,000 บาท 
3. พัดลม ชนิดตั้งพืน้ ขนาด 30 นิว้ 7 เครื่อง  

วงเงิน 45,499.95 บาท 
4. ตู๎น้ําหยอดเหรียญ กําลังผลติ 600 ลิตร/วัน ระบบ 

Reverse Osmosis ถังเก็บน้ําขนาด 200 ลิตร 
พร๎อมเครื่องผลิต UV 2 ตู๎ วงเงนิ 60,000 บาท 

5. เครื่องดับเพลิง 18 เคร่ือง วงเงิน 52,002 บาท 
6. โทรทัศน๑ ขนาด 46 นิ้ว พร๎อมอุปกรณ๑ประกอบ

สายสัญญาณ 1 ชุด วงเงิน 600,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

12. จัดหาครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ 
วงเงิน 10,000,000 บาท 
แหลํงเงนิ-เงนิงบประมาณ 2558  

ระบบโครงขาํยการสื่อสาร 1 ระบบ ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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13. จัดหาครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ 
วงเงิน 13,448,780 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมป ี
2557 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จาํนวน 2 รายการ 8 หนํวย 
ดังนี ้
1. คอมพิวเตอร๑ Desktop 5 ชุด คอมพิวเตอร๑ 

Notebook 2 ชุด วงเงนิ 183,990 บาท 
2. ระบบโครงขาํยการสื่อสารของศูนย๑ประชุมและ 

แสดงสินคา๎นานาชาติฯ 1 ระบบ  
วงเงิน 13,264,790 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

14. ปรับปรุงสิ่งกํอสร๎าง 
วงเงิน 34,551,800 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมป ี
2557 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จาํนวน 7 รายการ ดังนี ้
ค่าปรับปรุงส านักงาน 
1. ปรับปรุงสํานักงานภายในพื้นที่ศนูย๑ประชุมและแสดง

สินค๎านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนม-
พรรษา จังหวัดเชียงใหมํ วงเงิน 1,000,000 บาท 

ปรับปรุงอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
2. ปรับปรุงปั๊มพ๑สบูน้าํพร๎อมระบบทํอสํงน้ํา เพื่อสบูน้าํ

จากแหลํงน้ําธรรมชาติและจากคลองชลประทาน 
มาเติมแหลํงน้ําภายในศูนย๑ประชุม  
วงเงิน 2,850,000 บาท 

3. ปรับพื้นที่บริเวณลานดา๎นทิศเหนือศูนย๑อาหาร 
พื้นที่ 562 ตรม. วงเงิน 1,008,800 บาท 

4. กํอสร๎างหลังคาคลุมลานจอดรถ พื้นที่ประมาณ 
2,772 ตรม. วงเงิน 5,350,000 บาท 

5. ตํอเติมห๎องน้ําบ๎านพักเจ๎าหน๎าที ่ 
วงเงิน 1,750,000 บาท 

6. ติดตั้งรางน้ําบริเวณชายคาด๎านทิศเหนือภัตตาคาร 
ยาว 45 ม. วงเงิน 90,000 บาท 

ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ 
7. ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศศูนย๑ประชุม 

และแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ  
วงเงิน 22,503,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

15. ปรับปรุงสิ่งกํอสร๎าง 
วงเงิน 39,771,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอก
งบประมาณ 2558 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จาํนวน 6 รายการ 
- ยกเลิกดําเนินการ จํานวน 1 รายการ 
- รอเบิกจํายตามสัญญา และกนัเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จาํนวน 2 รายการ 
- ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํยเรียบร๎อยแล๎ว จํานวน 3 รายการ 

โดยมีรายละเอียดผลการดาํเนินงานตามรายการยํอย ดังนี ้
1. ปรับปรุงห๎อง AHU วงเงิน 100,000 บาท ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย

เรียบร๎อยแล๎ว 
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 2. วางระบบทํอกําจัดปลวกและแมลง  
วงเงิน 400,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

3. งานปรับปรุงภูมทิัศน๑และระบบน้ํา  
วงเงิน 28,000,000 บาท 

ยกเลิกดําเนินการ 

4. งานติดตั้งระบบปูองกันอัคคีภัยพร๎อมอุปกรณ๑  
วงเงิน 11,171,000 บาท 

- รอเบิกจํายตามสัญญา มีจํานวน  
1 งวดงาน ยังไมํมีการเบิกจําย วงเงิน 
6,490,000 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน 1 งวดงาน 
- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 
ม.ค. 2559 

 5. งานติดตั้งระบบไฟฟูาภัตตาคาร (สํวนตํอเติม) พร๎อม
ติดตั้งโทรทัศน๑ อาคารศูนย๑ประชุมและแสดงสนิค๎า
นานาชาติฯ วงเงิน 100,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

6. เดินสายไฟผังปลั๊กใต๎พืน้ศูนย๑ประชุมฯ  
วงเงิน 14,900,000 บาท 

- รอเบิกจํายตามสัญญา มีจํานวน  
1 งวดงาน ยังไมํมีการเบิกจําย วงเงิน 
12,100,000 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
1 งวดงาน 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 
ธ.ค. 2558 

16. โครงการเตรียมความพร๎อม
ต๎อนรับกินรีทองปี 2558  
วงเงิน 990,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอก
งบประมาณ 2558 

ปรับปรุงสถานที่เพื่อเป็นฐานองค๑ความรู๎สําหรับทาํ
กิจกรรมรอบสระ Swan Lake จํานวน 3 จุด 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

 

กลยุทธ์ : พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการการตลาดเชงิบูรณาการ 
วงเงิน 2,773,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 255 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. กิจกรรมสํงเสริมการขายภายในประเทศ 
2. กิจกรรมสํงเสริมการขายตํางประเทศ 
3. กิจกรรมงานสานสายใย 
4. กิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจ 
5. จัดซื้อวัสดุสําหรับสํงเสริมการขาย 
6. กิจกรรมสํงเสริมการขายในวันสาํคัญ 

- ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
2,204,192.70 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
1 รายการ วงเงิน 10,000 บาท คือ 
คําจ๎างบุคคลภายนอกดําเนินการ
ติดตั้งตกแตํงพร๎อมรื้อถอนบูธในงาน 
IT CM ASIA 2015 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 
ธ.ค. 2558 
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2. กิจกรรมโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ๑สาํนักงานพฒันา
พิงคนคร 
วงเงิน 30,000,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ๑ วงเงิน 3,200,000 บาท 
2. การเชําสื่อประชาสัมพันธ๑ วงเงนิ 6,774,000 บาท 
3. การโฆษณาประชาสัมพนัธ๑ วงเงนิ 787,960 บาท 
4. กิจกรรมรณรงค๑โฆษณาประชาสมัพันธ๑พิงคนคร  

วงเงิน 17,028,040 บาท 
5. กิจกรรมวันสําคัญตามประเพณี  

วงเงิน 1,610,000 บาท 
6. สร๎างภาพลักษณ๑ (กิจกรรมเปิดตัวสํานักงานพัฒนา 

พิงคนคร) วงเงิน 300,000 บาท 
7. กิจกรรมสร๎างความสัมพันธ๑ (เลีย้งสื่อมวลชน)  

วงเงิน 300,000 บาท 

- ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
10,418,747.30 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
10 รายการ วงเงิน 1,146,760 บาท 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 
ต.ค. 2558 

3. จัดทําแผนธุรกิจของสํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค๑การ
มหาชน) ระยะเวลา 5 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 
2562) 
วงเงิน 2,500,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร๑ บทบาทหนา๎ที่ พนัธกิจ 

ขอบเขตและอํานาจหนา๎ที่ของสาํนักงานพฒันา 
พิงคนครฯ รวมถึง นโยบายและแผนยุทธศาสตร๑การ
ทํองเที่ยวระดับประเทศ 

2. ศึกษารูปแบบธุรกิจที่เก่ียวข๎องกับสํานักงานพัฒนา 
พิงคนครฯ ประกอบด๎วย 
- ธุรกิจสวนสัตว๑/สวนสนุก 
- ธุรกิจจัดการประชุมและจัดแสดงสินค๎านานาชาติ 

3. วิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายในองค๑กรและการ
ดําเนินงานธุรกิจในข๎อ 2. เพื่อกําหนดแนวทางใน
การจัดทําแผนธุรกิจที่บูรณาการกันในทุกธุรกิจ 

4. กําหนดรูปแบบแผนธุรกิจ (Business Model)  
- แผนการบริหารจัดการ อาทิเชํน วิสัยทัศน๑ พนัธกิจ 
เปูาหมายทางธุรกิจปัจจัยแหํงความสําเร็จ 
- แผนการตลาด อาทิเชํน เปูาหมายทางการตลาด  
กลยุทธ๑ทางการตลาด กลยุทธ๑ดา๎นบริการ กลยุทธ๑
ด๎านชํองทางจัดจําหนาํย กลยทุธ๑ด๎านสํงเสริม
การตลาด กิจกรรมหรือการดําเนินการทาง
การตลาด เป็นต๎น 
- แผนการบริการ อาทิเชํน รายละเอียดผลิตภัณฑ๑ 
สินค๎าที่ใช๎ในการบริการ ขั้นตอนการบริการ เป็นต๎น 
- แผนการเงิน อาทิเชํน ประมาณการในการลงทนุ 
ประมาณการตน๎ทนุการบริการ และต๎นทนุขาย 
ความคุ๎มทุนในการลงทนุเชิงเศรษฐศาสตร๑และ
สังคม เป็นตน๎ 

 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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กลยุทธ์ : พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 5. จัดทําแผนธุรกิจและแผนปฏบิัตกิารรวมถึงแนวทาง 
การพัฒนาความรํวมมือกับผู๎มสีวํนไดส๎ํวนเสียจาก
ภาคสํวนตาํงๆ ที่เก่ียวข๎อง 

6. นําเสนอแผนธุรกิจ สํานักงานพฒันาพิงคนคร 
(องค๑การมหาชน) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สนับสนุน/ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวย 
ความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการด้านการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ : ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. ดําเนินการศึกษาวิจัยความ
เหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบขนสงํมวลชน 
เชียงใหมํ ลําพูน และลาํปาง 
วงเงิน 30,000,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

ขอบเขตการศึกษา 
งานสํวนที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ
เบื้องต๎นและจัดทําแผนพฒันาระบบขนสํงมวลชนเมือง
เชียงใหมํ ลําพูน ลําปาง 
1. ทบทวนผลการศึกษา และการดําเนินงานของ

โครงการตํางๆ สํารวจ และรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง 
2. ศึกษาความเหมาะสมดา๎นวิศวกรรมและออกแบบเบื้องต๎น  
3. วิเคราะห๑ความเหมาะสมทางด๎านเศรษฐกิจ การเงิน 

และรูปแบบการลงทุน 
4. จัดทําแผนพัฒนาระบบขนสํงมวลชนเมืองเชียงใหมํ 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
5. จัดทํารายงานการวิเคราะห๑ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมเบื้องต๎น 

การประชาสัมพันธ๑ และการมีสํวนรํวมของประชาชน 
6. ประสานงานกับหนํวยงานที่เก่ียวข๎องในการ

ออกแบบ การกําหนดรายละเอียด รูปแบบเอกสาร
ตํางๆ ให๎เป็นไปตามกฎระเบียบ และมาตรฐานที่
หนํวยงานดังกลาํวกําหนดไว ๎

งานสํวนที่ 2 งานศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียดระบบขนสงํมวลชนเมืองเชียงใหมํที่มีความ
เหมาะสมในการพฒันาเปน็ลาํดบัแรก อยํางน๎อย 1 เส๎นทาง 
1. ศึกษาความเหมาะสมดา๎นวิศวกรรม และแนวทาง

การลงทุนที่เหมาะสม 
2. การศึกษาผลกระทบจากการจัดหารถเพื่อให๎บริการ

แกํนักทํองเที่ยวชมเมืองเชียงใหมํ ดังนี ้
- ศึกษาผลกระทบจากการจัดหารถเพื่อให๎บริการแกํ
นักทํองเที่ยวชมเมืองเชียงใหมํ (Sight Seeing Tour) 
ในด๎านกฎหมาย ดา๎นสังคม และด๎านเศรษฐกิจ 

 
- ตามสัญญา มีจํานวน 4 งวดงาน 

เบิกจํายแล๎วจาํนวน 3 งวดงาน 
คงเหลือเบิกจําย 1 งวดงาน  
(งวดที่ 4 งวดสุดทา๎ย) วงเงนิ 
6,000,000 บาท 
- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  

1 งวดงาน (งวดสุดทา๎ย) 
- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 

ต.ค. 2558 
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กลยุทธ์ : ประสานการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

- ศึกษาจุดเชื่อมตํอระหวํางระบบขนสํงมวลชน
จังหวัดเชียงใหมํไปยังแหลงํทํองเที่ยวจังหวัด
เชียงใหมํ และเชื่อมโยงไปยังศนูย๑กลางระบบขนสํง
มวลชนจังหวัดลาํพูน และลาํปาง 

งานสํวนที่ 3 ทดลองปฏบิัติการเดินรถสองแถวแดง 
เพื่อทําให๎เกิดระบบรถประจําเสน๎ทางได๎ในทางปฏิบัต ิ 
1. จัดทําแผนการเดินรถ โดยการจดัทําแผนผังการ 

เดินรถ และแบบจาํลองการเดินรถ 
2. จัดระบบประเมิน รถประจาํเส๎นทาง โดยการจัดทาํ 

ระบบรายงานการทํางานของผูด๎ําเนินการ และ 
ผู๎โดยสาร รวมถึงระบุดชันชีี้วัดทีส่ําคัญในการปฏิบัติ 

3. ทําการทดลอง ปฏิบัติการ จากการมีสํวนรํวมของ
ทุกภาคสํวนหลัก โดยผํานจากกองทุน และระบบ
การสนับสนนุตํางๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเครือข่ายการพัฒนา 
  ทีเ่ข้มแข็ง 

กลยุทธ์ : พัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. การสร๎างเครือขํายด๎านการ
ทํองเที่ยวชุมชน 
วงเงิน 2,000,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

ดําเนินกิจกรรมการสร๎างเครือขํายด๎านการทํองเที่ยว
ชุมชน 

ดําเนินโครงการสํงเสริมการพัฒนา
มาตรฐานการบริหารจัดการด๎านการ
ทํองเที่ยวในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 
ณ จังหวัดแมํฮํองสอนแล๎วเสร็จ และ
เบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว จํานวน 
661,600 บาท 

2. โครงการสัมมนาวิชาการรํวมกับ
ประชาชาติธุรกิจเรื่องการทํองเที่ยว  
วงเงิน 5,000,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอกงบประมาณ 
2558 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาวชิาการ 
2. ใช๎ศูนย๑ประชุมและแสดงสนิค๎านานาชาติฯ เป็น

สถานที่จดัประชุมสัมมนาวชิาการ 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

3. โครงการประกวดหนังสั้น หัวข๎อ 
“รุํงเรือง เลิศล้ํา ถิ่นวัฒนธรรม 
พิงคนคร” 
วงเงิน 2,000,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
2. ประชาสัมพนัธ๑โครงการ 
3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านภาพยนตร๑แกํ

ผู๎เข๎ารํวมประกวด 
4. รางวัลสาํหรับการประกวด แบํงการประกวดเป็น  

2 ประเภท ได๎แกํ ประเภทนสิิต นักศึกษา และ
ประเภทประชาชนทั่วไป 

- รอเบิกจํายตามสัญญา มีจํานวน  
3 งวดงาน ยังไมํมีการเบิกจําย วงเงิน 
1,960,000 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
3 งวดงาน 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 
ธ.ค. 2558 
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กลยุทธ์ : พัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

5. โลํรางวลัและเกียรติบัตร 
6. เชําอุปกรณ๑ในการใช๎ถํายทาํที่มคีุณภาพ 
7. เชําห๎องตัดตํอและการผลิตสื่อภาพยนตร๑ 

4. โครงการทําเว็บไซต๑ด๎านการ
แนะนาํข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยว ใน
เขตพัฒนาพิงคนคร 
วงเงิน 1,500,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. คําตอบแทนพนักงาน Update ฐานข๎อมูล 
2. คําแปลภาษา 
3. บริการเชําโฮสติ้ง, จดทะเบียนระบบ, ระบบสํารอง

ข๎อมูล 
4. ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลเว็บไซต๑ 
5. การดูแลและรักษาระบบ 

- รอเบิกจํายตามสัญญา มีจํานวน  
3 งวดงาน ยังไมํมีการเบิกจําย วงเงิน 
1,425,000 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
3 งวดงาน 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 
ม.ค. 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ : ระบบบริหารจดัการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. จัดทําแผนแมํบทของสาํนักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน)  
วงเงิน 3,000,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ศึกษาทบทวนนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร๑และ

แผน การดําเนนิงานดา๎นการทํองเที่ยวของประเทศ
ไทย รวมถึง ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร๑ บทบาท
หน๎าที่ พันธกิจ ขอบเขตและอํานาจหนา๎ที่ของ
สํานักงานพฒันาพิงคนครฯ 

2. รวบรวมและวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ หรือ
รับฟังความคิดเห็นของ Stakeholder ที่เก่ียวข๎องใน
จังหวัดเชียงใหมํและจังหวัดภาคเหนือตอนบน 5 
จังหวัด ตามแผนยุทธศาสตร๑ของสํานักงานพัฒนา 
พิงคนครฯ ได๎แกํ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแมํฮํองสอน จังหวัดลําพนู และจังหวัดลําปาง 

3. จัดทํารํางแผนแมบํท ระยะ 5 ป ีประกอบด๎วย 
กรอบแนวคิด วิสัยทัศน๑ วตัถุประสงค๑ เปูาหมาย 
ยุทธศาสตร๑ และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑
ไปสูํการปฏิบัตทิี่เป็นรูปธรรม 

4. จัดประชุมวพิากษ๑รํางแผนแมบํทของสํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) 

5. การจัดทําแผนแมํบทของสาํนักงานพฒันาพิงคนคร 
(องค๑การมหาชน) ระยะ 5 ป ีฉบับสมบูรณ๑ นาํเสนอ
แผนแมํบทสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) 

 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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กลยุทธ์ : ระบบบริหารจดัการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

2. การใช๎งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส๑ 
วงเงิน 905,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศบรรณอิเล็กทรอนิกส๑  
(E-Document) 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

3. การใช๎งานระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
วงเงิน 1,980,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

4. ปรับปรุงระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส๑ 
วงเงิน 940,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส๑ 
(Electronic Mail System : EMS) 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

5. จัดหาครุภัณฑ๑สํานักงาน 
วงเงิน 726,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 
 

 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จาํนวน 22 รายการ 35 
หนํวย ดังนี ้
1. เครื่องเจาะกระดาษไฟฟูา 1 ตัว วงเงิน 42,000 บาท 
2. เครื่องทํากาแฟ 1 เครื่อง วงเงิน 70,000 บาท 
3. ไมโครเวฟ 1 เคร่ือง วงเงิน 25,000 บาท 
4. เครื่องทําน้ําร๎อน-เย็น 3 เคร่ือง วงเงิน 30,000 บาท 
5. ถังต๎มน้ําไฟฟูา ขนาดไมํน๎อยกวาํ 20 ลิตร 1 เคร่ือง 

วงเงิน 15,000 บาท 
6. ตู๎เย็น ขนาดไมํน๎อยกวํา 3 คิว 4 เคร่ือง  

วงเงิน 36,000 บาท 
7. ตู๎เย็น 2 ประตู ขนาดไมนํ๎อยกวํา 13 คิว 1 เครื่อง 

วงเงิน 20,000 บาท 
8. อํางล๎างจาน 2 หลุม 1 ชุด วงเงนิ 25,000 บาท 
9. ชุดโฟเดียมพร๎อมอุปกรณ๑ 1 ชุด วงเงิน 20,000 บาท 
10. เครื่องเย็บกระดาษไฟฟูา 1 เครื่อง วงเงิน 17,000 บาท 
11. เครื่องคิดเลข 3 เครื่อง วงเงิน 10,200 บาท 
12. เครื่องพิมพ๑บัตร 1 เคร่ือง วงเงิน 42,000 บาท 
13. เครื่องถํายภาพพร๎อมขาตั้ง 1 เครื่อง  

วงเงิน 26,000 บาท 
14. ชุดไมค๑ไรส๎ายพร๎อมเคร่ืองขยายเสียง 1 เคร่ือง 

วงเงิน 15,000 บาท 
15. เครื่องเข๎าเลํมไฟฟูา 1 เครื่อง วงเงิน 20,000 บาท  
16. เครื่องปรับอากาศห๎อง server/ห๎อง backup 

server 4 เคร่ือง วงเงิน 228,000 บาท 
17. ทีวี LED 32 นิ้ว 1 เคร่ือง วงเงิน 10,000 บาท 
18. เครื่องเลํน DVD 2 เคร่ือง วงเงิน 10,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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 19. ตู๎เย็น 1 เคร่ือง วงเงิน 10,000 บาท 
20. ชุดรับสัญญาดาวเทียม 1 ชุด วงเงิน 5,000 บาท 
21. เครื่องสํงแฟกซ๑ระบบเลเซอร๑ 1 เครื่อง  

วงเงิน 15,000 บาท 
22. เครื่องพิมพ๑ใบเสร็จรับเงิน 3 เครื่อง  

วงเงิน 30,000 บาท 

 

6. จัดหาครุภัณฑ๑สํานักงาน 
วงเงิน 490,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

ระบบทางไกลผาํนจอภาพ 1 ระบบ ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

7. จัดหาครุภัณฑ๑สํานักงาน 
วงเงิน 273,100 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอกงบประมาณ 
2558 

 
 
 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จาํนวน 8 รายการ 8 หนํวย ดังนี ้
1. เครื่องเจาะเอกสารไฟฟูาและเข๎าเลํมโดยใช๎มือโยก  

1 เคร่ือง วงเงิน 25,000 บาท 
2. ตู๎นิรภัย 1 ตู๎ วงเงิน 13,100 บาท 
3. เครื่องพิมพ๑ใบนําฝากธนาคาร 1 เคร่ือง  

วงเงิน 35,000 บาท 
4. เครื่องนับธนบัตร 1 เคร่ือง วงเงิน 20,000 บาท 
5. เครื่องนับเหรียญ 1 เครื่อง วงเงิน 10,000 บาท 
6. กล๎อง DSLR พร๎อมอุปกณ๑ 1 ชุด  

วงเงิน 60,000 บาท 
7. กล๎อง Compact พร๎อมอุปกรณ๑ 1 ชุด  

วงเงิน 10,000 บาท 
8. กล๎องวีดีโอ พร๎อมอุปกรณ๑ 1 ชดุ วงเงิน 100,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

8. จัดหาครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑และ
อุปกรณ๑  
วงเงิน 1,103,800 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จาํนวน 8 รายการ 23 
หนํวย ดังนี ้
1. เครื่องพิมพ๑สี (สามารถสแกนได๎) 2 เคร่ือง  

วงเงิน 8,400 บาท 
2. เครื่องคอมพิวเตอร๑ Notebook 2 เคร่ือง  

วงเงิน 54,000 บาท 
3. หลอดภาพ Projecttor6000Ansi 12 หลอด  

วงเงิน 240,000 บาท 
4. หลอดภาพ Projecttor3500Ansi 2 หลอด  

วงเงิน 30,000 บาท 
5. อุปกรณ๑ปูองกันการบุกรุกเว็บไซต๑ (Web Application 

Firewall) 1 ชุด วงเงิน 700,000 บาท 
6. เครื่องปริ้นท๑สี 1 เคร่ือง วงเงิน 4,200 บาท 
7. เครื่องสแกน 1 เคร่ือง วงเงิน 3,200 บาท 
8. คอมพิวเตอร๑พร๎อมอุปกรณ๑ 2 เครื่อง  

วงเงิน 64,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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9. จัดหาครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑และ
อุปกรณ๑  
วงเงิน 1,634,690 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จาํนวน 4 หนํวย ดังนี ้
1. เครื่องคอมพิวเตอร๑และอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑  

1 รายการ 
2. เครื่องคอมพิวเตอร๑และปริ้นเตอร๑ 2 รายการ 
3. ติดตั้งสายสัญญาณระบบคอมพวิเตอร๑ และอุปกรณ๑

สํานักงานพฒันาพิงคนคร 1 รายการ  
วงเงิน 569,500 บาท 

4. เครื่องคอมพิวเตอร๑และอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑  
1 รายการ วงเงิน 745,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

10. จัดหาครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑และ
อุปกรณ๑  
วงเงิน 3,805,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอกงบประมาณ 
2558 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จาํนวน 12 รายการ 18 
หนํวย ดังนี ้
1. คอมพิวเตอร๑ 4 เครื่อง วงเงิน 120,000 บาท 
2. เครื่องโทรศัพท๑แมํขําย 1 เคร่ือง  

วงเงิน 20,000 บาท 
3. เครื่องพิมพ๑ PVC 1 เคร่ือง วงเงิน 60,000 บาท 
4. เครื่องพิมพ๑เลเซอร๑ขาวดํา 1 เคร่ือง  

วงเงิน 5,000 บาท 
5. เครื่องคอมพิวเตอร๑แมํขําย 3 เครื่อง  

วงเงิน 930,000 บาท 
6. อุปกรณ๑จัดเก็บข๎อมูลแบบภายนอก 1 ชุด  

วงเงิน 510,000 บาท 
7. อุปกรณ๑ปูองกันเครือขําย 1 ชุด  

วงเงิน 760,000 บาท 
8. ตู๎สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร๑และอุปกรณ๑ 1 ตู๎ 

วงเงิน 130,000 บาท 
9. เครื่องสํารองไฟฟูาขนาด 10kVA 1 เคร่ือง  

วงเงิน 220,000 บาท 
10. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 2 เคร่ือง  

วงเงิน 800,000 บาท 
11. ระบบ Antivirus 1 ระบบ วงเงนิ 50,000 บาท 
12. ระบบปรับปรุงความปลอดภัย ระบบปฏิบัติการ 

ของไมโครซอฟท๑ 1 ระบบ วงเงนิ 200,000 บาท 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

11. ปรับปรุงสํานักงาน 
วงเงิน 1,490,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมป ี

2557 

ปรับปรุงสํานักงานภายในพืน้ทีศู่นย๑ประชุมและแสดง
สินค๎านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม ํ

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
ครบถ๎วนเรียบร๎อยแล๎ว 
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12. ปรับปรุงสํานักงาน  
วงเงิน 946,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินนอกงบประมาณ 
2558 

ประกอบด๎วยรายการยํอย จาํนวน 2 รายการ ดังนี ้
1. ติดตั้งระบบโทรศัพท๑ภายใน 1 รายการ  

วงเงิน 300,000 บาท 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
ครบถ๎วนเรียบร๎อยแล๎ว 

2. ติดตั้งปาูยสาํนักงาน 1 รายการ  
วงเงิน 646,000 บาท 

- รอเบิกจํายตามสัญญา มีจํานวน  
1 งวดงาน ยังไมํมีการเบิกจําย วงเงิน
518,000 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
1 งวดงาน 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 
พ.ย. 2558 

 

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด๎าน
การดูแลและรักษาสัตว๑  
วงเงิน 1,120,00 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานกิจกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด๎านการดูแลและรักษาสัตว๑ 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร  
พ.ศ. 2558 
วงเงิน 2,680,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. การเตรียมภาษาเพื่อการรองรับการให๎บริการ 
2. การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรโดยอบรม

ภายใน 
3. การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรโดยอบรม

ภายนอก 
4. การศึกษาดูงานทั้งภายในและตาํงประเทศ 

- ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
2,235,588.50 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
1 รายการ วงเงิน 120,000 บาท 
คือ การจัดกิจกรรมฝึกอบรม
หลักสูตรภาษาตาํงประเทศ จํานวน 
2 หลักสูตร 4 รุํน 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จใน 
ไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณ 2559) 

3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานพฒันาพิงคนคร 
(องค๑การมหาชน)  
วงเงิน 2,500,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ

สมรรถนะตามสายงาน (Functional 
Competency) ของแตํละตําแหนํงตามโครงสร๎าง
ใหมํ 

2. ประเมินชํองวาํงความสามารถ (Competency Gap 
Assessment) ของผู๎ปฏิบัติงานที่มีอยูํในปัจจุบนั
เปรียบเทียบกับสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ที่กําหนด 

3. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคล (Individual 
Development Plan - IDP) ของผู๎ปฏิบัติงาน เพื่อ

 
ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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เสริมสร๎างสมรรถนะของผูป๎ฏิบตัิงานให๎เป็นไปตาม
สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะ
ตามสายงาน (Functional Competency) ที่กําหนด 

 

กลยุทธ์ : สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ด ี
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการสํงเสริมภาพลักษณ๑
องค๑กร 
วงเงิน 5,000,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 2558 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอยดังนี ้
1. สร๎างความจดจําของตราลักษณ๑ตํางๆ ขององค๑กร 

วงเงิน 600,000 บาท 
2. การสร๎างแนวคิดพืน้ฐานของคนภายในองค๑กรในทุก

ระดับ วงเงิน 1,000,000 บาท 
- การจัดทําสื่อเพื่อสนบัสนุนกิจกรรม  
วงเงิน 500,000 บาท 

- ดําเนินการเผยแพรํกิจกรรม วงเงิน 500,000 บาท 
3. การสร๎างทัศนคติของคนภายนอกองค๑กร  

วงเงิน 3,400,000 บาท 
- การสื่อสารที่เป็นทางการ (การโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ๑) วงเงนิ 2,000,000 บาท 
- การออกแบบบูธเผยแพรํกิจกรรม วงเงิน 
400,000 บาท 
- การสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางองค๑กรที่เกี่ยวข๎อง 
วงเงิน 1,000,000 บาท 

- ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 
3,424,957.25 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี  จํานวน 2 
รายการ วงเงิน 369,501.50 บาท 
ดังนี ้
1. จัดทําสมุดโน๎ต 2,000 เลํม 

199,501.50 บาท 
2. ผลิตสื่อวีดีทัศน๑เพื่อการ

ประชาสัมพนัธ๑ 170,000 บาท 
- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จในเดือน 
พ.ย. 2558 

3. โครงการกิจกรรมปั่นจักรยาน
เทิดพระเกียรติของส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) 
วงเงิน 1,000,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 
2558 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. กิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราช เจา๎ฟูามหาวชิราลงกรณ๑ สยามมงกุฎราชกุมาร 
2. กิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ 
3. กิจกรรมปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎า

สิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ  (กงสุล 18 ประเทศ) 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 

4. โครงการส่งเสริมนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ของส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
วงเงิน 1,000,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินงบประมาณ 
2558 

ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี ้
1. นิทรรศการประชาสัมพนัธ์ ในงานของส านักปลัด

ส านักนายกรัฐมนตร ี
2. นิทรรศการประชาสัมพนัธ์ ในงานไทยแลนด์อเมซิง

แกรนเซลล์ 
3. นิทรรศการประชาสัมพนัธ์ ในงานอื่นๆ 

- นิทรรศการประชาสัมพนัธ์เส้นทางคมนาคม
เส้นทางเชียงใหม่ ล าพนู ล าปาง 
 

- ดําเนินการแล๎วเสร็จ และเบิกจําย
เรียบร๎อยแล๎ว วงเงิน 111,369 บาท 

- กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี จํานวน  
2 รายการ วงเงิน 155,500 บาท 
คือ คําของชํารํวยสําหรับงาน
ออกบูธนิทรรศการ 25,000 บาท 
และ 130,500 บาท 

- คาดวําจะเบิกจํายแลว๎เสร็จใน 
ไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณ 2559) 
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กลยุทธ์ : สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ด ี
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 - นิทรรศการส่งเสริมเชียงใหม่เมืองจักรยาน (เปิด
เส้นทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่) 

- นิทรรศการส่งเสริมการจัดประชมุสัมมนา (ศูนย์
ประชุมฯ, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) 

- นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง Green 
Season ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 

 

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
กิจกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. จัดทําแผนพัฒนาธรรมาภบิาล
ของสํานักงานพฒันาพิงคนคร 
(องค๑การมหาชน)  
วงเงิน 3,000,000 บาท 
แหลํงเงิน-เงินกันเหลื่อมปี 2557 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ศึกษา รวบรวม หลักธรรมมาภบิาลของหนวํยงานภาครฐั 
2. ศึกษาการดําเนนิงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

สํานักงานพฒันาพิงคนครฯ ในปัจจุบนั 
3. วิเคราะห๑ กําหนดวิธีการ ขั้นตอน การดําเนนิงาน

ของสํานักงานพัฒนาพิงคนครฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 
4. จัดทําแผนธรรมาภิบาลของสํานักงานพัฒนาพิงคนครฯ 

เพื่อนําไปสูํการปฏบิัติให๎เป็นรูปธรรมในมิติตํางๆ ตาม
หลักธรรมาภิบาล ดังนี ้
- หลักประสิทธิภาพ (Effectiveness) 
- หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
- หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
- หลักความรับผิดชอบ (Acccountability) 
- หลักความโปรํงใสํ (Transparency) 

ดําเนินการแลว๎เสร็จ และเบิกจาํย
เรียบร๎อยแล๎ว 
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ภาคผนวก 
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กิจกรรมและผลงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
 

เดือน  ผลงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ธันวาคม ๒๕๕๗ - วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ พิธีเปิดกิจกรรม“พิงคนครคืนความสุข สร๎างความสามัคคี ทําความดีเพ่ือพํอ” ระหวํางวันที่ ๑ - ๒๕ ธันวาคม 

๒๕๕๗ ซึ่งมีวัตถุประสงค๑เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีตํอพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๗ พรรษา โดยเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยแสดงพลังความสามัคคีทําความดีเพ่ือพํอ ซึ่งได๎เลือกใช๎สถานที่ของเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี 
หนํวยงานภายใต๎สังกัดสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) เป็นสถานที่จัดกิจกรรม พร๎อมมอบของขวัญให๎นักทํองเที่ยว 
เข๎าชมเชียงใหมํ ไนท๑ซาฟารีในสํวนแสดงจากัวร๑เทรลโดยไมํมีคําใช๎จํายตั้งแตํวันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมตลอด
เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ได๎แกํ จัดกิจกรรมประกวดดนตรีเพลงพระราชนิพนธ๑ จัดกิ จกรรมประกวดร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑  
จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  จัดนิทรรศการภาพถํายของพํอหลวง และประกวดวาดภาพพํอหลวง 
ในดวงใจฉัน ระดับมัธยมศึกษาปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ สานความดี ตามรอยวิถีพํอ จัดกิจกรรม “อํุนกายคลายหนาว”  
ซึ่งมีร๎านอาหารเครื่องดื่มมาออกบูธให๎นักทํองเที่ยวได๎เลือกสรรทํามกลางบรรยากาศริมทะเลสาบ คอนเสิร๑ตดนตรีแจ๏สจากนักร๎อง
เพลงแจ๏สระดับสากล Malene Mortensen วันคริสต๑มาส จัดกิจกรรม “เติมฝันปันรอยยิ้มให๎น๎อง คอนเสิร๑ตจากศิลปินนักร๎องโดม  
the star 

- วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) จัดกิจกรรมประกวดดนตรีเพลงพระราชนิพนธ๑ ตั้งแตํเวลา 
๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. โดยมีกลุํมนักเรียนจากโรงเรียนตํางๆ ในจังหวัดเชียงใหมํ เข๎ารํวมการประกวดดนตรีเพลงพระราชนิพนธ๑  
ในครั้งนี้อยํางคับคั่ง ณ เชียงใหมํไนท๑ซาฟารี (หนึ่งในกิจกรรมคืนความสุขสร๎างความสามัคคี ทําความดีเพ่ือพํอระหวํางวันที่  ๑ - ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๗) 

- วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) จัดกิจกรรมประกวดร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ ตั้งแตํเวลา  
๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. โดยมีกลุํมนักเรียนจากโรงเรียนตํางๆ ในจังหวัดเชียงใหมํ เข๎ารํวมการประกวดดนตรีเพลงพระราชนิพนธ๑  
ในครั้งนี้อยํางคับคั่ง ณ เชียงใหมํไนท๑ซาฟารี (หนึ่งในกิจกรรมคืนความสุขสร๎างความสามัคคี ทําความดีเพ่ือพํอระหวํางวันที่ ๑ - ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๗) 
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เดือน  ผลงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

- วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) ประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลแกํผู๎ชนะการประกวดวงดนตรี   
อะคูสติกและการร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ (หนึ่งในกิจกรรมคืนความสุขสร๎างความสามัคคี ทําความดีเพ่ือพํอ) ซึ่งจัดประกวดเมื่อวันที่  
๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผํานมา โดยได๎รับเกียรติจากคุณชูจิรา กองแก๎ว กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ สํานักงานพัฒนาพิงคนครและ  
ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) ได๎มอบราง วัลแกํผู๎ชนะการประกวด 
วงดนตรีอะคูสติกและการร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ ในกิจกรรมนี้ได๎มีนักเที่ยวให๎ความสนใจและรํวมลุ๎นผลการประกวดอยํางคับคั่ง   
ณ เชียงใหมํไนท๑ซาฟารี (หนึ่งในกิจกรรมคืนความสุขสร๎างความสามัคคี ทําความดีเพ่ือพํอระหวํางวันที่ ๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

- วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  
ณ เชียงใหมํไนท๑ซาฟารีโดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) เป็นประธานใน
พิธี พร๎อมคณะผู๎บริหาร เจ๎าหน๎าที่ และนักทํองเที่ยวรํวมแสดงพลังความจงรักภักดีอยํางทํวมท๎น (หนึ่งในกิจกรรมคืนความสุขสร๎างความ
สามัคคี ทําความดีเพ่ือพํอระหวํางวันที่ ๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

- วันที่ ๖ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) จัดนิทรรศการภาพถํายของพํอหลวง และประกวด 
วาดภาพพํอหลวงในดวงใจฉัน ระดับมัธยมศึกษา โดยทั้งนี้ได๎มีคณะอาจารย๑และนักเรียนในจังหวัดเชียงใหมํให๎ความสนใจในกิจกรรม
เกี่ยวกับการวาดภาพและภาพถํายของพํอหลวงอยํางคับคั่ง (หนึ่งในกิจกรรมคืนความสุขสร๎างความสามัคคี ทําความดีเพ่ือพํอระหวําง
วันที่ ๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

- วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) รํวมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ พระตําหนักภูพิงค๑ราชนิเวศน๑ และ
สวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ เปิดกิจกรรม “ปั่นเทิดพระเกียรติ สานความดี ตามรอยวิถีพํอโดยมี นายสุริยะ ประสาท
บัณฑิตย๑ ผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ เดินทางเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นเทิดพระเกียรติ สานความดี ตามรอยวิถีพํอ รํวมด๎วย  
พลตรีศรายุธ รังษี  ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๓ พลตํารวจโทธนิตศักดิ์  ธีระสวัสดิ์  ผู๎บัญชาการตํารวจภูธรภาค 5  
รองศาสตราจารย๑ นพ.นิเวศน๑ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ดร.ณัฐวรยศ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ดร.ศราวุฒิ  
ศรีศกุน ผู๎อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) นายอํานาจ เดชะ ผู๎อํานวยการพระตําหนักภูพิงค๑ราชนิเวศน๑  
และดร.สุญาณีเวสสบุตร ผู๎อํานวยการองค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ ได๎รํวมกันจัดกิจกรรมนี้  และมีนักปั่นจักรยานกวํา ๓,๕๐๐ คน  
เข๎ารํวม (หนึ่งในกิจกรรมคืนความสุขสร๎างความสามัคคี ทําความดีเพ่ือพํอระหวํางวันที่ ๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
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เดือน  ผลงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
 - วันที่ ๗ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) จัดการประกวดวาดภาพพํอหลวงในดวงใจฉัน ระดับ

ประกวดระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต๎น (หนึ่งในกิจกรรมคืนความสุขสร๎างความสามัคคี ทําความดีเพ่ือพํอ 
ระหวํางวันที่ ๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

 - วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) จัดกิจกรรมเปิดงาน “อํุนกายคลายหนาว” ระหวํางวันที่  
๑๖ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (หนึ่งในกิจกรรมคืนความสุขสร๎างความสามัคคี ทําความดีเพ่ือพํอระหวํางวันที่ ๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
โดยภายในงานรวบรวมร๎านอาหารชื่อดัง และมีสไตล๑จําหนํายในงานนี้โดยเฉพาะ อาทิ ร๎าน Holm ฮอห๑มอิตาเลียนโซดา ของวํางญี่ปุุน, 
ร๎าน Steak Doctor, ร๎าน 119 Motor sport Club coffee, ร๎าน see you grill ร๎านอาหารทะเลปิ้งยํางสไตล๑ญี่ปุุน ข๎าวหน๎าญี่ปุุน , 
ร๎าน HCF Ginger Japan, ร๎าน Agustso pizza ,ร๎าน the Steak และอีกมากมาย พร๎อมสัมผัสลมหนาวในบรรยากาศธรรมชาติ 
ริมทะเลสาบและฟังดนตรีไพเราะจากศิลปินชื่อดัง โดยในวันที่ ๑๖ ธันวาคม มีคอนเสิร๑ตจากศิลปินนักร๎อง “แก๏ป the voice” พร๎อมทั้ง
มีการมอบรางวัลการประกวดภาพวาดพํอหลวงในดวงใจของฉัน ที่จัดขึ้นในชํวงต๎นเดือนที่ผํานมา โดยแบํงเป็นการประกวดระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ผู๎ที่ได๎รับรางวัลชนะเลิศ คือ ด.ช.วาริส ติดพวงมาลี โรงเรียนมงฟอร๑ตวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ  
ด.ญ.สุพิชญา สุเมรุรัตน๑ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหมํ รองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ ด.ญ.เสาวภา แซํท๎าว โรงเรียนบ๎านลวงเหนือ โดยได๎รับ
ทุนการศึกษาจํานวน ๓,๐๐๐ บาท , ๒,๐๐๐ บาท , ๑,๐๐๐ บาท ตามลําดับ พร๎อมประกาศนียบัตร และการประกวดระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ผู๎ที่ได๎รับรางวัลชนะเลิศ คือ ด.ช.วาริส ติดพวงมาลี โรงเรียนมงฟอร๑ตวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ  
ด.ญ.กฤติพงษ๑ ปั๋นแก๎ว โรงเรียนหอพระ , รองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ ด.ญ.อัตณัฐฑ๑ กระธง โรงเรียนเทพบดินทร๑วิทยา โดยได๎รับ
ทุนการศึกษาจํานวน ๓,๐๐๐ บาท , ๒,๐๐๐ บาท , ๑,๐๐๐ บาท ตามลําดับ พร๎อมประกาศนียบัตร 

 - วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) นําโดยคณะผู๎บริหารพร๎อมเจ๎าหน๎าที่ รํวมสนับสนุนกิจกรรม 
“เพ่ือน๎องอยูํไกลได๎คลายหนาว” มอบผ๎าหํมกันหนาวและข๎าวของเครื่องใช๎ให๎ชาวบ๎าน บ๎านนาศิริ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมํ 
(หนึ่งในกิจกรรมคืนความสุขสร๎างความสามัคคี ทําความดีเพ่ือพํอระหวํางวันที่ ๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
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เดือน  ผลงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

- วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) จัดกิจกรรม “อํุนกายคลายหนาว” ระหวํางวันที่ ๑๖ - ๒๕  
ธันวาคม ๒๕๕๗ (หนึ่งในกิจกรรมคืนความสุขสร๎างความสามัคคี  ทําความดีเพ่ือพํอระหวํางวันที่  ๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)  
โดยภายในงานรวบรวมร๎านอาหารชื่อดัง และมีสไตล๑จําหนํายในงานนี้โดยเฉพาะ อาทิ ร๎าน Holm ฮอห๑มอิตาเลียนโซดา ของวํางญี่ปุุน,  
ร๎าน Steak Doctor, ร๎าน ๑๑๙ Motor sport Club coffee, ร๎าน see you grill ร๎านอาหารทะเลปิ้งยํางสไตล๑ญี่ปุุน ข๎าวหน๎าญี่ปุุน, 
ร๎าน HCF Ginger Japan, ร๎าน Agustso pizza, ร๎าน the Steak และอีกมากมาย พร๎อมสัมผัสลมหนาวในบรรยากาศธรรมชาติ 
ริมทะเลสาบในเวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. จัดคอนเสิรต๑ดนตรีแจ๏สจากนักร๎องเพลงแจ๏สระดับสากล Malene Mortensen  

- วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) เวลา ๑๑.๐๐ น. มอบความสุขในวันคริสต๑มาส จัดกิจกรรม 
“เติมฝันปันรอยยิ้มให๎น๎อง” (หนึ่งในกิจกรรมคืนความสุขสร๎างความสามัคคี ทําความดีเพ่ือพํอระหวํางวันที่ ๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)
โดยได๎รบัเกียรติจาก พล.ต. ศรายุธ รังษี ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๓ และดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อํานวยการสํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร เป็นประธานเปิดงานทั้งมอบของขวัญให๎น๎องๆโรงเรียนชํอฟูาชินเชิง สารสาสน๑วิเทศล๎านนา ที่ได๎มาแสดงความสามารถ 
เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. จัดคอนเสิร๑ตจากศิลปินนักร๎อง “โดม เดอะสตาร๑ ทั้งนี้ยังคงมีกิจกรรม “อํุนกายคลายหนาว” ระหวํางวันที่ 
๑๖ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (หนึ่งในกิจกรรมคืนความสุขสร๎างความสามัคคี ทําความดีเพ่ือพํอ ระหวํางวันที่ ๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

สรุปยอดตั้งแตํวันที่ ๑ - ๒๕  ธันวาคม ๒๕๕๗ จํานวนผู๎เข๎าชมฟรี ๓,๗๒๑ คน จํายเงิน ๒๘,๔๖๓ คน รวมผู๎เข๎าชม ๓๒,๑๘๔ คน 

- วันที่ ๒๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กิจกรรมงานฤดูหนาวและงานกาชาดเชียงใหมํ บูธสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน)  
ณ สนามหลังกีฬากลางเชียงใหมํ (ตรงข๎ามสนามกีฬา ๗๐๐ ปี) ภายในบูธมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายในทุกๆ คืนโดยมีการนําสัตว๑
ขนาดเล็ก อาทิ แรคคูนเผือก เมํนเผือก แพะ จากเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี มาสร๎างสีสันพร๎อมกับการแสดงโชว๑ฟาดแซํ จากทีมงานเชียงใหมํ
ไนท๑ซาฟารี สร๎างความสนใจให๎ประชาชนเป็นจํานวนมาก 

มกราคม ๒๕๕๘ - วันที่ ๑ - ๓ มกราคม ๒๕๕๘ กิจกรรมงานฤดูหนาวและงานกาชาดเชียงใหมํ บูธสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน)  
ณ สนามหลังกีฬากลางเชียงใหมํเชียงใหมํ (ตรงข๎ามสนามกีฬา ๗๐๐ ปี) ภายในบูธจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายในทุกๆ คืนโดยมี
การนําสัตว๑ขนาดเล็ก อาทิ แรคคูนเผือก เมํนเผือก แพะ จากเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี มาสร๎างสีสันพ ร๎อมกับการแสดงโชว๑โบโซํ  
ตัวตลก ที่ทางสํานักงานพัฒนาพิงคนครได๎จัดเตรียมมา สร๎างความสนใจให๎ประชาชนเป็นจํานวนมาก 66 
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เดือน  ผลงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
 - วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ กิจกรรมงานฤดูหนาวและงานกาชาดเชียงใหมํ บูธสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) ณ สนามหลัง

กีฬากลางเชียงใหมํ(ตรงข๎ามสนามกีฬา ๗๐๐ ปี) ภายในบูธจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายในทุกๆ คืนโดยมีการนําสัตว๑ขนาดเล็ก 
อาทิ แรคคูนเผือก เมํนเผือก แพะ จากเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี มาสร๎างสีสันพร๎อมกับการแสดงโชว๑มายากล  การเต๎น B-boy ที่ทาง
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) ได๎จัดเตรียมมา สร๎างความสนใจให๎ประชาชนเป็นจํานวนมาก 

- วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๘ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดตัวสมาชิกใหมํ "ลูกแกะบาร๑บารี่" 
จํานวน ๓ ตัว มอบเป็นของขวัญวันเด็ก ให๎นักทํองเที่ยวได๎ชมความนํารัก พร๎อมเปิดโอกาสให๎เด็กอายุไมํเกิน ๑๕ ปี เที่ยวเชียงใหม ํ
ไนท๑ซาฟารีและรับของขวัญมากมาย ในวันเสาร๑ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ 

- วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) รํวมประชาสัมพันธ๑
กิจกรรมงานวันเด็กแหํงชาติ ในชื่อกิจกรรม คืนความสุขให๎เยาวชน ที่ สทท.๑๑ 

- วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ เชียงใหมํไนท๑ซาฟารีจัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจําปี ๒๕๕๘ จํานวนเด็กชมฟรี ๓,๗๖๓ คน ซื้อบัตรเข๎า
ชม ๔,๘๘๔ คน รวมผู๎เข๎าชม ๘,๖๔๗ คน 

 - วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ สํานักงานเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี โดย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค๑การมหาชน) และเจ๎าหน๎าที่ของเชียงใหมํไนท๑ซาฟารีจัดกิจกรรมให๎ความอบอํุนให๎กับสัตว๑ในเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี นําหลอดไฟสํอง
สวํางให๎ความอบอุํน, ฟาง, และตาขํายกรองแสงกันลม (สแลน) ให๎ความอบอุํนแกํสัตว๑ทุกชนิด โดยสัตว๑เล็กพากันไปหาความอบอํุนที่จาก
อุปกรณ๑เจ๎าหน๎าที่นําไปติดตั้งเป็นการสร๎างความอบอํุนเลียนแบบธรรมชาติ การดูแลสัตว๑ที่มีอยูํให๎ดํารงชีวิตอยํางปลอดภัย 

- สํานักงานพัฒนาธุรกิจและพ้ืนที่พิเศษ ลงพื้นที่เชื่อมโยงโครงการกระเช๎าลอยฟูา พบผู๎นําชุมชน บ๎านทุํงโปุง 

 
 

- วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค๑ประธานเปิดการจัดงานการประชุมวิชาการ 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร“ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” โดยมี พล.ร.อ.ณรงค๑ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ดร.สุทธศรี วงษ๑สมาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ดร.กมล รอดคล๎าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) นายการุณ สกุลประดิษฐ๑ เลขาธิการสํานักงาน
สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู๎อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร แล ะ67 
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เดือน  ผลงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ข๎าราชการเฝูารับเสด็จฯ โดยกําหนดให๎มีกิจกรรมการเรียนรู๎รูปแบบตํางๆ ได๎แกํ การเสวนา นิทรรศการ และฐานการเรียนรู๎ ซึ่งจัดโดย
สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รํวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรมและสํานักงาน กศน. ระหวํางวันที่ ๒๑ - ๒๓ 

- มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา  
- สํานักงานพัฒนาธุรกิจและพ้ืนที่พิเศษ ประชุมหารือเรื่องการใช๎พื้นท่ีอาคารศูนย๑สํงเสริมพัฒนาและกระจายสินค๎า วิสาหกิจขนาดกลาง 
- และขนาดยํอมภาคเหนือ เพ่ือเป็นสํานักงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแหํงประเทศไทย 
- สํานักงานพัฒนาธุรกิจและพ้ืนที่พิเศษ ลงพ้ืนที่สํารวจเส๎นทางทํองเที่ยวอุทยานแหํงชาติดอยพระหํอปก บํอน้ําพุร๎อนฝางเพ่ือการวาง

แผนการเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
- สํานักงานพัฒนาธุรกิจและพ้ืนที่พิเศษ ประสานการลงพ้ืนที่เพ่ือสร๎างความเข๎าใจกับผู๎นําชุมชนบ๎านทุํงโปุงในการสํารวจสถานีติดตั้ง

กระเช๎าไฟฟูาและรํวมหาแนวทางการพัฒนาเพ่ือรองรับการตั้งสถานีกระเช๎าลอยไฟ บ๎านทุํงโปุง อ.หางดง จ.เชียงใหมํ 
- วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ งานประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๘ 
- วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ แถลงจัดประชุมงานอ๎อยและน้ําตาล โดยนายกิตติ ชุณหวงศ๑ นายกสมาคมนักวิชาการอ๎อยและน้ําตาลแหํง

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย , Chairman Executive Committee of International Society of Sugar Cane Technologists Congress,  
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย๑ ผู๎วําราชการจัดหวัดเชียงใหมํ พร๎อมด๎วย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู๎อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร  
รํวมแถลงขําวการจัดการประชุมนักวิชาการอ๎อยและน้ําตาลนานาชาติครั้งที่ ๒๙ หรือ XXIX International Society of Sugar Cane 
Technologists Congress ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของผู๎แทนจากภาครัฐ เอกชน ผู๎ประกอบการด๎านอุตสาหกรรมอ๎อย
และน้ําตาล และสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือรํวมกันจัดแสดงความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด๎านอ๎อยและน้ําตาลจากนานา
ประเทศท่ัวโลก ที่จะเกิดขึ้นในระหวํางวันที่ ๕ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ โดยคาดวําจะมีนักวิชาการตํางชาติจากทั่วโลก เข๎ารํวมประมาณ ๒,๐๐๐ คน เพ่ือเป็นการกระตุ๎น
อุตสาหกรรมอ๎อยและน้ําตาล นักวิชาการ นักวิจัย และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รํวมกันนําเสนอความก๎าวหน๎าทางด๎านวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีของงานวิจัยของประเทศ อันจะเป็นประโยชน๑ตํอการจัดทํานโยบายการวิจัยของประเทศตลอดจนทําให๎เกิดวิสัยทัศน๑ใหมํๆ 
และเกิดแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน๑ตํออุตสาหกรรมอ๎อยและน้ําตาลของไทยอยํางยั่งยืน 
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เดือน  ผลงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ - วันที่ ๖ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) จัดพิธีเปิดงาน “๙ ปี เชียงใหมํไนท๑ซาฟารี ประสานใจวิสาหกิจ

ชุมชน ๔ ตําบล คืนความสุข สูํสรรพสัตว๑” เนื่องในวันครบรอบ ๙ ปี และก๎าวเข๎าสูํปีที่ ๑๐ ของเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี โดย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน 
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงนคร (องค๑การมหาชน) และกํานันของวิสาหกิจชุมชน ๔ ตําบล เป็นประธานพิธีเปิดงาน 
พร๎อมทั้งรํวมทําบุญเลี้ยงพระทั้งนี้ได๎มีการจัดอาหารบุฟเฟุต๑ให๎สัตว๑ตํางๆ อาทิ ช๎าง , ม๎า, กวาง, แพะ, หมีขอ, เมํน และแรคคูน อีกด๎วย
และมอบอาหารสัตว๑ฟรีให๎แกํนักทํองเที่ยว ๓๐๐ ทํานแรก ที่ซื้อตั๋วเข๎าชมเชียงใหมํ ไนท๑ซาฟารี  

- สํานักงานพัฒนาธุรกิจและพ้ืนที่พิเศษ ลงพ้ืนที่ บ๎านม๎งดอยปุยและพ้ืนที่ผาชํอ ประสานอุทยานแหํงชาติแมํวางเพ่ือพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
รองรับโครงการกระเช๎าลอยฟูา 

- วันที่ ๗ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) ได๎ดําเนินการจัดสํงรถบุปผาชาติ รํวมขบวน ครั้งที่ ๓๙ 
 - วันที่ ๙ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงใหมํจัดประชุมพระสังฆาธิการ ๑,๗๙๐ รูป 

- วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ พิธีลงนามข๎อตกลงความรํวมมือทางด๎านวิชาการ MOA ระหวํางสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การ
มหาชน) กับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ณ บริเวณโถงต๎อนรับทําแพ 
อาคารนิทรรศการ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติ จังหวัดเชียงใหมํ 

- วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผอ.สพค.รํวมออกรายการมองเมืองเหนือ เพ่ือประชาสัมพันธ๑กิจกรรมของทางเชียงใหมํ
ไนท๑ซาฟารี "วาเลนไทน๑วัยเก๐า วันวานยังหวานอยูํ" ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ตั้งแตํเวลา ๑๐.๐๐ น. ที่เชียงใหมํไนท๑ซาฟารี 

- ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) โดย เชียงใหมํไนท๑ซาฟารี ได๎จัดกิจกรรม “วาเลนไทน๑วัยเก๐า 
วันวานยังหวานอยูํ” ในงานชํวงเช๎าเวลา 0๙.๓๐ น. มีกิจกรรมวิวาห๑คูํบําวสาวสูงวัย ที่จะมาย๎อนรําลึกความหลัง วันวานยังหวานอยูํ 
พร๎อมทั้งชมการแสดงเปิดงานชุด "บอกรักปีมะแม" และมินิโชว๑จากจากศิลปินชื่อดังของเมืองเหนือ “วิฑูรย๑ ใจพรหม” และเป็นให๎เข๎าชม
ฟรีสําหรับผู๎สูงวัย ที่มีอายุเกิด 60 ปีขึ้นไป, ผู๎ที่เกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ๑ และผู๎ที่มีทะเบียนสมรสในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ๑ (แสดงหลักฐาน
สําเนาทะเบียนสมรส หรือรูปถําย) จํานวนผู๎สูงอายุเข๎าฟรี ๑๘๙ คน ซื้อบัตรเข๎าชม ๑,๖๕๓ คนรวม ผู๎เข๎าชม ๑,๘๔๒ คน 

- สํานักงานพัฒนาธุรกิจและพ้ืนที่พิเศษ หารือการจัดงานขํวงวัฒนธรรม สงกรานต๑ล๎านนา รํวมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมํ 
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เดือน  ผลงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

- วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผอ.สพค.รํวมออกรายการมองเมืองเหนือ เพ่ือประชาสัมพันธ๑กิจกรรมของทางเชียงใหมํ
ไนท๑ซาฟารีในกิจกรรมต๎อนรับวันตรุษจีน  

- วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) โดยเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี จัดแถลงขําวกิจกรรมต๎อนรับวัน
ตรุษจีน พร๎อมทั้งมีการแสดงชุด “จีน ๓ สมัย”ที่จะแสดงวันที่ ๑๙กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ณ ร๎านอาหารยีราฟ เชียงใหมํไนท๑ซาฟารี 

- วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘ พิธีมอบ คํางห๎าสี เชียงใหมํไนท๑ซาฟารี ภายใต๎สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค๑การมหาชน) รํวมกับองค๑การ
สวนสัตว๑ในพระบรมราชูปถัมภ๑ โดยสวนสัตว๑เชียงใหมํ ได๎ทําการแลกเปลี่ยนคํางห๎าสี จํานวน ๓ ตัวเพ่ือการอนุรักษ๑ วิจัย และขยายพันธุ๑ 
โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ืออํานวยประโยชน๑ให๎การบริหารจัดการสวนสัตว๑ของรัฐในด๎านตํางๆ ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และกํอให๎เกิด
การพัฒนาขององค๑กรอยํางมีเพศผู๎ ๑ ตัว ชื่อ กินเจ อายุ ๔ ปี ๔ เดือน, เพศเมีย ๒ ตัว ชื่อ งาม อายุ ๖ ปี และ หงอก อายุ ๕ ปี ๒ เดือน 
ซึ่งคํางห๎าสีจัดเป็นคํางที่มีความสวยงามมากท่ีสุดชนิดหนึ่งของโลก มีสีสันสวยงามสะดุดตา ตามลําตัวมีสีตัดกัน ๕ สี คือ ผิวหน๎าสีเหลือง
ครีม ขนชํวงท๎อง หลัง และหัวสีเทา หน๎าผากสีเทาดําออกแดง รอบปาก ข๎อมือ หาง และก๎นสีขาว ต๎นขาสีดํา ปลายขาตั้งตาเขําลงมาสี
แดง ตัวผู๎มีขนเป็นพํูที่เอวทั้งสองข๎างและมีขนาดใหญํกวําตัวเมีย และคํางห๎าสีมักจะอยูํรวมกันเป็นฝูงตามยอดไม๎ หากินในเวลากลางวัน 
คํางห๎าสีชุดนี้จะอยูํในความดูแลของสํานักบริหารจัดการสัตว๑ และเปิดให๎นักทํองเที่ยวได๎ชมความนํารักได๎ที่สํวนจัดแสดง ด๎านทางออก
ของจากัวร๑เทรล 

- วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๘การจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว เพ่ือกระตุ๎นการทํองเที่ยวในชํวงเทศกาลตรุษจีน โดยภายในงานจะมี
การจัดกิจกรรมการเชิดสิงโตจากชมรมดนตรีจีน เชียงใหมํ การแสดงชุด “จีน ๓ สมัย” และการจัดกิจกรรมต๎อนรับวันตรุษจีนนี้ 
เชียงใหมํไนท๑ซาฟารียังได๎มีการจับรางวัลจากหางบัตรเข๎าชมเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี (เฉพาะผู๎ที่ซื้อบัตรนั่งรถชมสัตว๑) เพ่ือชิงสร๎อยคอ
ทองคํา ๑ สลึง จํานวน ๒ เส๎น และมอบอั่งเปาสําหรับผู๎ที่ซื้อบัตรเข๎าชมเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี ครบ ๑,๕๐๐ บาท 

- สํานักงานพัฒนาธุรกิจและพ้ืนที่พิเศษ รํวมประชุมกับชุมชนตําบลหนองควายที่วัดบ๎านโปุง เรื่องท่ีตั้งสถานีกระเช๎าลอยฟูา 

- วันที่ ๒๕ - ๒๘ กุมภาพันธ๑ การออกบูธประชาสัมพันธ๑ “งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก” ที่ศูนย๑การประชุมแหํงชาติสิริกิติ์ 
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เดือน  ผลงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
มีนาคม ๒๕๕๘ - วันที่ ๑ มีนาคม ออกบูธประชาสัมพันธ๑ “งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก” ที่ศูนย๑การประชุมแหํงชาติสิริกิติ์ 

- วันที่ ๕ - ๗ มีนาคม ออกบูธประชาสัมพันธ๑ “งานไทยเที่ยวไทย” ที่ศูนย๑การประชุมแหํงชาติสิริกิติ ์

 - วันที่ ๘ มีนาคม ออกบูธประชาสัมพันธ๑ “งานไทยเที่ยวไทย” ที่ศูนย๑การประชุมแหํงชาติสิริกิติ ์

- วันที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ โครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนจังหวัดเชียงใหมํจํานวนผู๎เข๎ารํวมงาน ๑๐,๐๐๐ คน 

- การตัดสินตราสัญลักษณ๑ของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 - การอบรมประชุมสัมมนาเรื่อง พลังแหํงการเปลี่ยนแปลง แกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาพิงคนครและเชิญสื่อมวลชนรํวม

กิจกรรม 

 - วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ งาน Thailand domestic MICE mart (สสปน.) จํานวนผู๎เข๎ารํวมงาน ๑,๐๐๐ คน มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ
สํงเสริมให๎หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา และการทํองเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การจัด
นิทรรศการภายในประเทศ ซึ่งจะมีสํวนสําคัญในการกระตุ๎นเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการพบปะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินค๎าและ
บริการ ด๎านไมซ๑ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขายผํานการจัดงานเจรจาธุรกิจ (Trade Meet) 

 - งานคูโบต๎าที่ ๑ ในใจ  จัดโดยบริษัทสยามคูโบต๎าคอร๑ปอเรชั่น จํากัด จํานวนผู๎เข๎ารํวมงาน ๑,๕๐๐ คน 

เมษายน 2558 - วันที่ 2 เมษายน 2558 การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนสํงมวลชน 
เชียงใหมํ ลําพูน และลําปาง 

- วันที่ 1๑ - ๑๖ เมษายน 2558 กิจกรรมมํวนอ๏กมํวนใจ๐ สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหมํเมือง แอํวเจียงใหมํไนท๑ซาฟารี 

พฤษภาคม 2558 - วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เปิดกิจกรรม Night Predators “นักลําแหํงรัตติกาล” 

- วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รํวมกับหนํวยงานราชการตํางๆ เนื่องใน
โอกาสวันฉัตรมงคล 

- วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 การประชุมนําเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 71 
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เดือน  ผลงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
มิถุนายน 2558 - วันที่ 6 มิถุนายน 2558 มหกรรมสุดยอดโอทอปล๎านนา OTOP Lanna Expo 2015 

- วันที่ 30 มิถุนายน 2558 การประชุม ครม.สัญจร จังหวัดเชียงใหมํ ณ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ 

กรกฎาคม 2558 - วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมปรองดองปั่นรํวมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ๎าฟูามหา  
วชิราลงกรณ๑ สยามมกุฎราชกุมาร 

- วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติ
ฯ จังหวัดเชียงใหมํ 

สิงหาคม 2558 - วันที่ 10 สิงหาคม 2558 พิธีลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการ ระหวํางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหมํกับ
สํานักงานเชียงใหมํไนท๑ซาฟารี 

- วันที่ 14 สิงหาคม 2558 กิจกรรมสํานักงานพัฒนาพิงคนครจับมือการรถไฟฟูาขนสํงมวลชนแหํงประเทศไทย 

- วันที่ ๑๕ สิงหาคม 2558 กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแมํ 

- วันที่ 16 สิงหาคม 2558 กิจกรรมปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

- วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เชยีงใหมํไนท๑ซาฟารี ต๎อนรับสมาชิกใหมํ “ลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ” 
กันยายน 2558 - วันที่ 23 กันยายน 2558 กิจกรรมพิงคนครแถลงพร๎อมจัดประกวดภาพยนตร๑สั้นครั้งที่ 1 “รุํงเรือง เลิศล้ํา ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร” 

- วันที่ ๒๖ กันยายน 2558 คอนเสิร๑ต “ก๎าวเดินไกลไปกับ Bodyslam” 
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ภาพกิจกรรม 
(๑-๖ ธ.ค. ๕๗ ) 

-วันที่ ๑ธันวาคม ๒๕๕๗ พิธีเปดกิจกรรม“พิงคนครคืนความสุข สรางความสามัคคี ทําความดีเพือ่พอ”  ระหวางวันที่ ๑ –

๒๕ธันวาคม ๒๕๕๗ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา โดยเชิญชวนพสกนกิรชาวไทยแสดงพลังความสามัคคีทําความดีเพื่อพอ ซึ่งได

เลือกใชสถานที่ของเชียงใหมไนทซาฟารี หนวยงานภายใตสงักัดสํานักงานพฒันาพิงคนคร(องคการมหาชน)เปนสถานทีจ่ดั

กิจกรรม พรอมมอบของขวัญใหนักทองเที่ยวเขาชมเชียงใหมไนทซาฟารีในสวนแสดงจากัวรเทรล โดยไมมีคาใชจายตัง้แต

วันที่ ๑-๓๑ธันวาคม ๒๕๕๗ พรอมทั้งมีการจัดกจิกรรมตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 

 

ภาพพิธีเปดกิจกรรม“พิงคนครคืนความสุข สรางความสามัคคี ทําความดีเพื่อพอ”  

 

ภาพขาวพิธีเปดกิจกรรม“พิงคนครคืนความสุข สรางความสามัคคี ทําความดีเพื่อพอ”จากหนังสือพิมพไทยนิวส 

-วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพงิคนคร(องคการมหาชน)  จัดกจิกรรมประกวดวงดนตรเีพลงพระราชนิพนธ 

ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ –๑๘.๐๐ น. โดยมีกลุมนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ ในจงัหวัดเชียงใหม เขารวมการประกวดวงดนตรี

เพลงพระราชนิพนธในครั้งนี้อยางคับคั่ง ณ เชียงใหมไนทซาฟารี(หนึ่งในกจิกรรมคืนความสุขสรางความสามัคคี ทําความดี

เพื่อพอระหวางวันที่ ๑ –๒๕ธันวาคม ๒๕๕๗) 

Administrator
Typewriter



 

ภาพกิจกรรมประกวดดนตรีเพลงพระราชนิพนธ 

 

-วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องคการมหาชน)  จัดกจิกรรมประกวดขับรองเพลงพระราชนิพนธ  

ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ –๑๘.๐๐ น. โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม เขารวมการประกวดขับรองเพลง

พระราชนิพนธในครัง้นี้อยางคับคัง่ ณ เชียงใหมไนทซาฟารี(หนึ่งในกจิกรรมคืนความสุขสรางความสามัคคี ทําความดีเพือ่

พอระหวางวันที่ ๑ –๒๕ธันวาคม ๒๕๕๗) 

 

ภาพกิจกรรมประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ 

 

-วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวลัแกผูชนะการ

ประกวดวงดนตรีและขบัรองเพลงพระราชนิพนธ(หนึง่ในกิจกรรมคืนความสุขสรางความสามัคคี ทําความดีเพื่อพอ)ซึ่งจดั

ประกวดเมื่อวันที่ ๒-๓ธันวาคม ๒๕๕๗ที่ผานมา โดยไดรับเกียรติจากคุณชูจริา กองแกว กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักงาน

พัฒนาพิงคนคร(องคการมหาชน) และ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหนาทีผู่อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ

มหาชน) ไดมอบรางวัลแกผูชนะการประกวดวงดนตรีและขบัรองเพลงพระราชนิพนธในกิจกรรมนี้ไดมีนักเที่ยวใหความ

สนใจและรวมลุนผลการประกวดอยางคับคั่งณ เชียงใหมไนทซาฟาร(ีหนึง่ในกิจกรรมคืนความสุขสรางความสามัคคี ทํา

ความดีเพื่อพอระหวางวันที่ ๑ –๒๕ธันวาคม ๒๕๕๗) 

Administrator
Typewriter



 

ภาพกิจกรรม มอบรางวัลแกผูชนะการประกวดวงวงดนตรีและขับรองเพลงพระราชนิพนธ 

 

 

ภาพขาวการมอบรางวัลการประกวดวงดนตรีและขับรองเพลงพระราชนิพนธจากหนังสือเชียงใหมนิวส 

 

-วันที่ ๕ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา๑๙.๐๐น. สํานักงานพัฒนาพงิคนคร(องคการมหาชน)จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ ณ เชียงใหมไนทซาฟารีโดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัตหินาทีผู่อํานวยการสํานักงาน

พัฒนาพิงคนคร(องคการมหาชน) เปนประธานในพิธี พรอมคณะผูบรหิาร เจาหนาที่ และนักทองเที่ยวรวมแสดงพลังความ

จงรกัภักดีอยางทวมทน(หนึ่งในกจิกรรมคืนความสุขสรางความสามัคคี ทําความดีเพื่อพอระหวางวันที่ ๑ –๒๕ธันวาคม 

๒๕๕๗) 

 

Administrator
Typewriter



 

ภาพพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

 

 

ภาพพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

 

-วันที่ ๖ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน) รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม พระตําหนักภูพิงค

ราชนิเวศน และสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์ เปดกจิกรรม “ปนเทิดพระเกียรติ สานความดี ตามรอยวิถี

พอ”โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เดินทางเปนประธานเปดกจิกรรม “ปน

เทิดพระเกียรติ สานความดี ตามรอยวิถีพอ รวมดวย พลตรศีรายุธ รังษี ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พลตํารวจโท

ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผูบญัชาการตํารวจภูธรภาค 5 รองศาสตราจารย นพ.นเิวศน นันทจิต อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดร.ณัฐวรยศ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผูอํานวยการสํานักงาน

พัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) นายอํานาจ เดชะ ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน และดร.สุญาณีเวสสบุตร 

ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร ไดรวมกันจัดกจิกรรมนี้ และมีนักปนจกัรยานกวา 3,500 คนเขารวม (หนึ่งใน

กิจกรรมคืนความสุขสรางความสามัคคี ทําความดีเพื่อพอระหวางวันที่ ๑ –๒๕ธันวาคม ๒๕๕๗) 

Administrator
Typewriter



 

ภาพกิจกรรม ปนเทิดพระเกียรติ สานความดี ตามรอยวิถีพอ 

 

ภาพขาวกิจกรรม ปนเทิดพระเกียรติ สานความดี ตามรอยวิถีพอจากหนังสือพิมพสยามรัฐ 

 

 (๗-๑๓ ธ.ค. ๕๗ ) 

-วันที่ ๖-๑๓ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)  จัดนิทรรศการภาพถายของพอหลวง และ

ประกวดวาดภาพพอหลวงในดวงใจฉัน ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยทัง้นี้ไดมีคณะ

อาจารยและนักเรียนในจังหวัดเชียงใหมใหความสนใจในกิจกรรมเกี่ยวกบัการวาดภาพและภาพถายของพอหลวงอยางคบั

คั่ง (หนึ่งในกจิกรรมคืนความสุขสรางความสามัคคี ทําความดีเพื่อพอระหวางวันที่ ๑ –๒๕ธันวาคม ๒๕๕๗) 

Administrator
Typewriter



 

นิทรรศการภาพถายของพอหลวง 

 

 

ภาพกิจกรรม การประกวดวาดภาพพอหลวงในดวงใจฉัน 

 

-วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ( ททท.) 

จังหวัดเชียงใหม สมาคมสหพันธทองเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจงัหวัดเชียงใหม 

สมาคมธุรกิจทองเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือจัดโครงการสงเสริมการตลาดการ

ทองเที่ยวนานาชาติ “Chiang Mai & North Travel Mart ๒๐๑๔ (CTM ๒๐๑๔)” เพื่อสงเสริมการขายระดับนานาติ

ใหกับผูประกอบการธุรกจิทองเที่ยว ระหวางวันที่ ๘-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลมิ

พระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยในงานน้ีไดมีการจัดบูธแสดงสินคาจาก

หนวยงานตางๆ เขารวมกันอยางมากมาย โดยการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสงเสริมการขายระดบันานาชาติใหผูประกอบการ

ธุรกิจทองเที่ยว และเพิม่ศักยภาพดานการแขงขัน อีกทั้งเปนการเผยแพรประชาสัมพันธภาพลกัษณ การทองเที่ยว

เชียงใหมในเวทีระดบัโลก ประกอบดวยจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย และแมฮองสอน จํานวนกวา ๑๒๐ ราย 
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ภาพพิธีเปดโครงการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวนานาชาต ิ

(๑๔-๒๐ ธ.ค. ๕๗ ) 

-วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) จัดกิจกรรมเปดงาน “อุนกายคลายหนาว” 

ระหวางวันที่ ๑๖ –๒๕ธันวาคม ๒๕๕๗ (หนึ่งในกิจกรรมคืนความสุขสรางความสามัคคี ทําความดีเพื่อพอระหวางวันที่ ๑ 

–๒๕ธันวาคม ๒๕๕๗)โดยภายในงานรวบรวมรานอาหารชื่อดัง และมสีไตลจําหนายในงานน้ีโดยเฉพาะ อาทิ ราน Holm 

ฮอหมอิตาเลียนโซดา ของวางญีปุ่น, ราน Steak Doctor, ราน ๑๑๙Motor sport Club coffee, ราน see you grill 

รานอาหารทะเลปงยางสไตลญี่ปุน ขาวหนาญีปุ่น, ราน HCF Ginger Japan, ราน Agustso pizza ,ราน the Steak และ

อีกมากมาย พรอมสัมผัสลมหนาวในบรรยากาศธรรมชาติริมทะเลสาบและฟงดนตรีไพเราะจากศลิปนช่ือดัง โดยในวันที่ 

๑๖ ธันวาคม มีคอนเสิรตจากศลิปนนกัรอง “แกป the voice”พรอมทั้งมีการมอบรางวลัการประกวดภาพวาดพอหลวง

ในดวงใจของฉัน ที่จัดข้ึนในชวงตนเดือนทีผ่านมา โดยแบงเปนการประกวดระดับประถมศึกษาตอนปลาย ผูที่ไดรับรางวัล

ชนะเลิศ คือ ด.ช.วาริส ติดพวงมาลี โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ด.ญ.สุพิชญา สเุมรุรัตน โรงเรยีน

พระหฤทัยเชียงใหม รองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ ด.ญ.เสาวภา แซทาว โรงเรียนบานลวงเหนือ โดยไดรบัทุนการศึกษา

จํานวน ๓,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท ตามลําดบั พรอมประกาศนียบัตร และการประกวดระดบัชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน ผูที่ไดรับรางวลัชนะเลิศ คือ ด.ช.วาริส ติดพวงมาลี โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ ๑

คือ ด.ญ.กฤติพงษปนแกว โรงเรียนหอพระ รองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ ด.ญ.อัตณัฐ กระธง โรงเรียนเทพบดินทรวิทยาโดย

ไดรับทุนการศึกษาจํานวน ๓,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐บาท ๑,๐๐๐ บาท ตามลําดับ พรอมประกาศนียบัตร 

 

ภาพกิจกรรม เปดงาน “อุนกายคลายหนาว” 
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ภาพขาวการเปดงาน อุนกายคลายหนาวและมอบรางวัลประกวดภาพวาดพอหลวงในดวงใจฉัน 

จากหนังสือพิมพเชียงใหมนิวส 

 

 

ภาพบรรยากาศงาน“อุนกายคลายหนาว” 

 (๒๐-๒๗ ธ.ค. ๕๗ ) 

-วันที่ ๒๓ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน) นําโดยนายทฤษฏี ชุติวงษารองผูอํานวยการสํานัก

พัฒนาธุรกจิและพื้นที่พเิศษ และคณะผูบริหารพรอมเจาหนาที่ รวมสนบัสนุนกจิกรรม "เพื่อนองอยูไกลไดคลายหนาว" 

มอบผาหมกันหนาวและขาวของเครื่องใช ใหชาวบาน บานนาศิริ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม (หนึ่งในกจิกรรมคืน

ความสุขสรางความสามัคคี ทําความดีเพื่อพอระหวางวันที่ ๑ –๒๕ธันวาคม ๒๕๕๗) 
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ภาพการมอบผาหมกันหนาวและขาวของเครื่องใช ใหชาวบาน บานนาศิริ 

 

 

 
ภาพการมอบผาหมกันหนาวและขาวของเครื่องใช ใหชาวบาน บานนาศิริ 

 

-วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗สํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน) จัดกิจกรรม “อุนกายคลายหนาว” ระหวางวันที ่

๑๖ –๒๕ธันวาคม ๒๕๕๗ (หนึ่งในกิจกรรมคืนความสุขสรางความสามัคคี ทําความดีเพื่อพอระหวางวันที่ ๑ –๒๕ธันวาคม 

๒๕๕๗)โดยภายในงานรวบรวมรานอาหารชื่อดัง และมสีไตลจําหนายในงานนี้โดยเฉพาะ อาทิ ราน Holm ฮอหมอิตา

เลียนโซดา ของวางญี่ปุน, ราน Steak Doctor, ราน ๑๑๙ Motor sport Club coffee, ราน see you grill รานอาหาร

ทะเลปงยางสไตลญีปุ่น ขาวหนาญี่ปุน, ราน HCF Ginger Japan, ราน Agustso pizza ,ราน the Steak และอีกมากมาย 

พรอมสัมผัสลมหนาวในบรรยากาศธรรมชาติริมทะเลสาบ ในเวลา ๑๘.๓๐ -๑๙.๓๐น. มีมินิคอนเสริตดนตรีแจสจาก

นักรองเพลงแจสระดับสากล Malene Mortensen  
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ภาพกิจกรรม “อุนกายคลายหนาว” 

 

 

นักรองเพลงแจสระดับสากล Malene Mortensen 

-วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗สํานักงานพัฒนาพงิคนคร(องคการมหาชน) เวลา๑๑.๐๐ น.มอบความสุขในวันครสิตมาส จดั

กิจกรรม “เติมฝนปนรอยยิ้มใหนอง”(หนึ่งในกจิกรรมคืนความสุขสรางความสามัคคี ทําความดีเพื่อพอระหวางวันที่ ๑ –

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)โดยไดรับเกียรติจาก พล.ต. ศรายุธ รังษี ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ และดร.ศราวุฒิ ศรีศกนุ 

ปฏิบัติหนาทีผู่อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องคการมหาชน)  เปนประธานเปดงาน ทั้งมอบของขวัญใหนองๆ

โรงเรียนชอฟาชินเชิง สารสาสนวิเทศลานนา  ที่ไดมาแสดงความสามารถ พรอมทัง้ชวงเวลา ๑๘.๓๐ -๑๙.๓๐น. ชมมินิ

คอนเสริตจากศลิปนนักรอง โดม เดอะสตารทัง้นี้ยังคงมีกจิกรรม “อุนกายคลายหนาว” ระหวางวันที่ ๑๖ –๒๕ธันวาคม 

๒๕๕๗ (หนึ่งในกจิกรรมคืนความสุขสรางความสามัคคี ทําความดีเพื่อพอระหวางวันที่ ๑ –๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

สรปุยอดตั้งแตวันที่ ๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จํานวนผูเขาชมฟรี ๓,๗๒๑ คน จายเงิน ๒๘,๔๖๓ คน   รวมผูเขาชม  

๓๒,๑๘๔   คน 
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ภาพกิจกรรม มอบความสุขในวันคริสตมาส จัดกิจกรรม “เติมฝนปนรอยยิ้มใหนอง” 

 

 

ภาพกิจกรรม มอบความสุขในวันคริสตมาส จัดกิจกรรม “เติมฝนปนรอยยิ้มใหนอง” 
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ภาพขาวจากหนังสือพิมพไทยนิวสกิจกรรมเติมฝนปนรอยยิ้มใหนองในวันคริสตมาส 

 (๒๘-๓๑ ธ.ค. ๕๗ ) 

-วันที่ ๒๖-๓๑ธันวาคม๒๕๕๗สํานักงานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน) จัดบูธกิจกรรมงานฤดหูนาวและงานกาชาด

เชียงใหม ณ สนามหลงักีฬากลางเชียงใหม(ตรงขามสนามกฬีา ๗๐๐ ป ) ภายในบูธมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายใน

ทุกๆคืนโดยมกีารนําสัตวขนาดเล็ก อาทิ แรคคูนเผือก เมนเผือก แพะ จากเชียงใหมไนทซาฟารี มาสรางสีสันพรอมกับการ

แสดงโชวฟาดแซ จากทมีงานเชียงใหมไนทซาฟารี สรางความสนใจใหประชาชนเปนจํานวนมาก 

 

ภาพการแสดงโชวฟาดแซ 

 

 

ภาพการแสดงโชวฟาดแซ 
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(๑-๓ ม.ค. ๕๘ ) 

-วันที่ ๑-๓มกราคม ๒๕๕๘สํานักงานพฒันาพงิคนคร (องคการมหาชน) จัดบูธกิจกรรมงานฤดหูนาวและงานกาชาด

เชียงใหม ณ สนามหลงักีฬากลางเชียงใหมเชียงใหม(ตรงขามสนามกีฬา ๗๐๐ ป ) ภายในบูธจะมกีิจกรรมแจกของรางวัล

มากมายในทุกๆคืนโดยมีการนําสัตวขนาดเล็ก อาทิ แรคคูนเผือก เมนเผือก แพะ จากเชียงใหมไนทซาฟารี มาสรางสีสัน

พรอมกับการแสดงโชวโบโซ ตัวตลก ทีท่างสํานักงานพฒันาพิงคนครไดจัดเตรียมมา สรางความสนใจใหประชาชนเปน

จํานวนมาก 

 

ภาพกิจกรรม การแสดงโชวโบโซ ตัวตลก 

 

ภาพกิจกรรมบนเวที 

 (๔-๑๐ ม.ค. ๕๘) 

-วันที่ ๔มกราคม ๒๕๕๘สํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน) จัดบูธกจิกรรมงานฤดูหนาวและงานกาชาดเชียงใหม 

ณ สนามหลงักีฬากลางเชียงใหม(ตรงขามสนามกีฬา ๗๐๐ ป ) ภายในบูธจะมีกจิกรรมแจกของรางวัลมากมายในทุกๆคนื

โดยมีการนําสัตวขนาดเล็ก อาทิ แรคคูนเผือก เมนเผือก แพะ จากเชียงใหมไนทซาฟารี มาสรางสสีันพรอมกบัการแสดง

เตน B-boy ที่ทางสํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน) ไดจัดเตรียมมา สรางความสนใจใหประชาชนเปนจํานวน

มาก 
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ภาพภายในบูธกิจกรรม 

 

ภาพการแสดงเตน B-boy 

 

-วันที่ ๙มกราคม ๒๕๕๘เชียงใหมไนทซาฟารีภายใตสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)โดยดร.ศราวฒุิ ศรีศกุน 

ปฏิบัติหนาทีผู่อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องคการมหาชน)  เปดตัวสมาชิกใหม "ลกูแกะบารบารี่" จํานวน ๓ตัว

มอบเปนของขวัญวันเดก็ ใหนักทองเที่ยวไดชมความนารัก พรอมเปดโอกาสใหเด็กอายุไมเกิน ๑๕ ป เที่ยวชมเชียงใหม

ไนทซาฟารีฟรีและรบัของขวัญมากมาย ในวันเสารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ 

 

ภาพสมาชิกใหม "ลูกแกะบารบารี่" 
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ภาพขาวตอนรับสมาชิกใหม "ลูกแกะบารบารี่"จากหนังสือพิมพไทยนิวส 

 

-วันที่ ๑๐มกราคม ๒๕๕๘เชียงใหมไนทซาฟารี ภายใตสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)โดยดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน 

ปฏิบัติหนาทีผู่อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องคการมหาชน) รวมประชาสมัพันธกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ใน

ชื่อกิจกรรม “พิงคนครคืนความสุขใหเยาวชน”ที่ สทท.๑๑ 

 

ภาพการประชาสัมพันธกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ที่ สทท.๑๑ 
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-วันที่ ๑๐มกราคม ๒๕๕๘เชียงใหมไนทซาฟารีภายใตสํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน)จัดกจิกรรมวันเด็ก

แหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘ โดยนายสรุิยะ ประสาทบัณฑิตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติ

หนาที่ผูอํานวยการสํานักงานพฒันาพิงคนคร(องคการมหาชน) เปนประธานเปดกิจกรรมและรวมมอบไอศกรีมและขนม

สายไหมแกเยาวชนที่มารวมงานภายใตโครงการ“พิงคนครคนืความสุขใหเยาวชน” ในวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘ที่

จัดขึ้น ณ เชียงใหมไนทซาฟาร ี

จํานวนเด็กชมฟรี ๓,๗๖๓ คน ซื้อบัตรเขาชม ๔,๘๘๔ คน   รวมผูเขาชม  ๘,๖๔๗ คน 

 

ภาพการมอบไอศกรีมและขนมสายไหมแกเยาวชนที่มารวมงาน 

 

ภาพกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ

 (๑๑-๑๗ ม.ค. ๕๘) 

-วันที่ ๑๒มกราคม ๒๕๕๘ สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี ภายใตสํานักงานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน)นําโดย ดร.

ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหนาทีผู่อํานวยการสํานักงานพฒันาพิงคนคร(องคการมหาชน) พรอมเจาหนาที่จัดกจิกรรมใหความ

อบอุนใหกับสัตวในเชียงใหมไนทซาฟารี นําหลอดไฟสองสวางใหความอบอุนฟางตาขายกรองแสงกันลม(สแลน) และทํา

จุดผิงไฟใหความอบอุนแกสัตว โดยสัตวเล็กพากันไปหาความอบอุนที่จากอุปกรณเจาหนาที่นําไปติดตั้งเปนการสรางความ

อบอุนเลียนแบบธรรมชาติ การดูแลสัตวที่มีอยูใหดํารงชีวิตอยางปลอดภัย 
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ภาพกิจกรรมใหความอบอุนใหกับสัตวในเชียงใหม 

 

-สํานักงานพฒันาธุรกิจและพื้นที่พิเศษ ภายใตสํานักงานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน)ลงพื้นทีเ่ชื่อมโยงโครงการ

กระเชาลอยฟา พบผูนําชุมชน บานทุงโปง 

 (๑๘-๒๔ ม.ค. ๕๘) 

-วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ภายใต

สํานักงานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน)รวมกบัสํานกังานโครงการสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรมและ

สํานักงาน กศน. ซึ่งในครั้งนี้ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็เปนองคประธานเปดการจัดงานการ

ประชุมวิชาการ "การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร “ ตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘" โดยมี พล.ร.อ.ณรงค พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ดร.

สุทธศรี วงษสมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กมล รอดคลาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กพฐ.) 

นายการุณ สกลุประดิษฐ เลขาธิการสํานักงานสงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ดร.ศราวฒุิ 

ศรีศกุน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน) และขาราชการเฝารบัเสด็จฯ โดยกําหนดใหมีกิจกรรม

การเรียนรูรูปแบบตางๆ ไดแก การเสวนา นิทรรศการ และฐานการเรียนรู รวมกับสํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการ

มหาชน) ระหวางวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘  

 

ภาพการรวมจัดการประชมุวิชาการ "การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร “ 
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ภาพการรวมจัดการประชมุวิชาการ "การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร “ 

 

-สํานักงานพฒันาธุรกิจและพื้นที่พิเศษ ภายใตสํานักงานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน)ประชุมหารือเรื่องการใชพื้นที่

อาคารศูนยสงเสริมพฒันาและกระจายสินคา วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมภาคเหนือ เพื่อเปนสํานักงานของ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

 

-สํานักงานพฒันาธุรกิจและพื้นที่พิเศษ ภายใตสํานักงานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน)ลงพื้นทีส่ํารวจเสนทาง

ทองเที่ยวอุทยานแหงชาติดอยพระหอปก บอน้ําพรุอนฝางเพื่อการวางแผนการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

 (๒๕-๓๑ ม.ค. ๕๘) 

-สํานักงานพฒันาธุรกิจและพื้นที่พิเศษ ภายใตสํานักงานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน)ประสานการลงพื้นที่เพือ่สราง

ความเขาใจกับผูนําชุมชนบานทุงโปงในการสํารวจสถานีติดตั้งกระเชาไฟฟาและรวมหาแนวทางการพฒันาเพื่อรองรบัการ

ตั้งสถานีกระเชาลอยไฟ บานทุงโปง อ.หางดง จ.เชียงใหม 

 

-วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม 

ภายใตสํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน)รวมจัดงานประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือครั้งที่ ๑ 

ประจําป ๒๕๕๘ วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนและนําเสนอปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และนําแนวทางการแกไข

ปญหาบูรณาการบริหารจัดการภารกิจของเทศบาลใหมีการพัฒนาอยางมีระบบและเจรญิกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป โดยมี

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผูวาราชการจงัหวัดเชียงใหม กลาวตอนรับ นายวัลลภ พริ้งพงษ อธิบดีกรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่น ประธานในพิธีกลาวเปดการประชุม 
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ภาพ งานประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือครั้งที่ ๑ประจําป ๒๕๕๘ 

 

-วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม 

ภายใตสํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน)แถลงจัดประชุมงานออยและน้ําตาลนานาชาติครั้งที่ ๒๙  โดยนายกิตติ 

ชุณหวงศ นายกสมาคมนักวิชาการออยและน้ําตาลแหงประเทศไทย, Chairman Executive Committee of 

International Society of Sugar Cane Technologists Congress, นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย ผูวาราชการจัดหวัด

เชียงใหม พรอมดวย ดร.ศราวฒุิ ศรีศกุน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพงิคนคร รวมแถลงขาวการจัดการประชุม

นักวิชาการออยและน้ําตาลนานาชาติครั้งที่ ๒๙ หรือ XXIX International Society of Sugar Cane Technologists 

Congress ซึ่งการจัดงานในครั้งนีเ้ปนการรวมตัวกันของผูแทนจากภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการดานอุตสาหกรรมออย

และน้ําตาล และสถาบันวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันจัดแสดงความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานออยและ

น้ําตาลจากนานาประเทศทั่วโลก ที่จะเกิดข้ึนในระหวางวันที ่๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา

นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม โดยคาดวาจะมีนกัวิชาการตางชาติจากทั่วโลก เขา

รวมประมาณ ๒,๐๐๐ คน เพื่อเปนการกระตุนอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล นักวิชาการ นักวิจัย และหนวยงานที่

เกี่ยวของ รวมกันนําเสนอความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของงานวิจัยของประเทศ อันจะเปน

ประโยชนตอการจัดทํานโยบายการวิจัยของประเทศตลอดจนทําใหเกิดวิสัยทัศนใหมๆ และเกิดแลกเปลี่ยนองคความรู 

นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรมออยและน้ําตาลของไทยอยางยัง่ยืน 

 

ภาพแถลงจัดประชุมงานออยและนํ้าตาลนานาชาติครั้งท่ี ๒๙ 
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ภาพขาวการแถลงจัดประชมุงานออยและนํ้าตาลนานาชาติครั้งท่ี ๒๙ จากหนังสือพิมพเดลินิวส 

 (๑-๗ ก.พ. ๕๘) 

-วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เชียงใหมไนทซาฟารี ภายใตสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)จัดพิธีเปดงาน “๙ ป 

เชียงใหมไนทซาฟารี ประสานใจวิสาหกจิชุมชน ๔ ตําบล คืนความสุข สูสรรพสัตว” เนื่องในวันครบรอบ ๙ ป และกาว

เขาสูปที่ ๑๐ ของเชียงใหมไนทซาฟารี โดย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหนาทีผู่อํานวยการสํานักงานพัฒนาพงินคร 

(องคการมหาชน) และกํานันของวสิาหกจิชุมชน ๔ ตําบล เปนประธานพิธีเปดงาน พรอมทั้งรวมทําบญุเลี้ยงพระ ทัง้นี้ไดมี

การจัดอาหารบุฟเฟตใหสัตวตางๆ อาทิ ชาง, มา, กวาง, แพะ, หมีขอ, เมน และแรคคูน อีกดวยและมอบอาหารสัตวฟรี

ใหแกนักทองเที่ยว ๓๐๐ ทานแรก ที่ซื้อตั๋วเขาชมเชียงใหมไนทซาฟารี  

 

ภาพกิจกรรม“๙ ป เชียงใหมไนทซาฟารี ประสานใจวิสาหกิจชุมชน ๔ ตําบล คืนความสุข สูสรรพสัตว” 
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ฃภาพขาวกิจกรรม“๙ ป เชียงใหมไนทซาฟารี ประสานใจวิสาหกิจชุมชน ๔ ตาํบล คืนความสุข สูสรรพสัตว” 

จากหนังสือพิมพไทยรัฐ 

 

-สํานักงานพฒันาธุรกิจและพื้นที่พิเศษ ภายใตสํานักงานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน)ลงพื้นที่ บานมงดอยปุยและ

พื้นที่ผาชอ ประสานอุทยานแหงชาติแมวางเพื่อพฒันาแหลงทองเที่ยว รองรับโครงการกระเชาลอยฟา 

 

-วันที่ ๗กุมภาพันธ ๒๕๕๘ สํานักงานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน) ไดดําเนินการจัดสงรถบปุผาชาติ ครั้งที่ ๓๙โดยมี 

นายทฤษฏี ชุติวงษา รองผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกจิและพื้นที่พิเศษ ข้ึนรับของทีร่ะลกึจากนายสุริยะ ประสาทบัณฑติ 

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  

 

 

ภาพขบวนรถบุปผาชาติ สํานักงานพัฒนพิงคนคร (องคการมหาชน) 
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ภาพการรับของที่ระลึกจากนายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 

 

 (๘-๑๔ ก.พ. ๕๘) 

-วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม 

ภายใตสํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน)รวมกับสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหมจัดประชุมพระ

สังฆาธิการระดับวัด พ.ศ.๒๕๕๘ทั้งนี้นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย ผูวาราชการจงัหวัดเชียงใหม เปนประธานซึ่งมี

วัตถุประสงคเพื่อนําเสนอศาสนกจิ หนาที่ นโยบาย“หมูบานรักษาศีล ๕ ประชามสีุขมั่นคงยัง่ยืน เปนแหลงรวมใจสราง

ความความสามัคคีปรองดองสมาฉันท เพื่อประโยชนสุขของประชาชน” โดยมีพระพรหมเสนาบดี รองเจาคณะภาค๗เปน

ประธานฝายสงฆ ในการนี้ พระสังฆาธิการจํานวน ๑,๗๙๙ รปู ไดรวมสวดกรณียเมตตสูตรเพื่อถวายเปนพระราชกุศล แด

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ และความเปนสิริมงคลของคนในชาติอีก

ดวยดร.ศราวุฒิ ศรีศกุนปฏิบัตหินาทีผู่อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงนคร (องคการมหาชน) กลาววา ยินดีและเปนเกียรติ

อยางยิ่งที่ไดมโีอกาสตอนรบัพระเถานุเถระทุกรูป และแขกผูมีเกียรติทุกทาน ในการเปนสถานทีจ่ัดประชุมพระสังฆาธิการ

ระดับจังหวัดจํานวน ๑,๗๙๙รูป และพิธีมอบปายรณรงคประชาสัมพันธโครงการหมูบานรักษาศลี ๕ สําหรบัการจัด

ประชุมครั้งนี้ สอดคลองกับเจตนารมณของการสรางความปรองดองสามนฉันท ของคนในชาติ เพื่อใหเกิดความสงบ สันติ

สุข มีความสามัคคี โดยใหพุทธศาสนกิชนไดนอมนําหลักศีล ๕ มาประพฤตปิฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน  

 

ภาพการจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด พ.ศ.๒๕๕๘ 
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ภาพขาวการจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด พ.ศ.๒๕๕๘จากหนังสือพิมพไทยนิวส 

 

-วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม 

ภายใตสํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน)จัดแถลงพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือทางดานวิชาการ MOA 

ระหวางสํานักงานพัฒนาพงิคนคร(องคการมหาชน) กบัวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันที่ 

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ บริเวณโถงตอนรับทาแพ อาคารนิทรรศการ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

รวมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอมของ

บุคลากรและหนวยงานในระดบัอุดมศึกษา รวมทั้งองคกรภาครัฐและเอกชนในจงัหวัดเชียงใหม โดยทัง้สองหนวยงานหลกั 

ไดแก สํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน) และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทํา

การลงนามบันทึกขอตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักคือ เพือ่สนับสนุนความรวมมือดานวิชาการระดบัสงู ดานการจัดการ

เรียนการสอนระดบัปริญญาตรี ระดบับัณฑิตศึกษา และระดบัดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรตางๆ เชน อุตสาหกรรมบรกิาร 

อุตสาหกรรมการสงเสรมิการประชุม สัมมนา และจัดนทิรรศการ (MICE) การพัฒนาผูประกอบการใหมดานอุตสาหกรรม

บริการ และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนตน นอกจากนี้ยงัมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนความรวมมอืดานการบริการ

วิชาการ ประเภทการศึกษาตอเนื่อง (Continuing Education) นอกเหนือจากการประสาทปริญญา (Non-Degree 

Programs) การวิจัย การใหคํา ปรึกษา การพฒันาบุคลากรและนักศึกษาประจําการในเชิงบรูณาการ ความรวมมอืการ

พัฒนา สหกิจศึกษา การพัฒนาผูประกอบการใหมดานอุตสาหกรรมบริการ การพฒันาบุคลากรดานการจัด Events การ

จัดการความรู และการจัดการเรียนรู เปนตน และสุดทายคอืเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูทีเ่ปนประโยชนตอทองถิ่นใน

เครือขายกลุมจังหวัดใกลเคียง มหาวิทยาลัย และองคกรเครอืขายของทั้งสองหนวยงาน และเพื่อเปนฐานขอมลูความ

รวมมือดานการบริการวิชาการระดบัชุมชน องคกรและระดบัภูมิภาคตอไป 
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ภาพการลงนามขอตกลงความรวมมือทางดานวิชาการ MOA 

 

ภาพขาวการลงนามขอตกลงความรวมมือทางดานวิชาการ MOA จากหนังสือพมิพเดลินิวส 

 

-วันที่ ๑๓กุมภาพันธ ๒๕๕๘สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารภีายใตสํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน) โดยดร.

ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหนาทีผู่อํานวยการสํานักงานพฒันาพิงนคร (องคการมหาชน) รวมออกรายการมองเมืองเหนอื 

เพื่อประชาสมัพันธกิจกรรมของทางเชียงใหมไนทซาฟารี "วาเลนไทนวัยเกา วันวานยังหวานอยู" ในวันที่ ๑๔กุมภาพันธ 

๒๕๕๘ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐น. ทีเ่ชียงใหมไนทซาฟาร ี
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ภาพจากรายการมองเมืองเหนือ เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม "วาเลนไทนวัยเกา วันวานยังหวานอยู" 

 

-วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เชียงใหมไนทซาฟารี ภายใตสาํนักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน)จัดกิจกรรม “วา

เลนไทนวัยเกา วันวานยังหวานอยู”ในงานชวงเชาเวลา ๙.๓๐ น. มีกิจกรรมวิวาหคูบาวสาวสูงวัย ที่จะมายอนรําลึก

ความหลัง วันวานยังหวานอยู พรอมทัง้ชมการแสดงเปดงานชุด "บอกรักปมะแม" และมินิโชวจากจากศลิปนช่ือดังของ

เมืองเหนอื "วิฑูรย ใจพรหม"และเปนใหเขาชมฟรีสําหรบัผูสงูวัย ที่มีอายุเกิด ๖๐ ปขึ้นไป, ผูที่เกิดวันที่๑๔ กุมภาพันธ 

และผูที่มีทะเบียนสมรสในวันที่ ๑๔กุมภาพันธ (แสดงหลักฐานสําเนาทะเบียนสมรส หรือรูปถาย) จํานวนผูสงูอายุเขาฟร ี 

๑๘๙ คน ซื้อบัตรเขาชม  ๑,๖๕๓ คน รวมผูเขาชม  ๑,๘๔๒  คน 

 

 

ภาพกิจกรรมวิวาหคูบาวสาวสูงวัย 
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ภาพกิจกรรมวันวาเลนไทนคูบาวสาวสูงวัย 

 

-สํานักงานพฒันาธุรกจิและพื้นที่พเิศษ ภายใตสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)หารือการจัดงานขวงวัฒนธรรม 

สงกรานตลานนา รวมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 

 

 (๑๕-๒๑ ก.พ. ๕๘) 

-วันที่ ๑๗ ๒๕๕๘ เชียงใหมไนทซาฟารีภายใตสํานักงานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน)โดยดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบตัิ

หนาที่ผูอํานวยการสํานักงานพฒันาพิงนคร (องคการมหาชน) รวมออกรายการมองเมืองเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ

กิจกรรมของทางเชียงใหมไนทซาฟารีในกจิกรรมตอนรบัวันตรุษจีน 

 

 

ภาพการออกรายการมองเมืองเหนือ 
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-วันที่๑๗กุมภาพันธ ๒๕๕๘เชียงใหมไนทซาฟารี) ภายใตสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) จัดแถลงขาวเปดตวั

เสือโครงไซบิเรียตอนรับวันตรุษจนีเสือโครงไซบเีรีย จาก Animal Park, Czech Republic จํานวน ๒ ตัว (เพศผู อายุ ๔ 

ป ๑ เดือน, เพศเมีย อายุ ๒ ป ๕ เดือน) เพือ่ตอนรบัเทศกาลตรุษจีน โดยเสือโครงไซบีเรียเปน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม เปน

สายพันธุยอยของเสือโครง เปนสัตวในวงศ Felidaeที่มีขนาด  ใหญที่สุดในโลกที่ยงัหลงเหลือเผาพันธุอยูจนถึงปจจบุัน ซึ่ง

เสือโครงไซบีเรียสามารถโตเต็มที่  ไดถึงเกือบ ๓ เมตร และหนักไดถึงเกอืบ ๓๐๐กิโลกรัม เปนเสือโครงชนิดที่มลีําตัวที่

ใหญกวาเสือโครงชนิดอื่นอยางเห็นไดชัด ซึ่งมีขนาดใกลเคียงกับวัว มีใบหนาแผกวาง กรามใหญ ลวดลายนอย และพื้น

ลําตัวเปนสีเหลอืงออกขาวมากกวาเสือโครงชนิดอื่นๆ ชอบอาศัยอยูตามลําพัง และจะอยูเปนกลุมเล็กๆ“เสือโครงไซบีเรีย”  

เปนสัตวที่อยูอาศัยในเขตหนาวมหีิมะปกคลมุ พบแถบไซบีเรีย บรเิวณตอนเหนือของประเทศเกาหลีเหนือและจีน 

ตะวันออกเฉียงใตของรสัเซีย พบในพื้นทีป่า Temperate woodland ปาสนเขาในเขตหนาวในธรรมชาติจํานวนลดลง

มากนักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไป สามารถเขามาเยี่ยม ชม “เสือโครงไซบีเรีย” ไดที่โซน Predator Prowl  

 

 

ภาพแถลงขาวกิจกรรมตอนรับวันตรุษจีน 

 

ภาพเปดตัวเสือโครงไซบิเรีย ตอนรับวันตรุษจีน 
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ภาพแถลงขาวการตอนรับวันตรุษจีน จากหนังสือพิมพเชียงใหมนิวส 

 

-วันที่ ๑๙กุมภาพันธ ๒๕๕๘พิธีมอบ คางหาสี เชียงใหมไนทซาฟารี ภายใตสํานักงานพฒันาพงิคนคร (องคการมหาชน) 

รวมกับองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ โดยสวนสัตวเชียงใหม ไดทําการแลกเปลี่ยนคางหาสี จํานวน ๓ ตัวเพื่อ

การอนุรกัษ วิจัย และขยายพันธุ โดยมีวัตถุประสงคเพือ่อํานวยประโยชนใหการบริหารจัดการสวนสัตวของรัฐในดานตางๆ 

ใหเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ และกอใหเกิดการพัฒนาขององคกรอยางมเีพศผู ๑ ตัว ชื่อ กินเจ อายุ ๔ ป ๔ เดือนเพศ

เมีย ๒ ตัว ช่ือ งาม อายุ ๖ ป และ หงอก อายุ ๕ ป ๒ เดือน ซึ่งคางหาสีจัดเปนคางที่มีความสวยงามมากทีสุ่ดชนิดหนึง่

ของโลก มสีสีันสวยงามสะดุดตา ตามลําตัวมีสีตัดกัน ๕ สี คอื ผิวหนาสเีหลืองครีม ขนชวงทอง หลัง และหัวสเีทา 

หนาผากสีเทาดําออกแดง รอบปาก ขอมือ หาง และกนสีขาว ตนขาสีดํา ปลายขาตั้งตาเขาลงมาสีแดง ตัวผูมีขนเปนพูที่

เอวทั้งสองขางและมีขนาดใหญกวาตัวเมีย และคางหาสีมักจะอยูรวมกันเปนฝูงตามยอดไม หากินในเวลากลางวัน คางหา

สีชุดนี้จะอยูในความดูแลของสํานักบรหิารจัดการสัตว เชียงใหมไนทซาฟารี และเปดใหนักทองเที่ยวไดชมความนารักไดที่

สวนจัดแสดง ดานทางออกของจากัวรเทรล 

 

ภาพการรับมอบคางหาสี จํานวน ๓ ตัว 
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ภาพการรับมอบคางหาสี จํานวน ๓ ตัว 

 

ภาพขาวการรับมอบคางหาสี จํานวน ๓ ตัวจากหนังสือพิมพไทยนิวส 

 

-วันที่๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘เชียงใหมไนทซาฟารี ภายใตสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)การจัดกจิกรรม

สงเสริมการทองเที่ยว เพือ่กระตุนการทองเที่ยวในชวงเทศกาลตรุษจีน โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมการเชิดสงิโต

จากชมรมดนตรจีีน เชียงใหม การแสดงชุด “จีน ๓ สมัย” และการจัดกจิกรรมตอนรบัวันตรุษจีนนี้ เชียงใหมไนทซาฟารี

ยังไดมีการจับรางวัลจากหางบัตรเขาชมเชียงใหมไนทซาฟาร ี(เฉพาะผูที่ซื้อบัตรนัง่รถชมสัตว) เพื่อชิงสรอยคอทองคํา ๑ 

สลงึ จํานวน ๒ เสน และมอบอัง่เปาใหสําหรับผูที่ซือ้บัตรเขาชมเชียงใหมไนทซาฟารี ครบ ๑,๕๐๐ บาท 
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ภาพการมอบสรอยคอทองคํา ๑ สลึง จํานวน ๒ เสนใหผูโชคดี 

 

-สํานักงานพฒันาธุรกิจและพื้นที่พิเศษภายใตสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) รวมประชุมกบัชุมชนตําบล

หนองควายที่วัดบานโปง เรื่องที่ตั้งสถานีกระเชาลอยฟา 

 

(๒๒-๒๘ ก.พ. ๕๘) 

-วันที่ ๒๕- ๒๘ กุมภาพันธ  เชียงใหมไนทซาฟารี ภายใตสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)ออกบูธประชา

สัมพันธ “งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก” ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ ์

 

 (๑-๗ มี.ค. ๕๘) 

-วันที่ ๑ มีนาคมเชียงใหมไนทซาฟารี ภายใตสํานักงานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน)ออกบูธประชาสัมพันธ “งาน

เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก” ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิรกิิติ ์

 

-วันที่ ๕-๗ มีนาคม เชียงใหมไนทซาฟารี ภายใตสํานักงานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน)ออกบูธประชาสมัพันธ “งาน

ไทยเที่ยวไทย” ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ ์

 (๘-๑๔ มี.ค. ๕๘) 

-วันที่  ๘ มีนาคม เชียงใหมไนทซาฟารี ภายใตสํานักงานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน)ออกบูธประชาสัมพันธ “งาน

ไทยเที่ยวไทย” ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ ์
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-วันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม 

ภายใตสํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน)รวมจัดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม 

จํานวนผูเขารวมงาน ๑๐,๐๐๐ คน 

-การตัดสินตราสัญลักษณของสํานักงานพัฒนาพงิคนคร ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 

 (๑๕-๒๑ มี.ค. ๕๘) 

-ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม ภายใตสํานักงานพัฒนาพงิ

คนคร (องคการมหาชน)รวมจัดการอบรมประชุมสมัมนาเรื่อง พลังแหงการเปลี่ยนแปลง แกเจาหนาทีผู่ปฏิบัตงิานของ

สํานักงานพฒันาพิงคนครและเชิญสือ่มวลชนรวมกิจกรรม 

 

 (๒๒-๒๘ มี.ค. ๕๘) 

-วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม 

ภายใตสํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องคการมหาชน)รวมจัดงาน Thailand domestic MICE mart (สสปน.) จํานวน

ผูเขารวมงาน ๑,๐๐๐ คน มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย จัดกิจกรรมการ

ประชุมสัมมนา และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การจัดนิทรรศการภายในประเทศ ซึ่งจะมสีวนสําคัญในการกระตุน

เศรษฐกจิของประเทศ ตลอดจนการพบปะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินคาและบริการ ดานไมซระหวางผูซื้อและผูขายผานการ

จัดงานเจรจาธุรกจิ (Trade Meet) 

 (๒๙-๓๑ มี.ค. ๕๘) 

-ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม ภายใตสํานักงานพัฒนาพงิ

คนคร (องคการมหาชน)รวมจัดงานคูโบตาที่ ๑ ในใจ  จัดโดยบริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด จํานวนผูเขารวมงาน 

๑,๕๐๐ คน 
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(2 เม.ย. 58) 

 - ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้จัดท ำโครงกำรศึกษำวิจัยควำมเหมำะสมและออกแบบรำยละเอียด
ระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ล ำพูน และล ำปำง โดยมีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เป็นที่ปรึกษำโครงกำร ณ ศูนย์
ประชุมนำนำชำติเชียงใหม่แกรนด์วิว ภำยในงำนเปิดโครงกำรและประชุมรับฟังควำมคิดเห็นเพื่อช้ีแจงและร่วมแสดงควำมคิดเห็น
โครงกำรศึกษำวิจัยควำมเหมำะสมและออกแบบรำยละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ล ำพูน และล ำปำง ได้รับเกียรติจำก นำย
ชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำนเปิดกำรประชุม และนำยศรำวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้ำท่ี ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) กล่ำวรำยงำน และมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุม จ ำนวนกว่ำ 300 คน 

 

ภาพการประชมุรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
ระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง 

(1๑-๑๖ เม.ย. 58) 

 - ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) โดยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ร่วมสืบสำนประเพณีปีใหม่เมอืง จัดกิจกรรม
ต้อนรับเทศกำลวันสงกรำนต์ “ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ สืบสำนป๋ำเวณี ปี๋ใหมเ่มือง แอ่วเจียงใหม่ไนท์ซำฟำรี” พร้อมสรงน้ ำพระพุทธรูป 
ท ำบุญพระประจ ำวันเกดิ 

 
 

ภาพกิจกรรมม่วนอ๊กม่วนใจ๋ สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง แอ่วเจียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 

 

 



(4 พ.ค. 58) 

 - ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) โดย ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เปิดกิจกรรม Night Predators “ 
นักล่ำแห่งรัตติกำล” โดย ดร.ศรำวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ซึ่งจัดขึ้นทุกวัน 
วันละ 3 รอบ เวลำ 17.20 น., 18.50 น. และ 20.40 น. 

                        

ภาพกิจกรรมเปิดกิจกรรม Night Predators “นักล่าแห่งรัตติกาล” 

(5 พ.ค. 58) 

 - ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) น ำโดย ดร.ศรำวุฒิ ศรีสกุน ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำ  
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน)และคณะผู้บริหำร เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูหัว ร่วมกับ
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เนื่องในโอกำสวันฉัตรมงคล ณ หอประชุม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 

ภาพกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว  
ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ เน่ืองในโอกาสวันฉัตรมงคล 

(23 พ.ค. 58) 

 - ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้มอบหมำยให้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำเป็นท่ีปรึกษำหลัก 
ในกำรศึกษำวิจัยควำมเหมำะสมและออกแบบรำยละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ล ำพูน และล ำปำง ได้จัดให้มีกำรประชุม
เพื่อน ำเสนอผลกำรศึกษำและรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ 2 โดยมี นำยสุริยะ ประสำทบัณฑิตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธำนเปิดกำรประชุม ร่วมด้วยนำยบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนำยศรำวุฒิ ศรีศกุน 
ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบพระชนมพรรษำ จังหวัดเชียงใหม่ 



 

ภาพกิจกรรมการประชมุน าเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 

(6 มิ.ย. 58) 

 - ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ได้เข้ำร่วมกำรเปิดกิจกรรมและร่วมจดันิทรรศกำรงำน “มหกรรมสุดยอดโอ
ทอปล้ำนนำ OTOP Lanna Expo 2015” ณ อำคำรนิทรรศกำรและห้องประชุมExhibition and Convention Hall ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจำก นำยสุริยะ ประสำทบัณฑิตย์ ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำน และ ดร.ศรำวุฒิ ศรีศกุนปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) กล่ำวต้อนรับ 

                       

ภาพกิจกรรมมหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo 2015 

(30 มิ.ย. 58) 

 - พลเอกประยุทธ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้เดินทำงมำเข้ำร่วมครม.สัญจร จ.เชียงใหม่ และเยี่ยมชมบูธนิทรรศกำร 
ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) โดยมี ดร.ศรำวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) ให้กำรต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ จังหวัด
เชียงใหม ่

 

ภาพกิจกรรมการประชมุ ครม.สญัจร จังหวัดเชียงใหม ่

 



(26 ก.ค. 58) 

 - จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) จัดกิจกรรม “ปรองดองปั่นร่วมใจถวำยพระพร
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช เจ้ำฟ้ำมหำวชิรำลงกรณ์ สยำมมกุฎรำชกุมำร ” โดยได้รับเกียรติจำก นำยสุริยะ 
ประสำทบัณฑิตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำนในพิธี และมี พลตรีโกศล ประทุมชำติ ผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกที่ 
๓๓, พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธร ภำค ๕, และดร.ศรำวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ร่วมขบวนปั่นจักรยำน วันอำทิตย์ที่ 26 กรกฎำคม 2558 เวลำ 15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ 

 

 

 

ภาพกิจกรรมปรองดองป่ันร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกฎุราชกมุาร 

(28 ก.ค. 58) 

 - ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ นำยสุริยะ ประสำทบัณฑิตย์ พร้อมภริยำ น ำข้ำรำชกำร นักเรียน นักศกึษำ และประชำชน
ร่วมกันประกอบพิธีถวำยพระพรชัยมงคล และลงนำมถวำยพระพร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
ทั้งนี้ในภำคค่ ำจะมีพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและจุดเทียนชัยถวำยพระพรชัยมงคล โดยส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครไดร้ับเกียรติเป็น
สถำนท่ีถวำยพระพรเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช เจำ้ฟ้ำมหำวชิรำลงกรณ์ สยำมมกุฎรำชกุมำร และนำงเนตรนภำ 
สุทธิธรรมด ำรง รองผอ.สพค. ผู้แทนในนำมขององค์กำรมหำชน ร่วมลงนำมถวำยพระพรเฉลิมพระเกยีรติ สมเดจ็พระบรมโอรสำธิ
รำช เจ้ำฟ้ำมหำวชิรำลงกรณ์ สยำมมกุฎรำชกุมำร 
 

          

ภาพกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 

 

 



(10 ส.ค. 58) 

 - ดร.ศรำวุฒิ ศรีศกุน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี และนำยกอบกิจ พำนอ่อง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเชียงใหม่ ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร โดยมีคณะผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยำน ณ ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
 

 

ภาพกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่กับส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

(14 ส.ค. 58) 

 - นำยสุริยะ ประสำทบัณฑิตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำนในพิธีลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำงกำร
รถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) โดยมี นำยพีระยุทธ สิงห์พัฒนำกุล ผู้ว่ำ
กำรกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และดร.ศรำวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) ร่วมลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจและได้รับเกียรติจำก พลตรีโกศล ประทุมชำติ ผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกที่ 33 , 

นำยชำญชัย กีฬำแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยำน ณโถงท่ำแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำ 

                      

ภาพกิจกรรมส านักงานพัฒนาพิงคนครจับมือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 



 (๑๕ ส.ค. 58) 

 - ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) โดย ดร.ศรำวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำ  
พิงคนคร, ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ ได้เข้ำร่วมกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เพื่อแสดงควำมจงรักภักดี น้อมร ำลึกใน 
พระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 

               

ภาพกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพ่ือแม ่

(16 ส.ค. 58) 

 - ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่, คณะทูตำนุทูต, มณฑลทหำรบกท่ี 33, ต ำรวจภูธร 
ภำค 5, นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมใจจัดกิจกรรม “ปลูกป่ำเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ” เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 83 พรรษำ ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ จังหวัดเชียงใหม ่

 

ภาพกิจกรรมปลกูป่าเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

(28 ส.ค. 58) 

 - ณ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ดร.ศรำวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
เปิดเผยว่ำ เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2558 เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ได้สมำชิกใหม่ เป็นลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ จ ำนวน 1 ตัว (ยังไม่
ทรำบเพศ) ซึ่งเกิดจำก “พ่อบอมด์” วัย 14 ปี และ “แม่เบย์” วัย 14 ปี โดยฮิปโปโปเตมัสแคระตัวนี้ มีสีเขียวเข้ม หรือน้ ำตำลเข้ม 
ส่วนหัวกลม ส่วนหลังโค้งขึ้นและลำดต่ ำลงมำทำงก้น ผิวหนังเรียบลื่น ตำมล ำตัวแทบไม่มีขน ยกเว้นขนเพียงไม่กี่เส้นที่บริเวณริม
ฝีปำกและหำง เบ้ำตำอยู่ด้ำนข้ำงของหัว มีเหง่ือใส ไม่เข้มเป็นสีแดงเหมือนเลือดแบบฮิปโปโปเตมัส สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงดี ซึ่ง
ขณะนี้ได้รับกำรเลีย้งดูจำกแมฮ่ิปโปอยู่ในส่วนแสดงของจำกัวร์ เทรล และปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี มีสมำชิกฮิปโปโปเตมัสแคระ
ทั้งหมด จ ำนวน 4 ตัว 

 



                       

ภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับสมาชกิใหม่ “ลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ” 

(23 ก.ย. 58) 

 - ส ำนักพัฒนำธุรกิจและโครงกำรพิเศษ ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)แถลงข่ำวโครงกำรประกวด
ภำพยนตร์สั้น ครั้งที่ 1ประจ ำปี 2558ณ โถงท่ำแพ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกีย รติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษำเพื่อปลุกจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนกำรน ำเสนอแนวคิดที่สร้ำงสรรค์ในรูปแบบภำพยนตร์สั้น 
เผยแพร่ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่นของควำมเป็นล้ำนนำ ภำยใต้แนวคิด “รุ่งเรือง เลิศล้ ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร”ส ำหรับ
นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป สำมำรถเข้ำร่วมสมัครเพื่อถ่ำยทอดวิถีล้ำนนำแบบร่วมสมัย ชิงเงินรำงวัลกว่ำ 50 ,000 
บำท พร้อมร่วม workshop กับผู้ก ำกับ และทีมงำนโปรดักช่ันมืออำชีพ 

                

ภาพกิจกรรมพิงคนครแถลงพร้อมจัดประกวดภาพยนตร์สั้นครั้งท่ี 1 “รุ่งเรือง เลิศล้ า ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร” 

(26 ก.ย. 58) 

 - ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ขอเชิญชมคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ คอนเสิร์ต “ก้ำวเดินไกลไปกับ Bodyslam” 

คอนเสิร์ตครั้งส ำคัญอีกครั้งของพวกเขำ ที่จะชวนคุณก้ำวไปด้วยกัน เสำร์ที่ 26 กันยำยนนี้ หกโมงเย็นเป็นต้นไป ที่ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำ จังหวัดเชียงใหม่ วันเดียว รอบเดียว 

                 

ภาพกิจกรรมคอนเสิร์ต bodyslam@Chiang Mai by PDA 




