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ความเป็นมา 
 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) : สพค.  จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556  ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 130 ตอนที่ 15 ก  
เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556  โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงหรือ
ต่อเนื่องกับเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพ่ือยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นท่ีดังกล่ำว  โดยมีกำรควบรวมและโอนกิจกำรโครงกำรเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี จำกองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)  และศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ  จังหวัดเชียงใหม่  จำกส ำนักปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  มำอยู่
ภำยใต้กำรบริหำรของ สพค. 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่กิจกำร ทรัพย์สิน 
สิทธิ หนี้ และงบประมำณขององค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำร
มหำชน) (อพท.) เฉพำะในส่วนของส ำนักงำนพ้ืนที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้กับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) (สพค.) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 8 ตุลำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ 
หนี้ และงบประมำณของส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ในส่วนของศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ไปเป็นของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) ตำมควำมในมำตรำ 40 แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) พ.ศ. 2556 ต่อไป 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ก าหนดวันสิ้นสุดความรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑ และให้กรมธนารักษ์รับผิดชอบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ก าหนดให้ ให้ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) และหน่วยงำนภำยในปรับเปลี่ยนสถำนภำพ บทบำท ภำรกิจให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล 

 

การปรับบทบาทของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ปัจจุบันส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ได้ปรับบทบำทองค์กรใหม่ที่สอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 และแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 และ
ตอนบน 2 โดยจะเป็นแกนหลักใน 3 พันธกิจ คือ 

 เป็นแกนหลักในกำรให้บริกำรสำธำรณะสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ เหมำะสมต่อกำรพัฒนำ
อุตสำหกร รมท่ อ ง เ ที่ ย วห รื อที่ เ รี ย กว่ ำ Ecosystem for tourism industries โ ดยก ำรดู แ ล รั กษ ำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรมล้ำนนำ,  สร้ำง แบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้, กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ในพ้ืนที่,   บูรณำกำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมกัน,  
สื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 

 เป็นแกนหลักในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ประชุมฯ เพ่ือรองรับและสนับสนุนอุตสำหกรรม MICE 
โดยวำงต ำแหน่งเป็น Lanna Eco MICE และได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดประชุมในระดับนำนำชำติเรื่องต่ำงๆ 



๒ 
 

ดังนี้ ภำวะโลกร้อน  ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ  กำรรักษำและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  ควำมมั่นคงทำงอำหำร และอำรย
ธรรมล้ำนนำ 

 เป็นแกนหลักในวำงแผน พัฒนำ และบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสัตว์ป่ำ  และแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ที่กระจำยรำยได้สู่สังคมและชุมชน 
 

เพ่ือให้เกิดกำรเชื่อมโยงกำรพัฒนำ ยกระดับ และเพ่ิมศักยภำพในกำรบริกำรสำธำรณะ ส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ  จะมีกำรบริหำรแบบประชำรัฐคือมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำครัฐ  เอกชน
สถำบันกำรศึกษำ สังคมและชุมชน  ในลักษณะพำดผ่ำนสำยงำนไปสู่เป้ำหมำยแผนงำนโครงกำรร่วมกันที่ไป
เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนในแผนงำนโครงกำรที่ไปเชื่อมโยงกับเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์จะสำมำรถขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมพันธกิจให้ไปสู่ภำพควำมส ำเร็จของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
โดยพัฒนำพ้ืนที่ภำคเหนือตอนบนให้เป็น “The world class destination of Lanna Eco MICE” 

ซึ่งผลลัพธ์จำกภำพควำมส ำเร็จตำมพันธกิจของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครจะส่งผลประโยชน์ในวงกว้ำง
ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อพ้ืนที่กำรท่องเที่ยวในภำคเหนือตอนบนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ภำคส่วนอันจะน ำไปสู่กำรท่องเที่ยวที่มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปขีองรัฐบำล ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครดังต่อไปนี้ 

1. ด้ำนเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรำยได้ทำงตรงจำกศูนย์ประชุมฯและ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีทำงอ้อมมีกำร
เกิดอุตสำหกรรมต่อเนื่องมีกำรจ้ำงงำน และมีกำรกระจำยรำยได้ 

2. ด้ำนสังคม อนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนล้ำนนำ กำรกระจำยรำยได้ไปยังทุกกลุ่มของสำยน้ ำ 
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวท ำให้ลดช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม และท ำให้ชุมชนเข้มแข็ง มีอำชีพมั่นคง 

3. ด้ำนสิ่งแวดล้อม มีกำรอนุรักษ์ รักษำและหวงแหนในทรัพยำกรธรรมชำติท่องเที่ยวบนฐำน
ทรัพยำกรที่ยั่งยืนเชิงนิเวศ 

 

 

 



๓ 
 

เพ่ือให้บรรลุข้อท้ำทำย ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครได้วำงยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนไว้ 9 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศำสตร์กำรเชื่อมโยงเครือข่ำย 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์ควำมรู้  
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำห่วงโซ่อุปทำน  
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรตลำดและกำรสร้ำงแบรนด์   
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพมำตรฐำน  
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำนวัตกรรม  
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวสีเขียว  
8. ยุทธศำสตร์เพิ่มศักยภำพบุคลำกร   
9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำลในองค์กร 
 
 

 
 

 

 

 

 



๔ 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 5 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2564) 

 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครได้ปรับบทบำทของส ำนักงำน โดยยึดหลักควำมสอดคล้องของแผน
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯกับยุทธศำสตร์ในระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) และทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) และยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด 

วิสัยทัศน์ :      
 สพค. เป็นศูนย์กลำงของกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรเพ่ือยกระดับศักยภำพกำรท่องเที่ยวให้มี
คุณภำพ ยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภำพของจังหวัดภำคเหนือตอนบน 
 

พันธกิจ :        
1. เป็นแกนกลำงในกำรบูรณำกำร เชื่อมโยงกำรพัฒนำ ยกระดับ และเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว 

ของทุกภำคส่วนในพื้นท่ีภำคเหนือตอนบน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ  

พระชนมพรรษำ เป็นศูนย์กลำงในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมไมซ์ไปสู่ Lanna Eco MICE ในภำคเหนือตอนบน 
3. พัฒนำ ยกระดับ และเพ่ิมศักยภำพเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้ำน

ทรัพยำกรธรรมชำติ สัตว์ป่ำ และระบบนิเวศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
 1. กำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน 

2. ส่งเสริมกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงด้ำนอุตสำหกรรมไมซ์ของภำคเหนือตอนบน 
3. กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์ประชุมฯ และ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้สนับสนุนกำรท่องเที่ยวในระดับสำกล 
4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
 



 
 

   

• จัดท าฐานข้อมูลการท่องเท่ียว 

• จัดท าแผนบูรณาการด้านการท่องเท่ียวกับพื้นท่ี 8  จังหวัด
ภาคเหนือบน 

• สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว 

• สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเท่ียว 

• เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 

• ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก 

•  ส่งเสริมและสนบัสนนุการสร้างเอกลกัษณ์ของ
จุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ภาคเหนือตอนบน 

•  สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่าย
อุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบนให้มี
มาตรฐาน 

• บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายท่ีเกีย่วข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร 

•  ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

•  ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัล
ในระดับสากล 

•  พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้บริการ 

• ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเท่ียวและ
ไมซ์ 

• พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร 

• พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร 
• เสริมสร้างภาพลักษณส์ านักงานพัฒนา 

พิงคนครฯ 
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ 
• ขอรับรองมาตรฐานระบบบรหิารจดัการ/ 

เข้าร่วมประกวดรางวลัด้านมาตรฐาน 

กล
ยุท

ธ ์

 

สพค.  

เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ยั่งยืน  สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

เป็นแกนกลางในการบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ   
และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ 
ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ประชุมฯ เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่ Lanna Eco MICE   

ในภาคเหนือตอนบน 

พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเชียงใหม ่     
ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
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๖ 
 

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง สพค. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมจ านวนทั้งสิ้น  
(388 อัตรา) 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ  
(4 อัตรา) 

ส านักตรวจสอบภายใน (5) 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

รองผู้อ านวยการ และ ผอ.ศปช.   

ศูนย์ประชุมและแสดงสินคา้ฯ  
(32) 

 

รองผู้อ านวยการ และ ผอ.สชน.  

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
(238/225) 

 

รองผู้อ านวยการ และ ผอ.สพพ.  

ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ  
(27) 

 

รองผู้อ านวยการ และ ผอ.สบง.  

ส านักบริหารงานกลาง  
(85) 

 ฝ่ายบริการ (69) 

 ฝ่ายบริหารจัดการสัตว ์(109)  

 ฝ่ายปฏบิัติการและซ่อมบ ารุง (54)  

 ฝ่ายการตลาด (5) 

 

 ฝ่ายการตลาดและบริการ (10) 

 ฝ่ายบริหารจัดการ (10) 

 ฝ่ายอาคารสถานที่ (11)  

 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (8) 

 ฝ่ายโครงการพิเศษ (9) 

 ฝ่ายประสานงานและพัฒนาพื้นที่
เชื่อมโยง (9) 

 

  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป (15) 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (7) 
 ฝ่ายการเงินและบญัช ี(14) 
 ฝ่ายวิชาการและแผนงาน (8)  
 ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบุคคล (8) 
 ฝ่ายพัสดแุละอาคารสถานที ่(13) 
 ฝ่ายกฎหมาย (6) 
 ฝ่ายประชาสมัพันธ์และเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ (13) 

1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะอนุกรรมการกฎหมาย 
3. คณะอนุกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการ 
 

ผู้อ านวยการ สพค. (1) 

คณะกรรมการบรหิารการพัฒนาพิงคนคร 

หมายเหตุ : โครงสร้ำงและอัตรำก ำลังเป็นไปตำมข้อบังคับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) ว่ำดว้ยกำรจัดแบ่งส่วนงำนและขอบเขตหนำ้ที่ พ.ศ. 2558  
ลงวันที่ 11 มีนำคม 2558 



7 
 

ภารกิจตามโครงสร้างของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

(1) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรทั้งปวงของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและในส่วนที่
เกี่ยวข้อง กำรให้กำรบริกำรสวนสัตว์และสวนสนุก กำรดูแลและกำรฝึกสัตว์ กำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัดเลี้ยง 
กำรค้ำภำยใน กิจกรรมกำรตลำด กำรพัฒนำสินค้ำและกำรให้บริกำร กำรดูแล ปรับปรุ งและกำรดูแลรักษำ
อำคำรสถำนที่และพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบ รวมทั้ง กำรด ำเนินกำรด้ำนมวลชนสัมพันธ์และด ำเนินงำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย ประกอบด้วย 

 ฝ่ำยบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล พัฒนำ งำนบัตรเข้ำชม งำนอ ำนวยควำมสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว งำนให้ควำมรู้สำระ และควำมบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว ในกิจกรรมชมสัตว์ กิจกรรมสวนสนุก 
กิจกรรมอ่ืนๆ รวมทั้งกำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน ประกอบด้วย กลุ่มงำนอ ำนวยควำม
สะดวกนักท่องเที่ยว กลุ่มงำนบ้ำนพักจัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน 

 ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรักษำสัตว์ อนุรักษ์ วิจัยและพัฒนำพันธุ์สัตว์ 
กำรเลี้ยง กำรดูแลรักษำสุขภำพสัตว์ กำรฝึกสัตว์เพ่ือน ำออกแสดง ประกอบด้วยกลุ่มงำนสัตวแพทย์ อนุรักษ์และ
วิจัย กลุ่มงำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์ 

 ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบ ำรุง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง ดูแลรักษำและ
ซ่อมบ ำรุงอำคำร ยำนพำหนะ อุปกรณ์ทุกระบบ กำรดูแลจัดแต่งภูมิทัศน์ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำม
ปลอดภัย กำรจรำจร และกำรสื่อสำร ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ประกอบด้วย กลุ่มงำนโยธำและซ่อม
บ ำรุง กลุ่มงำนภูมิทัศน์และจัดกำรสิ่งแวดล้อม กลุ่มงำนรักษำควำมปลอดภัย ควำมสะอำดและจรำจร 

 ฝ่ำยกำรตลำด มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรับจอง กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด กำรพัฒนำ
สินค้ำและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย งำนบริหำรงำนขำยและรับจอง งำนแผนและวิจัยกำรตลำด และงำนพัฒนำ
สินค้ำและบริกำร 

 

(2) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรมกำรให้บริกำรจัดประชุม กำรแสดง กำรสัมมนำ 
กำรจัดเลี้ยง กำรจัดแสดงสินค้ำ และกิจกรรมอ่ืนๆ ภำยในพ้ืนที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิม  
พระเกียรติ ๗  รอบพระชนมพรรษำ ดูแล ปรับปรุงและบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ รวมทั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำร ประกอบด้วย 

 ฝ่ำยกำรตลำดและบริกำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดประชุม 
ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดท ำแผนกำรตลำด กำรส่งเสริมกำรขำย กำรจัดประชุมให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยตลอดจน
วิเครำะห์แนวโน้มทำงกำรตลำด คู่แข่งและกลุ่มเป้ำหมำย พฤติกรรมผู้บริโภค และจัดท ำรำยงำนทำงกำรตลำด 
กำรอ ำนวยควำมสะอำดในกำรให้บริกำรตอบสนองควำมต้องกำรแก่ผู้จัดกำรประชุมสัมมนำ กำรจัดแสดงสินค้ำ
ตลอดจนกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำร ประกอบด้วยงำนพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดประชุม งำนพัฒนำ
มำตรฐำนกำรให้บริกำร 

 ฝ่ำยบริหำรจัดกำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนเทคนิคระบบเครือข่ำย
ไร้สำย (Wi-Fi) ระบบแสง สี เสียง ระบบข้อมูล ข่ำวสำร (Information) ระบบไฟฟ้ำ แสงสว่ำง ระบบควำมเย็น 
ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ดูแล แก้ไข ตลอดจนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
กำรด ำเนินงำนและกิจกรรมของศูนย์ประชุมฯ ให้มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำ งำนรักษำ
ควำมสะอำด งำนจรำจร และควำมปลอดภัยของศูนย์ประชุมฯ ประกอบด้วยงำนพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ งำนรักษำควำมสะอำดและควำมปลอดภัย 
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 ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรดูแล ปรับปรุงและบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม
อำคำรสถำนที่ และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำร ตลอกจนดูแลภูมิทัศน์ภำยนอกอำคำร 

 

 (3) ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ และพ้ืนที่เชื่อมโยง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำน และกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรวิเครำะห์ วิจัย วำงแผน ศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนและ

บริบทของแหล่งท่องเที่ยว และด ำเนินกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ ยว เดิมที่ มีอยู่ ในจั งหวัด เชียงใหม่และ พ้ืนที่ เ ชื่ อมโยง ในด้ ำนต่ ำงๆ เช่น  ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ประกอบด้วย งำนพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม 

 ฝ่ำยประสำนงำนและพัฒนำพื้นที่เชื่อมโยง มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรประสำนกำรพัฒนำด้ำน
กำรท่องเที่ยว และเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชน กำร
ประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน ตลอดจนร่วมกระตุ้นกำรสร้ำงกิจกรรมและ
โครงกำรเชิงสร้ำงสรรค์ในทุกระดับร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ประกอบด้วย งำนส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน
ในพ้ืนที่ งำนประสำนกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 

 ฝ่ำยโครงกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรพิเศษ ที่เกิดขึ้นภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร เพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่เชื่อมโยง 
งำนอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น ประกอบด้วย งำนบริหำรจัดกำรโครงกำรงำน
อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 

(4) ส านักบริหารงานกลาง 
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของส ำนักงำนและกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำร และหน่วยงำนภำยในก ำกับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร หน่วยตรวจสอบภำยในกำรบริหำร
ทรัพยำกรส ำนักงำน กำรประชำสัมพันธ์ กำรผลิตสื่อต่ำงๆ รวมทั้งกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำร องค์กร
ปกครองทอ้งถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนอ่ืน ตลอดจนกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ขององค์กร กำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเพ่ือให้บรรลุตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ของส ำนักงำนพัฒนำ  
พิงคนคร ประกอบด้วย 

 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบ งำนด้ำนเอกสำร งำนทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ งำน
จัดเก็บเอกสำร งำนพิมพ์หนังสือ กำรประสำนงำนทั้งภำยในภำยนอกองค์กร งำนควบคุมดูแลยำนพำหนะ 
ประกอบด้วย งำนเลขำนุกำร งำนธุรกำร งำนควบคุมยำนพำหนะ 

 ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ กลั่นกรองและประสำนกำรน ำเรื่องเสนอ
คณะกรรกำร อนุกรรมกำร จัดเตรียม นัดหมำย อ ำนวยควำมสะดวก ในกำรด ำเนินงำนประชุมของ
คณะกรรมกำร จัดท ำรำยงำนกำรประชุมของคระกรรมกำร และกำรก ำกับดูแลกำรประชุมอนุกรรมกำร กำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ หรือข้อสั่งกำรของคณะกรรมกำร และอนุกรรมกำร ประกอบด้วย งำน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร งำนธุรกำร งำนประชุมคณะกรรมกำร 

 ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร ก ำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนในส่วนงำนกำรเงิน และงำนบัญชี ให้ถูกต้องตำมระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจัดท ำ
เอกสำรกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรวิเครำะห์ กำรเงิน จัดท ำกระแสเงินสด ตำมรำยกำรใช้จ่ำยเงินให้
เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน บันทึก
บัญชีของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้ถูกต้องและเป็นไปตำมหลักสำกล ประกอบด้วยงำนกำรเงิน งำนบัญชี 
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 ฝ่ำยวิชำกำรและแผนงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร ก ำกับ ทบทวน ดูแล 
ถ่ำยทอดงำนยุทธศำสตร์ กำรรวบรวมข้อมูลในกรจัดท ำงบประมำณ แผนงำน แผนกำรใช้จ่ำยเงิน และ
ประเมินผลกำรจัดท ำแบะติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี กำรจัดท ำแผนและรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ควบคุมภำยใน กำรจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย งำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนจัดท ำงบประมำณ งำนวิจัย ติดตำมและประเมินผล งำนควบคุมภำยใน และ
บริหำรควำมเสี่ยง 

 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำร จัดกำร ก ำกับดูแล ติดตำมและ
ประเมินผล กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย พัฒนำ
บุคลำกรของส ำนักงำน จัดฝึกอบรม กำรเสริมสร้ำงวินัย ปลูกฝังสร้ำงค่ำนิยมขององค์กร กำรพัฒนำระบบ
คุณธรรม จริยธรรม พัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร กำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธิ สวัสดิกำรและผลประโยชน์ของ
ผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศของส ำนักงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 ฝ่ำยพัสดุและอำคำรสถำนที่ หน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำร จัดกำร ก ำกับดูแล และวำงแผน
งำนจัดซื้อ จัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับของส ำนักงำน มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งกำรหรือ
ระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบริหำรสัญญำ ควบคุมดูแล จ ำหน่ำยวัสดุและครุภัณฑ์ บริหำรจัดกำรและ
ควบคุมดูแลด้ำนอำคำรสถำนที่ กำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินและกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินให้เกิดควำมคุ้มค่ำ 
ประกอบด้วยงำนจัดซื้อจัดจ้ำง งำนทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สิน งำนบริหำรสัญญำ งำนควบคุมอำคำรและ
สถำนที ่

 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก ำหนดทิศทำงในกำร
ประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนตอบแทนสังคม (CSR) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จัดท ำฐำนข้อมูลของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ทุกด้ำน พัฒนำเว็บไซต์ และสื่อประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร ประกอบด้วยงำนประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนวำงแผนและพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ฝ่ำยกฎหมำย มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครให้ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบร่ำงสัญญำ
และข้อตกลง ต่ำงๆ กำรเสนอปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และประกำศของส ำนักงำน ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับงำนนิติกรรมและสัญญำ งำนเกี่ยวกับควำมผิดทำงคดีแพ่ง คดีอำญำ งำนคดีปกครอง และงำนคดีอ่ืนๆ 
ที่อยู่ ในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน รวมทั้งให้ค ำปรึกษำ วินิจฉัย และตีควำมข้อกฎหมำย 
ประกอบด้วย งำนกฎหมำย งำนวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ 
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โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารการพฒันาพิงคนครและอนุกรรมการ 

 
  

 

๑.๑  นำยพัลลภ   ศักดิ์โสภณกุล                    ประธำนอนุกรรมกำร 
๑.๒  นำงชูจิรำ   กองแก้ว                             อนุกรรมกำร 
๑.๓  อัยกำรจังหวัดเชียงใหม่                        อนุกรรมกำร 
๑.๔  นำยสุชัย   งำมจิตต์เอ้ือ                         อนุกรรมกำร 
๑.๕  นำยวัชรพงษ์   จำวรุ่งวณิชสกุล             อนุกรรมกำร 
๑.๖  นำงลักขณำ   สท้ำนไตรภพ                   อนุกรรมกำร 
๑.๗ นำยมนตรี   เจริญฉัตรชัย                       อนุกรรมกำร 
๑.๘  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร     เลขนุกำร 
๑.๙  นำงสำวณิชำภำ   หนูเนียม   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ 

1.1 นำยอนุชำ   ด ำรงมณี                             ประธำนอนุกรรมกำร 
1.2 ผู้แทนส ำนักงำน ก.พ.ร                           อนุกรรมกำร 
1.3 คลังเขต 5                                          อนุกรรมกำร 
1.4 นำงสำวบุษรำกรณ์   กอบกิจพำนิชผล         อนุกรรมกำร 
1.5 นำยอิศเรศ   จิรำธิวัฒน์                           อนุกรรมกำร 
1.6 เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน                                เลขนุกำร 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

1.1 นำยอนุชำ  ด ำรงมณี              ประธำนอนุกรรมกำร 
1.2 นำงสำวเฟื่องฟ้ำ  เทียนประภำสิทธิ์     อนุกรรมกำร 
1.3 นำยนพพร  พิชำ   อนุกรรมกำร 
1.4 นำงสำวกัญจนำ  กลิ่นทอง  อนุกรรมกำร 
1.5 นำยสมชัย  ศิริสุจินต์  อนุกรรมกำร 
1.6 นำงกรวรรณ  กฤตวรกำญน์  อนุกรรมกำร 
1.7 นำงสำวจิรำภรณ์  งดงำม  อนุกรรมกำร 
1.8 นำงสำวโชติกำ  อินตำนวน  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๑. นำงกอบกำญจน์ วัฒนวรำงกูร  ประธำนกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร 
๒. นำยพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล   ผู้แทนกรรมกำรโดยต ำแหน่ง (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ) 
๓. นำยศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ   กรรมกำรโดยต ำแหน่ง (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่) 
๔. นำยบุญเลิศ บูรณุปกรณ์   กรรมกำรโดยต ำแหน่ง (นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
๕. นำงสำวบุษรำภรณ์ กอบกิจพำนิชผล  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นำยสุเทพ น่ิมสำย                กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นำยอิศเรศ จิรำธิวัฒน์   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นำยณรงค์ คองประเสริฐ   กรรมกำรภำคเอกชน 
๙. นำยสรภพ เชื้อด ำรง   กรรมกำรภำคเอกชน 
๑๐. นำยอนุชำ ด ำรงมณี   กรรมกำรภำคเอกชน 
๑๑. ผู้อ ำนวยส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

10 
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ประวัติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
 

 
 

นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร 
ต าแหนง: ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

 
อาชีพในปจจุบัน : ที่ปรึกษำบริษัท โตชิบำ ไทยแลนด จ ำกัด 
ประวัติการศึกษา : ปริญญำตรี ดำนสถำปตยกรรม Rhode Island School of Design, USA 
เกิดวันที่ : ๑๙ กันยำยน พ.ศ.๒๕๐๓ 
ความรูพิเศษหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ : 

 Director Program Certificate และ Tge Role of Chairman Program สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 วิทยำลัยปองกันรำชอำณำจักรป 2549 (ปรอ.19) / (วปอ.49) 
 โครงกำรฝกอบรมผูบริหำรดำนเศรษฐกิจสรำงสรรค (EXCET 4) 
 หลักสูตรผูบริหำรระดับสูงดำนกำรคำและกำรพำณิชย (TEPCoT 4) 
 หลักสูตรผูบริหำรระดับสูงดำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.2) 
 หลักสูตรนักบริหำรกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ (นบร.) รุนที่ 2 
 หลักสูตรนักบริหำรระดับสูงดำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน (วธอ.) รุนที่ 1 

ประวัติการท างาน : 
 รัฐมนตรีวำกำรกระทรวงกำรทองเที่ยวและกีฬำ 
 ผูบริหำรและประธำนกรรมกำรบริหำรกลุมบริษัทโตชิบำประเทศไทย 
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นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล 
ต าแหนง: ผูแทนกรรมการโดยต าแหนง ผูอ านวยการส านักงบประมาณ 

 
เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ ๒๕๐๑ 
วุฒิการศึกษา 

 นิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร 
 รัฐศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 ครุศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย 
 รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต สำขำนโยบำยสำธำรณะ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนดุสิต 

การฝกอบรม 
 ผูบริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง รุนที่ ๒๑ 
 นักบริหำรระดับสูง : ผูน ำที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม ส ำนักงำน ก.พ. 
 ผูบริหำรงำนดำนกฎหมำยภำครัฐระดับสูง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 ทิศทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย สถำบันพัฒนำบุคลำกร 

ส ำนักงบประมำณ 
 อุปนิสัยของผูมีประสิทธิภำพสูง บ. แพดรีมรีดเดอรชิปเซ็นเตอร จ ำกัด 
 กำรแกไขปญหำและกำรตัดสินใจอยำงเปนระบบ ส ำหรับผูบริหำร บ. เอ ซี ไอ คอลซัลเท็นซ จ ำกัด 

ประวัติการท างาน 
 ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) 
 เจำหนำที่วิเครำะหงบประมำณ ส ำนักงบประมำณ 
 ผูเชี่ยวชำญดำนกฏหมำยงบประมำณ ส ำนักงบประมำณ 
 ผูอ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำยและระเบียบ ส ำนักงบประมำณ 
 ที่ปรึกษำส ำนักงบประมำณ 

ต าแหนงหนาที่ปจจุบัน นอกเหนือจากในองคการมหาชน 
 รองผูอ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ 
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  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ 
ต าแหนง: ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (กรรมการโดยต าแหนง) 

 
เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2501 
วุฒิการศึกษา 

 ปริญญำตรี รัฐศำสตร มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 ปริญญำโท พัฒนบริหำรศำสตรมหำบัณฑิต NIDA 

ประวัติการรับราชการ 
 หัวหนำส ำนักงำนจังหวัดล ำปำง (พ.ศ.2543-2546) 
 หัวหนำส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2546-2549) 
 ผูอ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำและสงเสริมกำรบริหำรรำชกำรจังหวัด ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

(พ.ศ.2549-2555) 
 รองผูวำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ (พ.ศ.2555) 
 รองผูวำรำชกำรจังหวัดล ำปำง (พ.ศ.2555-2557) 
 รองผูวำรำชกำรจังหวัดล ำพูน (ตุลำคม พ.ศ.2557-พฤศจิกำยน พ.ศ.2557) 
 รองผูวำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม (1 ธันวำคม 2557- 30 กันยำยน 2558) 
 ผูวำรำชกำรจังหวัดพะเยำ (1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559) 
 ผูวำรำชกำรจังหวัดพิษณุโลก (1 ตุลำคม 2559- 30 กันยำยน 2560) 
 รองปลัดกระทรวงมหำดไทย (1 ตุลำคม 2560- 29 มิถุนำยน 2561) 
 ผูวำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม (6 กรกฎำคม 2561- ปจจุบัน) 

ต าแหนงหนาที่ปจจุบัน นอกเหนือจากในองคการมหาชน 
 ผูวำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม 
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ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ 
ต าแหนง : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยต าแหน่ง) 

 

เกิดเมื่อวันที ่: 15 ตุลำคม 2499 

ประวัติการศึกษา : 
 มัธยมศึกษำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 คณะบริหำรธุรกิจบัณฑิต มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 คณะรัฐศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เกิดวันที่ : 7 ตุลำคม 2497 
 

หลักสูตรการฝึกอบรม : 
 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง รุ่นที่ 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ประวัติการท างาน : 
 พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2543-2547       นำยกเทศมนตรีเทศบำลนครเชยีงใหม่ 
 พ.ศ. 2542-2543     - เทศมนตรีส ำนักกำรคลัง 

                                       - กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัทริเวอร์ไซด์ พำวิลเลียน สปำ รีสอร์ท  
                                         (โรงแรมรติลำนนำ) 
                                       - ประธำนกรรมกำร บริษัทเชียงใหม่ทัศนำภรณ์ จ ำกัด 
                                       - ประธำนกรรมกำร บริษัทเชียงใหม่สุดำลักษณ์ จ ำกัด 
                                       - ประธำนกรรมกำร บริษัทช้ำงคลำนพร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด 
                                       - ประธำนกรรมกำร บริษัทสวนป่ำสุดำลักษณ์ จ ำกัด 
                                       - ประธำนกรรมกำร บริษัทเชียงใหม่เวย์ จ ำกัดต าแหนงอ่ืนๆ 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน 

 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล 
ต าแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
อาชีพในปจจุบัน : อำจำรยมหำวิทยำลัยเชียงใหม ภำควิชำกำรทองเที่ยว คณะมนุษยศำสตร 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม 
ประวัติการศึกษา : ปริญญำเอก Doctor of Hotel and Tourism Management (The Hong 
Kong polytechnic University) 
เกิดวันที ่: ๑๗ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ประวัติการท างาน : 

 อนุกรรมกำรบูรณำกำรนโยบำยพัฒนำภำค (อ.ก.บ.ภ.) ภำคเหนือ 
 อำจำรยประจ ำวิทยำลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม 
 อำจำรยประจ ำคณะกำรจัดกำรทองเที่ยวมหำวิทยำลัยอิสเทอรน 
 คณะกรรมกำรตรวจประเมินมำตรฐำนสปำ อำเซียน 
 คณะกรรมกำรจัดกำรอบรมมัคคุเทศก์ 
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นายสุเทพ นิ่มสาย 
ต าแหนง : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 
อาชีพในปจจุบัน : อำจำรยประจ ำ วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล 
ประวัติการศึกษา : ปริญญำเอก Ph,D.Food Economic and Marketing (Supply Chain 
Management) University of Reading, United Kingdom 
เกิดวันที่ : ๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ความรูพิเศษหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ : 

 Visiting Professor ณ Corvinus Business School Corvinus University of Budapest 
ประเทศสำธำรณรัฐฮังกำรี 

 Visiting Professor ณ Osnabruck University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี 
 ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงกำรสอบบัญชีจำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร 

ประวัติการท างาน : พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปจจุบัน 
 อำจำรยประจ ำ วิทยำลัยกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยมหิดล (CMMU) 
 ประธำนหลักสูตร Master of Management in Business Management พ.ศ. ๒๕๔๘ – 

๒๕๖๐ 
 อำจำรยประจ ำ ส ำนักวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยแมฟำหลวง 
 ประธำนหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรโลจิสติกสและโซอุปทำน 
 หัวหนำศูนยวิจัยกำรเปนเลิศทำงธุรกิจ และโลจิสติกส มหำวิทยำลัยแมฟำหลวง  
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นายอิศเรศ จิราธิวัฒน 
ต าแหนง : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 
อาชีพในปจจุบัน : ผูอ ำนวยกำรอำวุโส ฝำยบริหำรทรัพยสิน บริษัทเซ็นทรัลพัฒนำ จ ำกัด (มหำชน) 
ประวัติการศึกษา : ปริญญำโท M.B.A. Marketing, Real Estate & Entrepreneurship. UCLA 
ANDERSON SCHOOL OF MANAGEMENT 
เกิดวันที่ : ๒๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ความรูพิเศษหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ : Series 7 Certified by the U.S. Financial Industry 
Regulatory Authority 
ประวัติการท างาน : 
พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน 
Senior Vice President – Property Management: Central Pattana Public Co., Ltd 
พ.ศ. 255๒ – ๒๕๕๗ 
Senior Business Development Manager – International: Central Pattana Public Co., Ltd 
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ 
Assistant Business Development Manager: Central Pattana Public Co., Ltd 
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ 
Assistant Brand Manager: Central Pattana Public Co., Ltd 
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕ 
Equity Syndicate Analyst: Goldman, Sachs & Co. 
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นายณรงค คองประเสริฐ 
ต าแหนง : กรรมการภาคเอกชน 

 
อาชีพในปจจุบัน : กรรมกำรผูจัดกำร บริษัท เจริญมอเตอร เบ็นซ จ ำกัด 
ประวัติการศึกษา : ปริญญำดุษฎีกิตติมศักดิ์ จุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย สำขำผูประกอบกำร 
มหำวิทยำลัยฟำรอีสเทอรน 
เกิดวันที่ : ๑๙ มกรำคม พ.ศ.๒๕๐๖ 
ความรูพิเศษหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ : 

 วิทยำลัยปองกันรำชอำณำจักรรุน ๒๕๕๕ 
 ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงกำรสอบบัญชีจำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร 

ประวัติการท างาน : 
 คณะกรรมกำรหอกำรคำไทยพ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ 
 คณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจพ้ืนที่ภำคเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ 
 คณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุมจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.บ.ก.) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 คณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนกลุมจังหวัดแบบบูรณำกำร (อ.ก.บ.ก. ) ดำนจัดท ำแผนปฎิบัติรำชกำร

ประจ ำป ๒๕๕๕ กลมุจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๑ 
 คณะกรรมกำรรวมภำครัฐและเอกชน (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ 
 ประธำนคณะกรรมกำรรวมภำคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหมพ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕  
 ประธำนกลุมจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม ล ำพูน ล ำปำง แมฮองสอน) พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ 
 ประธำนหอกำรคำจังหวัดเชียงใหมสมัยที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ 
 ประธำนหอกำรคำจังหวัดเชียงใหมสมัยที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ 
 ประธำนเครือขำยหนวยงำนบริกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอมภำคเหนือ (NNSPSME) 
 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม สูกำรเปนศูนยกลำงกำรศึกษำเชื่อมโยงสู

ประชำคมอำเซียนดำนเศรษฐกิจ 
 คณะกรรมกำรพฒันำองคกำรบริหำรสวนจังหวัดเชียงใหมประจ ำป ๒๕๕๕ 
 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลนครเชียงใหมประจ ำป ๒๕๕๕ 
 อนุกรรมกำรบริหำรแรงงำนตำงดำวหลบหนีเขำเมืองจังหวัดเชียงใหม 
 คณะกรรมกำรจัดกำรแขงขันกีฬำระดับภำคและระดับชำติจังหวัดเชียงใหมป ๒๕๕๕ 
 คณะท ำงำนมำกตำมสินคำเกษตรปลอดภัยจังหวัดเชียงใหมประจ ำป ๒๕๕๕ 
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 ปรึกษำคณะอนุกรรมำธิกำรกำรนโยบำยกำรเงินกำรคลังและงบประมำณส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ประธำนคณะที่ปรึกษำพ้ืนที่พิเศษเชียงใหมไนทซำฟำรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 กรรมกำรที่ปรึกษำพ้ืนที่พิเศษเชียงใหมในซำฟำรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 กรรมกำรคณะกรรมกำรเพ่ือโครงกำรสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหอกำรคำ ๑๐ จังหวัดภำคเหนือ  

พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ที่ปรึกษำสมำคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๔ 
 ที่ปรึกษำสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภส ำนักงำนสำขำเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 กรรมกำรโครงกำรสงเสริมตลำดธุรกิจบริกำรสุขภำพกลุมจังหวัดภำคเหนือตอนบนหนึ่ง 
 คณะอนุกรรมกำรหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับจังหวัด 
 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำสมำคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมสมัยปบริหำร ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 รองประธำนคณะกรรมกำรรำงขอก ำหนดกำรจัดงำนรำชพฤกษ ๒๐๑๐ 
 คณะอนุกรรมกำรพัฒนำสื่อปลอดภัยและสรำงสรรคจังหวัดเชียงใหม 
 คณะท ำงำนพัฒนำจังหวัดดวยวิทยำศำสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมประจ ำจังหวัดเชียงใหม 
 คณะท ำงำนประชำสัมพันธกำรตลำดจังหวัดเชียงใหม 
 คณะท ำงำนประสำนกำรก ำหนดพื้นที่จัดงำนมหกรรมโลกเวิรคเอ็กซโป ๒๐๒๐ 
 คณะกรรมกำรสงเสริมและพัฒนำธุรกิจบริกำรสุขภำพจังหวัดเชียงใหม 
 คณะกรรมกำรจัดงำนฤดูหนำวและงำนกำชำดจังหวัดเชียงใหมประจ ำป ๒๕๕๔ 
 คณะกรรมกำรบริหำรและจัดงำนมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติรำชพฤกษ ๒๕๕๔ 
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นายสรภพ เชื้อด ารง 
ต าแหนง : กรรมการภาคเอกชน 

 
อาชีพในปจจุบัน : กรรมกำรผูจัดกำร CDR Group 
ประวัติการศึกษา : ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร อุตสำหกรรมสิ่งทอ Feng Chia University Taiwan 
เกิดวันที่ : ๒๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๐๔ 
ประวัติการท างาน : 

 โครงกำรเพื่อควำมอยูดีกินดี ของประชำชนที่ไดรับ ผลกระทบจำกกำรสรำงเข่ือนและกำรท ำ 
เหมืองแร ใน สปป. ลำว 

 โครงกำรควำมรวมมือกับประเทศในกลุมอำเซียนของรัฐวิสำหกิจ สำธำรณรัฐประชนชนจีน 
 คณะกรรมชำยแดนจังหวัดเชียงใหมป พ.ศ .๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
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นายอนุชา ด ารงมณี 
ต าแหนง กรรมการภาคเอกชน 

 
อาชีพในปจจุบัน : กรรมกำรผูจัดกำร บริษัท ซันสวีท จ ำกัด (มหำชน) 
ประวัติการศึกษา : ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยเชียงใหม 
เกิดวันที่ : ๒๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๐๐ 
ประวัติการท างาน : 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปจจุบัน 

 กรรมกำรบริษัท/กรรมกำรตรวจสอบ ของ บ. ซินสวีท มหำชน จ ำกัด 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

 รองประธำนผูพิพำกษำ สมทบ / ศำลแรงงำนภำค…. 
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ 

 ผูอ ำนวยกำรฝำยกำรเงินและบัญชี กลุมบริหำรโรงแรมแมนดำริน โดเรียนเต็ล ประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปจจุบัน 

 กรรมกำรผูจัดกำร บริษัทค ำปน ๒๐๑๐ จ ำกัด 
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ข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
 

ในรอบ 12 เดือน มีกำรประชุม 13 ครั้ง มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมมำกกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวน
กำรประชุม จ ำนวน 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 84.61 ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ประชุมครั้งที่ 
จ านวนคณะกรรมการ 

บริหารการพัฒนา 
พิงคนคร 

จ านวนการเข้าประชุม
ของ 

คณะกรรมการบริหาร 
การพัฒนาพิงคนคร 

ร้อยละ 

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (ชุดเดิม) 

1. 11/2560 8 7 100.00 

2. 12/2560 8 7 87.50 

3. 1/2561 8 7 87.50 

4. 2/2561 8 8 100.00 

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (ชุดใหม่) 

5. 3/2561 10 9 90.00 

6. 4/2561 10 9 90.00 

7. 5/2561 10 10 100.00 

8. 6/2561 10 10 100.00 

9. 7/2561 10 7 70.00 

10. 8/2561 10 10 100.00 

11. 9/2561 10 8 80.00 

12. 10/2561 10 10 100.00 

13. 11/2561 10 6 60.00 

 
 
 
 



23 
 

รองรับและ
สนับสนุน

อุตสาหกรรม MICE  
ภาคเหนือตอนบน 

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี 

เชื่อมโยง พัฒนา 
ยกระดับ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพ
อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวภาคเหนือ
ตอนบน 

เชื่อมโยง พัฒนา ยกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน 

• ด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐเพื่อวำงแผนกำรพัฒนำและขับเคลือ่นอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว 8 จังหวัดภำคเหนือตอนบน เช่น โครงกำรอำรยธรรมลำ้นนำ 8 จังหวัด,  
กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์และชนเผ่ำ อ.เชียงดำว, กำรทอผ้ำตีนจก อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม ่

• โครงกำรจัดเทศกำลลอยกระทงวิถีล้ำนนำ ณ สะพำนขำวทำชมพู ณ สะพำนขำวทำ
ชมภูต ำบลทำปลำดุก อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน 

• โครงกำรเสริมสรำ้งศักยภำพดำ้นกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน พ้ืนท่ีอ ำเภอหำงดง และ
อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

• โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้ำนหัตถกรรมล้ำนนำ จัดกิจกรรม ณ 
บ้ำนถวำย ต ำบลขุนดง อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรท่องเที่ยว
ด้ำนหัตถกรรมล้ำนนำ 

• โครงกำรจัดกิจกรรมเปิดตัวเสน้ทำงเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ เพื่อ พัฒนำ 
และเชื่อมโยงเส้นทำงกำรท่องเที่ยวในรูปแบบของแหล่งเรียนรูท้ำงประวัตศิำสตร์ เมือง
เชียงใหม ่

• โครงกำรจัดกิจกรรมตัดสินและมอบรำงวัลกำรประกวดคลิปวีดโิอ “แชร์สุดยอด
ประสบกำรณ์แอ่วเมืองเหนือ” ด ำเนินกำรตัดสินและมอบรำงวัลให้แก่นักท่องเที่ยว 
หรือประชำชนท่ัวไปได้แบ่งปันมุมมองประสบกำรณก์ำรท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ
ภำคเหนือตอนบน ผ่ำนกิจกรรม “แชร์สุดยอดประสบกำรณแ์อ่วเมืองเหนือ” 
 

กิจกรรมการด าเนินงานที่ส าคัญ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรม MICE  
ภาคเหนือตอนบน 
• ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพกำรตลำด ด้ำนอุตสำหกรรม MICE เพื่อให้ศูนย์

ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำตฯิ เป็นสถำนท่ีรองรับกำรจัดงำน/จัด
ประชุมที่สำมำรถรองรับกำรจัดงำนประเภทต่ำงๆ ท้ังงำนระดับนำนำชำติ 
ระดับประเทศ และระดับภูมิภำค เช่น กำรแข่งขัน Astec Chiangmail 
Badminton Sawadee Cup 2017, โครงกำรเทศกำลลิขสิทธิ์และ
เนื้อหำส ำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยำวชน ครั้งท่ี 1 (International 
Childen's Content Right Fair : ICCRF 2017) และงำน ASEAE 
Tourism Forum 2018  (ATF), 

• จัดท ำมำตรฐำนของศูนย์ประชุมและแสดงสนิค้ำนำนำชำติฯ ได้แก่ 
- ด ำเนินกำรรักษำมำตรฐำน มอก.22300 ระบบกำรจัดกำรด้ำนกำร
รักษำควำมปลอดภัยส ำหรบักำรจัดประชุมสัมมนำและนิทรรศกำร 
- เตรียมควำมพร้อมในกำรขอรับรองมำตรฐำนด้ำนพลังงำน (ISO 
50001) เพื่อเป็นกำรลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนและเพื่ออนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบและถูกต้องตำมหลักสำกล 
- เตรียมควำมพร้อมในกำรขอรับรองมำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย 
(ประเภทห้องประชุม) เพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ
และมีมำตรฐำนในระดับสำกล 

• ด ำเนินกำรปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงและจัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- ปรับปรุงป้ำยสัญลักษณ์ภำยในอำคำรศูนยป์ระชุมฯ (ป้ำยสัญลักษณ์
แสดงจุดห้องน้ ำและป้ำยแสดงพ้ืนท่ีภำยในอำคำรศูนย์ประชุม) และ
ทำงเดินคนพิกำร 
- พัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภคและสิง่อ ำนวยควำม
สะดวก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ เช่น เดินสำยและติดตั้ง 
Wall plug บริเวณโถงทำงเดินภำยในและภำยนอกอำคำรศูนย์ประชุมฯ 
และพัฒนำระบบภำพและเสยีงห้องลีลำวดี เป็นต้น 

• รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของศูนย์ประชุมฯ จ ำนวน 35.83 ล้ำนบำท  
ซึ่งมีผู้เข้ำใช้บริกำรศูนย์ประชุมฯ จ ำนวน 638,424  และมีกำรจัดงำน
จ ำนวน 102 งำน  
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พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม ่
ไนท์ซาฟาร ี
• จัดกิจกรรมต่ำงๆเป็นแหลง่เรียนรูด้้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสตัว์ป่ำ ได้แก่ 

กิจกรรมกำรปลูกป่ำ กิจกรรมชมเบื้องหลังกำรดูแลสตัว์ (behind the zoo),  
กำรเรียนรู้ชีวิตสัตว์ในโซน Jaguar Trail – Night Predator และ Savanna 
Safari เป็นต้น 

• จัดท ำโครงกำรปลูกปัญญำเพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำหน่วยงำนอ่ืนท่ี
ต้องกำรท ำกิจกรรม CSR และได้ให้ควำมอนุเครำะห์ที่สถำบันกำรศึกษำใน
ระดับอุดมศึกษำมำฝึกงำนทำงด้ำนสัตวแพทย์ กำรดูแลสัตว์ป่ำ กำรให้บริกำรและ
อ ำนวยควำมสะดวก และงำนบริหำรงำนท่ัวไป  

• ประชำสัมพันธ์และส่งเสรมิกำรขำยท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น กำรออกบู
ธงำนเที่ยวท่ัวไทยไปท่ัวโลก, กำรออกบูธส่งเสริมกำรขำย ณ งำน one stop 
shopping expo,  งำน Amazing Chiang Mai Roadshow to Malaysia 
2018 เป็นต้น 

• พัฒนำและปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์ เพื่อสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ท่ีดี (Animal Welfare)  
• ก่อสร้ำงอำคำรจ ำหน่ำยตั๋ว/ศูนย์บรกิำรอำหำร และปรับปรุงอำคำรลำนนำ เพื่อ

เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล (World Class 
Destination)      

• ขอรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรดำ้นควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย (OHSAS 
18001)  

• จัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยผลิตปุ๋ยจำกมูลสตัว์ของไนท์ซำฟำรเีพื่อใช้ในพื้นที่และ
ให้กับประชำชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
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1. แผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

• โครงกำรกำรศึกษำควำมเป็นไปได้เบื้องต้น โครงกำรกระเช้ำลอยฟ้ำดอยหลวงเชียงดำวเพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวและศึกษำธรรมชำติ จังหวัดเชียงใหม่ 

• โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้ำนหัตถกรรมล้ำนนำ 

• โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน พื้นที่อ ำเภอหำงดง และอ ำเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ 

• โครงกำรส่ือสำรกำรตลำดแบบูรณำกำร (IMC) 

• โครงกำรจัดงำนเทศกำลลอยกระทงวิถีล้ำนนำที่สะพำนขำวทำชมภู 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
กำรบูรณำกำรและเช่ือมโยง
เพื่อขับเคลื่อนอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
ภำคเหนือตอนบน  

• โครงกำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ประชุมเพื่อขยำยตลำดไมซ์ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

• โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
• โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรขอรับรองมำตรฐำน (กิจกรรม ISO 50001) 
• โครงกำรรักษำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์และบริกำรของพิงคนคร (มอก. 22300) 
• โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) 
• โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
• โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) 
• โครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ (Education) กิจกรรมยุวอำสำน ำเท่ียวเชียงใหม่ไนท์

ซำฟำรี  
(รุ่นที่ 3) 

• โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อมเพิ่มขึดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล (World Class 
Destination) 

• โครงกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงภุมิทัศน์ภำยในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
• โครงกำรปรับปรุงสภำพรถบรรทุก 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (รถบัส) 
• โครงกำรศึกษำผลทำงสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic impacts) ของศูนย์ประชุมและแสดง

สินค้ำนำนำชำติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่ 
• โครงกำรจ้ำงออกแบบกำรสร้ำงพิพธภณัฑ์และอนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดุลยเดช  

(รัชกำลที่ 9) 
• โครงกำรจ้ำงทีมกำรตลำดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ 
• โครงกำรจัดท ำแผนหำสัตว์ 10 ป ี
• โครงกำรให้ควำมร่วมมือ Farewell Party งำน ASEAN Tourism Forum (ATF) 2018 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 

กำรพัฒนำศักยภำพศูนย์
ประชุมฯ และเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรีให้สนับสนุน
กำรท่องเที่ยวมในระดับ
สำกล 

• โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักงำนพฒันำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 

• โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. ๒๕๖1 
• โครงกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงธุรกิจของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ระยะที่ 1 

(Pinkanakorn Corporate Restructure Plan) 
• โครงกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 

กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิ
บำล 

22 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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2. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2561) 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏบิัติงาน 
(หน่วยนับ) 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเพ่ิมขีดความสามารถในการสร้าง
รายได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย 

  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

425,930 (คน) 566,587 (คน) 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย 178.40 (ล้านบาท) 218.53 (ล้านบาท) 
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย 2,310.62 (ล้านบาท) 2,625.66 (ล้านบาท) 
- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 85 (ร้อยละ) N/A 
- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและเช่ือมโยงงานการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เช่ือมโยง 
80 (ร้อยละ) 100 (ร้อยละ) 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการส านักงานตาม
แผนด าเนินงานขององค์กร 

80 (ร้อยละ) 83.34 (ร้อยละ) 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและ
การจัดงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

  

- ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ : การใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินคา้นานาชาตเิฉลิมพระเกยีรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา ส าหรับการจัดงาน/จัดประชุม เป็นไปตามเป้าหมาย 

110 (งาน) 102 (งาน) 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : รายได้ของศนูย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ส าหรับการจัดงาน/จดัประชุม
เป็นไปตามเป้าหมาย 

48.40 (ล้านบาท) 35.83 (ล้านบาท) 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : Economic Impact เป็นไปตามเป้าหมาย 1,557.23 (ล้านบาท) 3,501.02 (ล้านบาท) 
- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและ

แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา (ส าหรับการ
จัดงานจัดประชุม) 

85 (ร้อยละ) N/A 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง มีการประเมินผลภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณ 
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3. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงานพันนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2561) 
1) แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 

ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีกรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน
พัฒนาพิงคนครฯ จ านวน 31 รายการ วงเงินจ านวน 140,878,105 บาท ในไตรมาสที่ 4 ได้ยกเลิกด าเนินการ 
จ านวน 7 รายการ วงเงินจ านวน 47,750,000 บาท ท าให้คงเหลือจ านวน 24 รายการ วงเงินจ านวน 
93,128,105 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 8 รายการ วงเงินจ านวน 19,349,117.94 บาท กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี จ านวน 13 รายการ วงเงินจ านวน 36,832,236.32 บาท ไม่ด าเนินการ 3 รายการ วงเงินจ านวน 
16,230,500 บาท และมีเงินเหลือจ่าย จ านวน 20,716,250.74 บาท ประกอบด้วย 

     หน่วย : ล้านบาท 

ที ่ รายการ แผน  
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ  

กนัเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี  

 ไม่
ด าเนนิการ  

 ยกเลิก
ด าเนนิการ  

 เงินเหลือ
จ่าย  

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยง
เพื่อขับเคลื่อนอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวในพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน 

37.7265 4.1124 1.5759 - 30.0000 2.0382 

1 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โครงการ
กระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาวเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและศึกษาธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 

30.0000 - - - 30.0000 - 

2 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้าน
หัตถกรรมล้านนา 

0.0850 0.0774 - - - 0.0076 

3 โครงการจัดกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางเดินเท่ียวด้วย
ตนเองในเมืองเชียงใหม่ 

0.3145 - 0.3145 - - - 

4 โครงการจัดกิจกรรมตัดสินและมอบรางวัลการ
ประกวดคลิปวีดิโอ “แชร์สุดยอดประสบการณ์
แอ่วเมืองเหนือ” 

0.2456 - 0.0781 - - 0.1676 

5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน พื้นท่ีอ าเภอหางดง และอ าเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1.5814 0.5785 0.4532 - - 0.5498 

6 โครงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 5.0000 3.1289 0.7302 - - 1.1409 
7 โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนา 

ท่ีสะพานขาวทาชมภู 
0.5000 0.3276 - - - 0.1724 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพันนาศักยภาพศูนย์ประชุม
และแสดงสนิค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีให้สนบัสนนุ
การท่องเที่ยวในระดบัสากล 

91.8740 11.0942 32.9113 15.4210 17.2500 15.1975 

1 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1.5000 1.4435 - - - 0.0565 
2 โครงการการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประชุมเพื่อขยายตลาดไมซ์ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1.2933 0.3797 - 0.6850 - 0.2286 

3 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรอง
มาตรฐาน (กิจกรรม ISO 50001) 

0.3500 - - - 0.3500 - 

4 โครงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของ
พิงคนคร (มอก.22300) 

0.0500 - - 0.0500 - - 

5 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินมาตรฐาน
สถานท่ีจัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) 

3.1970 0.2835 0.5992 0.0940 - 2.2202 
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     หน่วย : ล้านบาท 

ที ่ รายการ แผน  
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ  

กนัเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี  

 ไม่
ด าเนนิการ  

 ยกเลิก
ด าเนนิการ  

 เงินเหลือ
จ่าย  

6 โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสร้างมาตรฐานสู่ระดับ
สากล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้านการสร้างมาตรฐาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย :“การเตรียมความ
พร้อมก่อนการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน” 

2.3330 0.0820 1.9248 - - 0.3262 

7 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก (สชน.) 

9.5150 0.5610 4.6600 - 2.8000 1.4940 

8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพ
สัตว์ท่ีดี (Animal Welfare) 

36.2000 4.8058 21.1015 4.2000 - 6.0927 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
(Education) กิจกรรมยุวอาสาน าเท่ียวเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี (รุ่นท่ี 3) 

0.4261 0.4054 - - - 0.0207 

10 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World 
Class Destination) 

20.6176 1.2919 4.6058 10.0000 - 4.7198 

11 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในพื้นท่ีเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

1.5800 1.5412 - - - 0.0388 

12 โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก 6 ล้อ ขับเคลื่อน 
2 ล้อ (รถบัส) 

2.1000 - - - 2.1000 - 

13 โครงการศึกษาผลทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social 
and Economic impacts) ของศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่ 

2.0000 - - - 2.0000 - 

14 โครงการจ้างออกแบบการสร้างพิพิธภัณฑ์และ
อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช (รัชกาลท่ี ๙) 

5.0000 - - - 5.0000 - 

15 โครงการจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ 

5.0000 - - - 5.0000 - 

16 โครงการจัดท าแผนหาสัตว์ 10 ปี 0.2920 - - 0.2920 - - 
17 โครงการให้ความร่วมมือ Farewell Party งาน 

ASEAN Tourism Forum (ATF) 2018 
0.3000 0.3000 - - - - 

18 โครงการ Adopt Me พ่อแม่บุญธรรม เพื่อเพื่อนพ้อง 
และพ้องเพื่อน 

0.1200 - 0.0200 0.1000 - - 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 4 : การพันนาระบบบริหาร
จัดการภายใตห้ลักธรรมาภบิาล 

11.2777 4.1426 2.3450 0.8095 0.5000 3.4805 

1 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.0000 0.1350 0.7650 - - 0.1000 

2 โครงการจัดท าแผนการปรับธุรกิจของส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะท่ี 1 
(Pinkanakorn Corporate Restructure Plan) 

0.5000 - - - 0.5000 - 

3 โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 6.4277 2.8587 1.2985 0.0520 - 2.2184 
4 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรม

บริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
1.0000 0.0581 - - - 0.9419 

5 โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 2.0000 1.0908 0.2815 0.4075 - 0.2202 
6 โครงการเตรียมการจัดท าระบบบริหารคุณภาพ 

ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ 
0.3500 - - 0.3500 - - 

รวมทั้งสิ้น 140.8781 19.3491 36.8322 16.2305 47.7500 20.7163 
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2) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีกรอบการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ วงเงินจ านวน 140,878,105 บาท ยกเลิกด าเนินการ วงเงินจ านวน 
47,750,000 บาท คิดเป็นรอยละ 33.89 คงเหลือแผนงานที่ด าเนินการ วงเงินจ านวน 93,128,105 บาท  
โดยสามารถด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผน วงเงินจ านวน 76,897,605 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.57 ซึ่งสามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ ากว่าแผนท าให้มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจ านวน 20,716,250.74 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 22.24 และไมไ่ดด้ าเนินการตามแผน วงเงินจ านวน 16,230,500 คิดเป็นร้อยละ 17.43  

ปัญหาอุปสรรค  
1. เนื่องจากบางรายการไม่มีความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีรายละเ อียด แบบแปลน และ 

แบบรูปรายการ ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า  
2. มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ จึงท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน  

แนวทางการแก้ไข 
1. ให้หน่วยงานเสนอขออนุมัตงิบประมาณเฉพาะรายการที่มีความพร้อมในการด าเนินงาน  
2. การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ าปี ให้ด าเนินการภายในไตรมาสที่ 3 
3. การเสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม ให้ด าเนินการภายในไตรมาสที่ 2 
4. ให้ด าเนินการเร่งรัดการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
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3) รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

กลยุทธท์ี่ 4 : สนับสนนุการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสนิค้า บรกิาร กิจกรรม และผลติภณัฑ์ด้านการทอ่งเที่ยว 
1 โครงการการศกึษาความเปน็ไปได้เบื้องตน้ 

โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาว
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและศกึษา
ธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 
วงเงิน 30,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
(1) ค่าจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการศึกษาความ

เป็นไปได้เบื้องต้น โครงการกระเช้าลอยฟ้า
ดอยหลวงเชียงดาวเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและศึกษาธรรมชาติ จังหวัด
เชียงใหม ่วงเงิน 30,000,000 บาท 

1 
(งาน) 

- - ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ดังนี้ 
- การจ้างบริษัทท่ีปรึกษา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น
โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาว เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการด าเนินการเพื่อศึกษาและ
การรวบข้อมูลเบื้องต้น ซ่ึงยังไม่สามารถน าผลการศึกษามา
ด าเนินการก่อสร้างได้ ยั งต้องมีการออกแบบท้ังทางด้าน
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม รวมถึงการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลานานในการด าเนินการให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

- จากการพิจารณาข้อมูลด้านแหล่งท่องเท่ียว ในเส้นทางเชียงใหม่
ถึงอ าเภอเชียงดาว ระยะทางประมาณ ๘๐ กิโลเมตร ไม่มีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากเพียงพอท่ีจะใช้ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้
เดินทางมาเพ่ือนั่งกระเช้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาว  

- ข้อมูลเบื้องต้นด้านการลงทุนก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวง
เชียงดาว ใช้วงเงินงบประมาณท่ีค่อนข้างสูง เน่ืองจากสภาพ
ความสูงชันของพื้นท่ี สภาพหน้าดิน รวมถึงกระแสลมแรงบน 
ยอดเขาสูง ซ่ึงหากมีการลงทุนในการก่อสร้างอาจจะได้ผลตอบ 
แทนไม่คุ้มค่า  

2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วันนธรรมด้านหตัถกรรมล้านนา 
วงเงิน 85,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
(1) จัดแสดงและสาธิตผลงาน วงเงิน 

80,000 บาท 
- จัดท าบูธส าหรับแสดงผลงานช่าง

ท้องถิ่นและภูมิปัญญาลงรักปิดทอง
และเครื่องเขิน 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดสาธิตผลงาน 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส าหรับ

การจัดแสดงและสาธิตผลงาน 
- การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและ

ความรู้เกี่ยวกับหัตถกรรมล้านนาและ
ภูมิปัญญาช่างท้องถิ่น และ
ประชาสัมพันธข์้อมูลส านักงานพัฒนา
พิงคนครฯ 

(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและ
ติดตามโครงการ วงเงิน 5,000 บาท 

1 
(งานแสดง) 

1 
(งานแสดง) 

100 - ด าเนินการกิจกรรมการแสดงและสาธิตผลงานช่างท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาลงรักปิดทอง และเครื่องเขิน โดยร่วมจัดกิจกรรมใน
งาน “บ้านถวายหมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี ๘” และ 
“งานหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ครั้งท่ี ๑” เมื่อวันท่ี ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ย่านการค้า
พาณิชย์บ้านถวาย ต าบลขุนดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 77,400 บาท  

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 7,600 บาท  
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

๓ โครงการจัดกิจกรรมเปดิตัวเสน้ทางเดนิ
เที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ 
วงเงิน ๓๑๔,๕00 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

   ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 314,500 บาท ดังน้ี 
1. รายการจ้างออกแบบ, จัดพิมพ์แผ่นพับและโฆษณาในนิตยสาร 

กิจกรรมเปิดตัวเส้นทางเดินเท่ียวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ 
จ านวน 2 รายการ วงเงิน 64,500 บาท 

2. รายการจ้างจัดกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางเดินเท่ียวด้วยตนเองใน
เมืองเชียงใหม ่วงเงิน 250,000 บาท 

(1) จัดกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางเดินเท่ียวด้วย
ตนเองในเมืองเชียงใหม่ วงเงิน 
๒๕๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าจัดงานพิธีเปิดและตกแต่งสถานท่ี 

กิจกรรมน าร่องท่องเท่ียวบนเส้นทาง
เดินเท่ียวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่
ภายใต้โครงการเส้นทางเดินเท่ียวด้วย
ตนเองในเมืองเชียงใหม่ (Self-
guided walking tour of Chiang 
Mai city) 

- ค่าบันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 
พร้อมตัดต่อ จ านวน ๕ เส้นทาง 

- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ร่วมบรรยายให้ข้อมูล
เพิ่มเติมในกิจกรรมเดินท่องเท่ียว 
จ านวน ๕ ท่าน (๑,๒๐๐ บาท/วัน x 
๕ คน) 

- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก (บรรยาย
ในเส้นทาง ๒ คน/เส้นทาง) จ านวน 
๑๐ ท่าน (๙๐๐ บาท/วัน x ๑๐ คน) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ร่วม
โครงการ (๑๐๐ คน x ๑๐๐ บาท x 
๒ มื้อ/วัน) 

- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ผู้
ร่วมโครงการ (๑๐๐ คน x ๔๐๐ บาท 
x ๑ มื้อ/วัน) 

- ค่าวัสดุส าหรับท ากิจกรรมในเส้นทาง 
(๑๐๐ คน x ๕๐ บาท) 

- ค่าบริการรถราง ส าหรับพาผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไปจุดเริ่มต้นเส้นทาง 
(จ านวน ๒ คับ x ๒,๕๐๐ / คัน) 

- ค่าของท่ีระลึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๑๐๐ คน 

1 
(ครั้ง) 

1 
(ครั้ง) 

(กันเงิน) 

100 

(2) จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ วงเงิน 
๖๔,๕๐๐ บาท 
- ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินเท่ียวด้วย

ตนเองในเมืองเชียงใหม่ ผ่านสื่อ
นิตยสาร  

- ท าแผนท่ีเส้นทางเดินเท่ียวด้วยตนเอง
ในเมืองเชียงใหม่ ในรูปแบบแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ 
x ๒๕ ซม.  

2 
(รายการ) 

2 
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

4 โครงการจัดกิจกรรมตดัสนิและมอบรางวัล
การประกวดคลปิวดีิโอ “แชร์สดุยอด
ประสบการณ์แอ่วเมืองเหนือ” 
วงเงิน 245,600 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
1. กิจกรรมด าเนินการคัดเลือกและตัดสิน

รางวัลคลิปวีดิโอ วงเงิน 49,600 บาท 
2. เงินรางวัลผู้ชนะการประกวดคลิปวีดีโอ 

วงเงิน 46,000 บาท ประกอบด้วย 
- คลิปวิดีโอที่ชนะการประกวดจากการ

คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 รางวัล วงเงิน 36,000 บาท 
- คลิปวีดีโอที่ชนะการประกวดจากท่ีมี

จ านวนผู้กดถูกใจ (กด Like) มากที่สุด 
จ านวน 3 รางวัล วงเงิน 10,000 บาท 

3. จัดงานพิธีมอบรางวัลและการ
ประชาสัมพันธ์ วงเงิน 150,000 บาท 

1 
(ครั้ง) 

1 
(ครั้ง) 

(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมตัดสินและ
มอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ “แชร์สุดยอดประสบการณ์
แอ่วเมืองเหนือ” วงเงิน 78,050 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 167,550 บาท 

กลยุทธท์ี่ 5 : เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน พืน้ทีอ่ าเภอหางดง 
และอ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
วงเงิน 1,581,400 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2561 

7  
(หัวข้อ) 

7 
(หัวข้อ) 
(กันเงิน  

3 หัวข้อ) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน  
578,450 บาท คิดเป็นร้อยละ ๓6.58 

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 453,200 บาท จ านวน  
3 รายการ ดังน้ี 
1. รายการจัดฝึกอบรมหัวข้อการท าอาหารล้านนาเพื่อการ

ท่องเท่ียว ในระหว่างวันท่ี 22-26 ตุลาคม 2561 วงเงิน 
112,000 บาท 

2. รายการจัดฝึกอบรมหัวข้อหัตถกรรมพื้นถิ่น/ช่างพื้นถิ่น  
ในระหว่างวันท่ี 17-19, 29-31 ตุลาคม 2561 และวันท่ี 
1-2, 5-6 พฤศจิกายน 2561 วงเงิน 224,000 บาท 

3. รายการจัดฝึกอบรมหัวข้อการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเท่ียวในพื้นท่ี ในระหว่างวันท่ี 19-23 
พฤศจิกายน 2561 วงเงิน 117,200 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 549,750 บาท 

(๑) การบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 3 วัน วงเงิน 65,000 บาท 

1 
(หัวข้อ) 

1 
(หัวข้อ) 

100 
 

(๒) การให้บริการโฮมสเตย์ 2 วัน วงเงิน 
45,200 บาท 

1 
(หัวข้อ) 

1 
(หัวข้อ) 

100 
 

(๓) การนวดแผนไทย 60 ชั่วโมง วงเงิน 
495,000 บาท 

1 
(หัวข้อ) 

1 
(หัวข้อ) 

100 
 

(๔) การท าอาหารล้านนาเพ่ือการท่องเท่ียว 
5 วัน วงเงิน 128,000 บาท 

1 
(หัวข้อ) 

1 
(หัวข้อ) 
(กันเงิน) 

100 

(๕) การตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อการ
ท่องเท่ียว 2 วัน วงเงิน 45,200 บาท 

1 
(หัวข้อ) 

1 
(หัวข้อ) 

100 
 

(๖) หัตถกรรมพ้ืนถิ่น/ช่างพื้นถิ่น 10 วัน 
วงเงิน 495,000 บาท 

1 
(หัวข้อ) 

1 
(หัวข้อ) 
(กันเงิน) 

100 

(๗) การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ี 5 วัน วงเงิน 
128,000 บาท 

1 
(หัวข้อ) 

1 
(หัวข้อ) 
(กันเงิน) 

100 

(๘) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและ
ติดตามประเมินผลโครงการ วงเงิน 
180,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

กลยุทธท์ี่ 6 : ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และการตลาดเชิงรุก 
1 โครงการการสื่อสารการตลาดแบบ 

บูรณาการ (IMC) 
วงเงิน 5,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

   - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน  
3,128,912.55 บาท คดิเปน็ร้อยละ 62.58 

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี วงเงิน 730,174.80 บาท จ านวน 
9 รายการ 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 1,140,912.65 บาท 

(1) กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพนัธ ์
วงเงิน 4,540,000 บาท 

77 
(รายการ) 

77 
(รายการ) 

100 
 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน
2,769,528 บาท 

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 730,174.80 บาท จ านวน 9 
รายการ ดังน้ี 
1. รายการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์พื้นท่ี 8 

จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 1 ธ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 
2561 อัตราเดือนละ 5,000 บาท วงเงิน 5,000 บาท 

2. รายการจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุใน
พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ฟังวัยรุ่นและวัยท างานตอนต้น 
ระหว่างวันท่ี 1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561 อัตราเดือนละ 
12,840 จ านวน 11 เดือน วงเงิน 12,840 บาท 

3. รายการจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุใน
พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ฟังวัยท างาน - 60 ปี ระหว่างวันท่ี 
1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561 จ านวน 11 เดือน อัตรา
เดือนละ 9,000 บาท วงเงิน 9,000 บาท 

4. รายการจ้างโฆษณาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในช่องทาง YouTube 
วงเงิน 89,987 บาท 

5. รายการเช่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณถนนมหิดล-ขาเข้า 
วงเงิน 102,762.80 บาท 

6. รายการจ้างด าเนินการถ่ายภาพ Chiang Mai Night Safari 
วงเงิน 80,000 บาท 

7. รายการจ้างประชาสัมพันธ์ในสื่อโทรทัศน์ท่ัวประเทศ 
กลุ่มเป้าหมายเด็กและครอบครัว วงเงิน 380,000 บาท 

8. รายการจ้างการโฆษณาในสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) วงเงิน 
39,350 บาท 

9. รายการจ้างผลิตสปอตวิทยุ วงเงิน 11,235 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 1,040,297.20 บาท 

- ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง  
(เชียงใหม่ และพื้นท่ีอื่นๆ) วงเงิน 
800,000 บาท 

22 
(ครั้ง) 

22 
(รายการ) 

100 

- สื่อออนไลน์ (โฆษณา Face book, 
Line@, ผลิตสื่อ, blogger, กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ , etc) วงเงิน 
1,000,000 บาท 

5 
(ครั้ง)  

21 
(ครั้ง)  

420 

- สื่อโฆษณาในนิตยสารท้ังในและ
ต่างประเทศ, วารสาร, หนังสือพิมพ์ 
และอื่นๆ วงเงิน 600,000 บาท 

22 
(ครั้ง) 

22 
(ครั้ง) 

100 

- การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น 
ป้ายไวนิล, ป้ายสื่อความหมาย, ป้าย
รณรงค์, ป้ายแนะน าต่างๆ เป็นต้น 
วงเงิน 600,000 บาท 

10 
(ครั้ง) 

๑1 
(รายการ) 

๑10 

- สื่อโทรทัศน์ประเภทต่างๆ (การ
โฆษณาในสื่อโทรทัศน์) วงเงิน 
700,000 บาท 

10 
(ครั้ง) 

10 
(ครั้ง) 

100 

- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 
(นิทรรศการ, อุปกรณ์จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ) วงเงิน 
300,000 บาท 

4 
(ครั้ง) 

4 
(ครั้ง) 

100 

- สื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ, โปสเตอร์, 
จดหมายข่าวและอื่นๆ) วงเงิน 
540,000 บาท 

4 
(ครั้ง) 

๔ 
(รายการ) 

๑๐๐ 

(2) กิจกรรมวนัส าคัญตามประเพณี วงเงิน 
460,000 บาท 

4 
(งาน) 

4 
(งาน) 

100 
 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
359,384.55 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 100,615.45 บาท - วันเด็กแห่งชาติ วงเงิน 160,000 บาท 1 (งาน) 1 (งาน) 100 

- วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
รัชกาลท่ี 10 วงเงิน 100,000 บาท 

1 
(งาน) 

1 
(งาน) 

100 
 

- วันแม่แห่งชาติ วงเงิน 100,000 บาท 1 (งาน) 1 (งาน) 100 

- วันสงกรานต์ วงเงิน 100,000 บาท 1 (งาน) 1 (งาน) 100 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

๒  โครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทง 
วิถีล้านนาที่สะพานขาวทาชมภ ู
วงเงิน 500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

1 
(งาน) 

1 
(งาน) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน  
327,600 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 172,400 บาท 

(1) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
เทศกาลลอยกระทง วงเงิน 60,000 บาท 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ 
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 

2 
(รายการ) 

2 
(รายการ) 

100 

(2) จัดกิจกรรมงานเทศกาลลอยกระทง 
วงเงิน 440,000 บาท 
- การประดับตกแต่งและจัดสถานท่ี 
- กิจกรรมการแสดง 
- จัดพิธีการตามประเพณีลอยกระทง  

(การท าพิธีกรรม  ลอยกระทง และ
ปล่อยโคมลอย) 

1 
(กิจกรรม) 

1 
(กิจกรรม) 

100 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพันนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้สนับสนุนการท่องเที่ยว 
ในระดับสากล 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

กลยุทธท์ี่ 1 : ขยายฐานการตลาด และการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
1 โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ 

ไนทซ์าฟาร ี
วงเงิน 1,500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

   

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
1,443,542.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.24 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 56,457.80 บาท 

(๑) กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชียงใหม่
ไนทซ์าฟารีให้เปน็ทีรู่้จัก วงเงิน 
120,000 บาท 

10,400 
(ครั้ง) 

13,667 
(ครั้ง) 

131.42 

- การส่งเสริมการขายภาคการศึกษา 
วงเงิน 40,000 บาท 

2,560 
(ครั้ง) 

3,370 
(ครั้ง) 

131.64 

- การส่งเสริมการขายภาคราชการ 
วงเงิน 40,000 บาท 

2,560 
(ครั้ง) 

3,144 
(ครั้ง) 

122.82 

- การส่งเสริมการขายภาคเอกชน วงเงิน 
20,000 บาท 

2,630 
(ครั้ง) 

3,038 
(ครั้ง) 

115.52 

- การส่งเสริมการขายบริษัทน าเท่ียว 
วงเงิน 20,000 บาท 

2,650 
(ครั้ง) 

4,115 
(ครั้ง) 

155.29 

(๒) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรุก 
ในประเทศ วงเงิน 1,110,000 บาท 

   

- การส่งเสริมการขายออกบูทงานเท่ียว
ท่ัวไทยไปท่ัวโลกครั้งท่ี 22 - 23 
วงเงิน 120,000 บาท 

2 
(ครั้ง) 

2 
(ครั้ง) 

100 

- การส่งเสริมการขายออกบูทงานไทย
เท่ียวไทยครั้งท่ี 45, 46, 47, 48, 49
วงเงิน 300,000 บาท 

5 
(ครั้ง) 

4 
(ครั้ง) 

80 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 - การส่งเสริมการขายออกบูทวันธรรมดา
น่าเท่ียว วงเงิน 50,000 บาท 

1 
(ครั้ง) 

1 
(ครั้ง) 

๑๐๐  

- การส่งเสริมการขายออกบูท งาน
TTM+2018 วงเงิน 60,000 บาท 

1 
(ครั้ง) 

1 
(ครั้ง) 

๑๐๐ 

- การส่งเสริมการขายออกบูทเท่ียวไทย 
4 ภาค วงเงิน 80,000 บาท 

4 
(ครั้ง) 

3 
(ครั้ง) 

75 

- การส่งเสริมการขายการออกบูทอื่นๆ 
วงเงิน 100,000 บาท 

5 
(ครั้ง) 

5 
(ครั้ง) 

100 

- จัดท าวัสดุส าหรับส่งเสริมการขาย เช่น 
โรโล่อัพ แบล็คดร็อป เค้าท์เตอร์  
โฟลเดอร์  sale kit DVD นามบัตร 
ฯลฯ วงเงิน 370,000 บาท 

7 
(รายการ) 

7 
(รายการ) 

100 

- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกพัฒนา
ศักยภาพและความรู้บุคลากรงานขาย 
วงเงิน 30,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 

๑๐๐ 

(๓) กิจกรรมสานสายใย วงเงิน 250,000 
บาท 

๑ 
(ครั้ง) 

๑ 
(ครั้ง) 

100 

(๔) กิจกรรมการรับรองและพธิีการ วงเงิน 
20,000 บาท 

๒ 
(ครั้ง) 

๑ 
(ครั้ง) 

50 

2 โครงการการส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพนัธ์ศนูยป์ระชุมเพื่อขยายตลาด
ไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
วงเงิน 1,293,300 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

5  
(ครั้ง) 

3  
(ครั้ง) 

60 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน  
379,719.30 บาท คิดเปน็ร้อยละ 29.36 

- ไม่ได้ด าเนนิการ วงเงิน 685,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 228,580.70 บาท 

(๑) งาน IT&CM Asia ณ กรุงเทพมหานคร 
วงเงิน 103,500 บาท 

1  
(ครั้ง) 

1  
(ครั้ง) 

100 - เดินทางเข้าร่วมงาน เมื่อวันท่ี 18 - 20 กันยายน 2561  
ณ กรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
17,901 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 85,599 บาท 

(๒) งาน IMEX Frankfurt วงเงิน 502,400 
บาท 

1  
(ครั้ง) 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 
 

(๓) งาน TCEB India roadshow วงเงิน 
182,600 บาท 

1  
(ครั้ง) 

- - ไม่ได้ด าเนินการ  
 

(๔) งาน UFI Asia-Pacific Conference 
วงเงิน 189,900 บาท 

1  
(ครั้ง) 

1  
(ครั้ง) 

100 - เดินทางเข้าร่วมงาน เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561 
ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย แล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว วงเงิน 125,384 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 64,516 บาท 

(๕) งาน Association world congress 
and B2B Night in Brussels วงเงิน 
314,900 บาท 

1  
(ครั้ง) 

1  
(ครั้ง) 

100 - เดินทางเข้าร่วมงาน เมื่อวันท่ี 12 - 14 มีนาคม 2561 และ
วันท่ี 15 มีนาคม 2561 แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
วงเงิน 236,434.30 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 78,465.70 บาท 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

กลยุทธท์ี่ 2 : ขอรบัรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรบัรางวัลในระดบัสากล 
1 โครงการเตรยีมความพรอ้มเพื่อการขอ

รับรองมาตรฐาน (กิจกรรม ISO 50001) 
วงเงิน 350,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
(๑) กิจกรรมจ้างบริษัท/ผู้เชี่ยวชาญ/

คณะกรรมการท่ีปรึกษา เข้ามาศึกษา 
ส ารวจ ประเมินและให้ค าแนะน า เรื่อง
การจัดท ามาตรฐาน ISO 50001 วงเงิน 
350,000 บาท 

๑ 
(มาตรฐาน) 

- - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากด าเนินการจัดจ้างได้ผู้รับจ้างเรียบร้อย
แล้วแต่ ตรวจสอบระยะเวลาการด าเนินงานตามขอบเขตการจ้าง 
แล้วไม่สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ ส านักงานฯ 
พิจารณาแล้วหากจะด าเนินการต่อจะไม่คุ้มค่า จึงเห็นควรยกเลิก
โครงการ 

2 โครงการรกัษามาตรฐานผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารของพิงคนคร (มอก. 22300) 
วงเงิน 50,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
(๑) ตรวจประเมินติดตามเพ่ือรักษาระบบ

มาตรฐาน มอก. ๒๒๓๐๐ จากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ ครั้งท่ี 3 
วงเงิน 50,000 บาท 

๑  
(ครั้ง) 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการเตรยีมความพรอ้มเพื่อประเมิน
มาตรฐานสถานที่จดังานประเทศไทย 
(ประเภทหอ้งประชุม) 
วงเงิน 3,197,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

   - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 
283,512 บาท คิดเปน็ร้อยละ 8.87 

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี วงเงิน 599,245 บาท จ านวน  
2 รายการ 

- ไม่ได้ด าเนนิการ วงเงิน 94,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 2,220,243 บาท 

(๑) กิจกรรมจ้างตรวจประเมินเบื้องต้น 
วงเงิน 90,000 บาท 

1  
(ครั้ง) 

1  
(ครั้ง) 

100 - ด าเนินการแล้วเสรจ็ และเบิกจ่ายเรยีบร้อยแล้ว วงเงิน 78,752 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 11,248 บาท 

(๒) ประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจเพื่อเตรียม
รับการประเมิน วงเงิน 12,000 บาท 

1 
(ครั้ง) 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 

(๓) กิจกรรมการพัฒนาด้านบริการและการ
จัดการ วงเงิน 230,000 บาท 

3 
(หลักสูตร) 

2 
(หลักสูตร) 

66.67 - ด าเนินการแล้วเสรจ็ และเบิกจ่ายเรยีบร้อยแล้ว วงเงิน 80,510 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 149,490 บาท 

(๔) จัดซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ วงเงิน 
7,000 บาท ประกอบด้วย 
- ปล้ักไฟ วงเงิน 3,000 บาท 
- ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น วงเงิน 

4,000 บาท 

2  
(รายการ) 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 

(๕) การปรับปรุงด้านลักษณะทางกายภาพ 
วงเงิน 2,783,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 

100 
 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
124,250 บาท 

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 599,245 บาท จ านวน 2 
รายการ ดังน้ี 
1. รายการจ้างท าป้ายสัญลักษณ์ วงเงิน 100,045 บาท 
2. รายการจัดซ้ือเวทีส าเร็จรูป จ านวน 78 ชุด เพื่อใช้ภายใน

ห้องประชุมย่อยต่างๆ วงเงิน 499,200 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 2,059,505 บาท 

(๖) พัดลมไฟฟ้าแบบต้ังพื้น วงเงิน 15,000 
บาท 

10  
(ตัว) 

- 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 

(๗) ไฟฟอลโล่ ส าหรับส่องสว่างเฉพาะจุดบน
เวที วงเงิน 60,000 บาท 

2 
(ชุด) 

- 
 

- 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 



39 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

๔ โครงการเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีสร้าง
มาตรฐานสู่ระดับสากล ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ด้านการสร้างมาตรฐานชีวอนามัย
และความปลอดภัย : "การเตรยีมความ
พร้อมก่อนการตรวจประเมนิด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน" 
วงเงิน ๒,๓๓๓,๐00 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
1. ค่าใช้จ่ายตามแผนด าเนินงานระบบการ

จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 และค่าประสานงาน เอกสาร 
และค่าอื่นๆ วงเงิน 2,333,000 บาท 

๑  
(ครั้ง) 

๑  
(ครั้ง) 

(กันเงิน) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
82,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.52 

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 1,924,800 บาท จ านวน 4 
รายการ ดังน้ี 
1. รายการจ้างจัดฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมด้านอาชีว- 

อนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001/OHSAS 18001) 
วงเงิน 1,196,260 บาท 

2. รายการจ้างเหมาตรวจสอบและซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร
จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง และเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) 
อาคารลานนาวิลเลจ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน 
198,500 บาท 

3. รายการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยใน
พื้นท่ีส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) จ านวน 11 ป้าย วงเงิน 
280,040 บาท 

4. รายการด าเนินการเพื่อรับรองระบบมาตรฐาน ISO 45001 
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปี 2561 วงเงิน 250,000 
บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 326,200 บาท 

กลยุทธท์ี่ 3 : พันนาและปรบัปรุงผลิตภัณฑ์และบรกิารเพือ่ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บรกิาร 

1 โครงการพนันาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและ
สิ่งอ านวยความสะดวก 
วงเงิน 9,515,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

4 
(รายการ) 

3 
(รายการ) 
(กันเงิน  

1 รายการ) 

75 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว 
วงเงิน 561,000 บาท คิดเปน็ร้อยละ 8.36 

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี วงเงิน 4,660,000 บาท จ านวน 
1 รายการ 

- ยกเลิกด าเนนิการ วงเงิน 2,800,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 1,494,000 บาท 

(๑) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเตาเผาขยะท่ี ๒ 
วงเงิน 294,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 

๑๐๐ - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
288,000 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 6,000 บาท 

(๒) ปรับปรุงรางระบายน้ า กันดินสไลด์ 
บริเวณถนนโซนน่ังรถชมสัตว์ และถนน
ภายในส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
วงเงิน 6,127,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 4,660,000 บาท มีจ านวน 4 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 21 ธันวาคม 2561 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 
4,660,000 บาท จ านวน 4 งวดงาน 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 1,467,000 บาท 

(๓) ปรับปรุงถนนเส้นทางเดินรถ และจุดพัก 
รถลากพ่วง วงเงิน 294,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 

๑๐๐ - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
273,000 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 21,000 บาท 

(๔) ปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่อง
สว่างของรถลากพ่วงรุ่นท่ี ๒ จ านวน ๙ คัน 
วงเงิน 2,800,000 บาท 
 

1 
(รายการ) 

- - ยกเลิกด าเนินการ เน่ืองจากด าเนินการประกาศจัดจ้างไปแล้ว  
แต่ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ 



40 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

2 โครงการปรับปรุงและพันนาเพือ่สรา้ง
สวัสดภิาพสตัว์ทีด่ี (Animal Welfare) 
วงเงิน 3๖,2๐0,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

13 
(รายการ) 

11 
(รายการ) 
(กันเงิน  

10 
รายการ) 

84.62 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว 
วงเงิน 4,805,800 บาท คิดเปน็รอ้ยละ 13.28 

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี วงเงิน 21,101,451.32 บาท 
จ านวน 10 รายการ 

- ไม่ด าเนนิการ วงเงิน 4,200,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 6,092,748.68 บาท 

(๑) ปรับปรุงส่วนแสดงชิมแปนซี (Waza) 
วงเงิน 1,000,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 782,000 บาท  มีจ านวน 3 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 26 พฤศจิกายน 2561 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 
782,000 บาท จ านวน 3 งวดงาน 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 218,000 บาท 
(๒) ปรับปรุงคอกกักและส่วนแสดงหมีควาย 

(Waza) วงเงิน 2,800,000 บาท 
1 

(รายการ) 
1 

(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 2,300,000 บาท  มีจ านวน 4 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 13 พฤศจิกายน 2561 
- เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1 งวดงาน วงเงิน 460,000 บาท  
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 1,840,000 บาท จ านวน 3 
งวดงาน 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 500,000 บาท 
(๓) ก่อสร้างคอกขยายพันธ์เสือปลา (WAZA) 

วงเงิน 3,000,000 บาท 
1 

(รายการ) 
- - ไม่ไดด้ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แทน  
(๔) ปรับปรุงส่วนแสดง Night Predator 

(Waza) วงเงิน 6,500,000 บาท 
1 

(รายการ) 
1 

(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 5,480,000 บาท  มีจ านวน 5 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 20 มกราคม 2562 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 
5,480,000 บาท จ านวน 5 งวดงาน 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 1,020,000 บาท 
(๕) ก่อสร้างคอกกักพูม่า (Waza)  

วงเงิน 2,200,000 บาท 
1 

(รายการ) 
1 

(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 1,644,000 บาท  มีจ านวน 3 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2561 
- เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1 งวดงาน วงเงิน 328,800 บาท  
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 1,315,200 บาท จ านวน 2 
งวดงาน 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 556,000 บาท 
(๖) ก่อสร้างคอกกักแมวป่าเซอวัล และ 

คอกกักคาราเคิล (Waza) วงเงิน 
1,500,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 1,320,000 บาท  มีจ านวน 4 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 26 มกราคม 2562 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 
1,320,000 บาท จ านวน 4 งวดงาน 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 180,000 บาท 
(๗) ปรับปรุงส่วนแสดงเสือดาว (Waza) 

วงเงิน 1,050,000 บาท 
1 

(รายการ) 
1 

(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 818,251.32 บาท  มีจ านวน 4 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 24 ธันวาคม 2561 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 
818,251.32 บาท จ านวน 4 งวดงาน 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 231,748.68 บาท 

(๘) ปรับปรุงส่วนแสดงเสือด า (Waza)  
วงเงิน 1,200,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 952,000 บาท  มีจ านวน 4 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 27 ธันวาคม 2561 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 
952,000 บาท จ านวน 4 งวดงาน 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 248,000 บาท 
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 (๙) สร้างรั้วรอบโซนจาร์กัวร์ (Waza)  
วงเงิน 1,000,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 868,000 บาท  มีจ านวน 3 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 27 ธันวาคม 2561 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

868,000 บาท จ านวน 3 งวดงาน 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 132,000 บาท 

(๑๐) ปรับปรุงระบบน้ าเสียบ่อ 
Hippopotamus วงเงิน 9,000,000 
บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 7,147,000 บาท  มีจ านวน 3 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 15 ตุลาคม 2561 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

7,147,000 บาท จ านวน 3 งวดงาน 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 1,853,000 บาท 

(๑๑) ขยายห้องผ่าซากสัตว์ใหญ่ วงเงิน 
5,000,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
4,017,000 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 983,000 บาท 
(๑๒) งานปรับปรุงส่วนแสดงฟลามิงโก้ วงเงิน 

๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
1 

(รายการ) 
- - ไม่ได้ด าเนินการ 

(๑๓) งานปรับปรุงส่วนแสดงเมียร์แคท วงเงิน 
๗๕๐,๐๐๐ บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 579,000 บาท  มีจ านวน 3 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 27 ธันวาคม 2561 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 

579,000 บาท จ านวน 3 งวดงาน 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 171,000 บาท 

3 โครงการพนันาศักยภาพในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ (Education) กิจกรรมยุวอาสา 
น าเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุน่ที ่3) 
วงเงิน 426,100 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

1 (รุ่น) 
40 (คน) 

1 (รุ่น) 
40 (คน) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน  
405,420 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.15 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 20,680 บาท 

(๑) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการอบรมยุวอาสา
น าเท่ียวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รุ่นท่ี 3) 
วงเงิน 78,500 บาท 

1 (รุ่น) 1 (รุ่น) ๑๐๐ 

(๒) ค่าตอบแทนวิทยากร (มัคคุเทศก์อาสา) 
วงเงิน 310,000 บาท 

5 (คน) 5 (คน) ๑๐๐ 

(๓) ค่าใบประกาศนียบัตร  
วงเงิน 1,200 บาท 

40 (คน) 40 (คน) ๑๐๐ 

(๔) ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ 
ส าหรับผู้เข้าอบรม วงเงิน 36,400 บาท 

40 (คน) 40 (คน) ๑๐๐ 

4 โครงการปรับปรุงและพันนาเพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถในการใหบ้ริการสู่มาตรฐาน 
สากล (World Class Destination) 
วงเงิน 20,617,550 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

1 
(กิจกรรม) 

1 
(กิจกรรม) 

100 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว 
วงเงิน 1,291,941.77 บาท คิดเปน็รอ้ยละ 6.27 

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี วงเงิน 4,605,800 บาท จ านวน 
4 รายการ 

- ไม่ด าเนนิการ วงเงิน 10,000,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 4,719,808.23 บาท 

6 
(รายการ) 

4 
(รายการ) 
(กันเงิน 

3 รายการ) 

66.67 

(๑) กิจกรรมเตรียมความพรอ้มต้อนรบั 
กนิรีทอง ครั้งที่ ๑๒ วงเงิน 280,000 
บาท 

   - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
259,641.๗๗ บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 20,358.23 บาท 
- ค่ารับรอง ค่าเดินทาง ผู้เชี่ยวชาญ วงเงิน 
100,000 บาท 

5 
(ครั้ง) 

5 
(ครั้ง) 

100 

- ค่าบุคลากรช่วยด าเนินกิจกรรม 
วงเงิน 100,000 บาท 

9 
(งวด) 

9 
(งวด) 

100 
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 - ค่าวัสดุ ค่าออกแบบการน าเสนอผลงาน 
วงเงิน 40,000 บาท 

21 
(รายการ) 

21 
(รายการ) 

100  

- ค่าด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ 
ความรู้ อาทิ ของรางวัล ฯลฯ วงเงิน 
30,000 บาท  

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 

100 

- ค่าป้ายและสื่อต่างๆ ท่ีใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ วงเงิน 
10,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 

100 

(๒) ก่อสร้างอาคารจ าหน่ายบตัรเข้าชม  
วงเงิน 10,000,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - ไม่ได้ด าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แทน 
ในรายการน้ีมีค่าจ้างออกแบบ ประมาณการราคารวมอยู่ด้วย ซ่ึงปี 
พ.ศ. 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างออกแบบ 

(๓) ปรบัปรุงห้องจ าหน่ายของทีร่ะลึก  
วงเงิน 2,700,000 บาท 

1 
(รายการ) 

- - - ไม่ไดด้ าเนินการ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แทน 
ในรายการน้ีมีค่าจ้างออกแบบ ประมาณการราคารวมอยู่ด้วย 
และได้เบิกจ่ายค่าจ้างออกแบบ ประมาณการราคา วงเงิน 
24,300 บาท 

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 97,200 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 2,578,500 บาท 

(๔) ก่อสร้างศนูยบ์รกิารอาหารในส่วน
บรกิาร Camp ground วงเงิน 
2,500,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 
(เงินกัน) 

100 - วงเงินสัญญา 1,907,000 บาท  มีจ านวน 3 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 13 พฤศจิกายน 2561 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 
1,907,000 บาท จ านวน 3 งวดงาน 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 593,000 บาท 
(๕) ก่อสร้างอาคารรองรบัผู้เข้าพักบ้านพัก 

วงเงิน 4,000,000 บาท 
1 

(รายการ) 
1 

(รายการ) 
(เงินกัน) 

100 - วงเงินสัญญา 2,690,000 บาท  มีจ านวน 3 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 14 ธันวาคม 2561 
- เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1 งวดงาน วงเงิน 538,000 บาท 
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 2,152,000 บาท จ านวน 2 
งวดงาน 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 1,310,000 บาท 
(๖) ตดิตั้งกล้องวงจรปดิ CCTV เพื่อสร้าง

ความปลอดภัยในบริเวณพืน้ทีบ่้านพัก
ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
วงเงิน 497,550 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 
(เงินกัน) 

100 - วงเงินสัญญา 449,600 บาท  มีจ านวน 1 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 6 พฤศจิกายน 2561 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 
449,600 บาท จ านวน 1 งวดงาน 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 47,950 บาท 
(๗) ปรบัปรุงรั้วบังตาอาคารบ้านพกัแคมป์

กราวด์ วงเงิน 640,000 บาท 
1 

(รายการ) 
1 

(รายการ) 
100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 

470,000 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 170,000 บาท 

5 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรบัปรุง 
ภูมิทศันภ์ายในพืน้ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
วงเงิน 1,580,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

27 
(รายการ) 

27 
(รายการ) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
1,541,225 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.55 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 38,775 บาท 

(๑) กิจกรรมด้านการปรบัปรุงภูมิทัศน์ของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วงเงิน 
1,180,000 บาท 

24 
(รายการ) 

๒4 
(รายการ) 

100 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ดอกตามฤดูกาล 
และตกแต่งสถานท่ีในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ วงเงิน 580,000 บาท 

10 
(รายการ) 

10 
(รายการ) 

๑๐0 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคาร
ลานนา วงเงิน 600,000 บาท 

14 
(รายการ) 

๑๔ 
(รายการ) 

๑๐0 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 (๒) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่
ไนทซ์าฟารี วงเงิน 350,000 บาท 

2 
(รายการ) 

2 
(รายการ) 

๑๐๐  

- ผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ วงเงิน 150,000 บาท 1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 

๑๐๐ 

- ผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ วงเงิน 200,000 
บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 

๑๐๐ 

(๓) ค่าบ ารุงรักษาซอ่มแซมเตาเผา (การ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง
ระบาย) วงเงิน 50,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 

๑๐๐ 

6 โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทกุ 6 ล้อ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ (รถบัส) 
วงเงิน 2,100,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

๔  
(คัน) 

- - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากด าเนินการประกาศจัดจ้างไปแล้ว  
แต่ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรถบรรทุก 6 ล้อ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 25 ท่ีน่ัง วงเงิน 
472,000 บาท  

1  
(คัน) 

- - 

(๒) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก 
6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 20 ท่ีน่ัง 
วงเงิน 1,628,000 บาท 

3  
(คัน) 

- - 

7 โครงการศกึษาผลทางสังคมและเศรษฐกิจ 
(Social and Economic impacts) ของ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ  
ต่อจังหวดัเชียงใหม ่
วงเงิน 2,000,000 บาท  
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
(๑) กิจกรรมจ้างศึกษาผลทางสังคมและ

เศรษฐกิจ (Social and Economic 
Impact) ของศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ ต่อจังหวัดเชียงใหม่ 
วงเงิน 2,000,000 บาท 

1  
(ผลการ 
ศึกษา) 

- - ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากด าเนินการประกาศจัดจ้างไปแล้ว
จ านวน ๓ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงได้ประกาศยกเลิกการจ้าง
ครั้งดังกล่าว พิจารณาแล้วหากจะด าเนินการต่อจะไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ และไม่คุ้มค่า จึงเห็นควรยกเลิก
โครงการ 

8 โครงการจ้างออกแบบพพิิธภณัฑ์และ
อนุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระปรมนิทร-
มหาภูมพิลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) 
วงเงิน 5,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
(๑) กิจกรรมจ้างออกแบบพิพิธภัณฑ์และ

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี ๙) วงเงิน 
5,000,000 บาท 

1  
(กิจกรรม) 

- - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดวันสิ้นสุดความรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑ และให้กรมธนารักษ์รับผิดชอบศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติฯ ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เน่ืองจาก
เป็นการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ การด าเนินการ
จัดสร้างจึงต้องขอความเห็นชอบและได้รับอนุญาตจากส านัก
พระราชวัง ประกอบกับมีขั้นตอนการด าเนินงานหลาย phase 
ซ่ึงจะต้องด าเนินการต่อเน่ือง ท าให้แล้วเสร็จไม่ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑และอาจจะไม่สอดคล้องกับนโยบาย
การด าเนินงานของกรมธนารักษ์ ท่ีจะเข้ามารับผิดชอบศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ส านักงานฯ พิจารณาแล้ว
เห็นควรยกเลิกโครงการ 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

9 โครงการจ้างทีมการตลาดศนูย์ประชุมและ
แสดงสนิค้านานาชาติฯ 
วงเงิน 5,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
(๑) กิจกรรมจ้างทีมการตลาดศูนย์ประชุมและ

แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
๗ รอบพระชนมพรรษา วงเงิน 
5,000,000 บาท 

1  
(กิจกรรม) 

- - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 
มีนโยบายให้ด าเนินการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการขาย และ
อนุกรรมการก ากับดูแลศูนย์ประชุม เห็นชอบแนวทางการด าเนินงาน
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการขาย แต่ให้ตรวจสอบว่าสอดคล้องกับ
ระเบียบคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครว่าด้วยการ
บริหารและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของส านักงาน พ.ศ. 
๒๕๖๑ หรือไม่ ซ่ึงพิจารณาแล้วไม่สามารถน าระเบียบฯ ดังกล่าว
มาใช้กับโครงการดังกล่าวได้ และอยู่ระหว่างการเสนอลงนามของ
ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ส านักงานฯ 
พิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกโครงการ 

10 โครงการจัดท าแผนหาสัตว์ 10 ปี 
วงเงิน 292,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
(๑) กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

จัดท าแผนจัดหาสัตว์ 10 ปี วงเงิน 
292,000 บาท 

1  
(ครั้ง) 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 

11 โครงการให้ความร่วมมือ Farewell Party 
งาน ASEAN Tourism (ATF) 2018 
วงเงิน 300,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
(๑) กิจกรรมให้ความร่วมมือ ในการจัดงาน 

Farewell Party งาน ASEAN Tourism 
(ATF) 2018 แก่บรรดาตัวแทนสมาชิก 
อาเซียน ท่ีร่วมประชุมการท่องเท่ียวอาเซียน 
ครั้งท่ี ๓๗ ASEAN Tourism Forum 
(ATF) ๒๐๑๘ ณ ส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี วงเงิน 300,000 บาท 

1  
(ครั้ง) 

1  
(ครั้ง) 

100 ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

12 โครงการ "Adopt Me พ่อแมบุ่ญธรรมเพื่อ
เพื่อนพอ้งและผองเพื่อน" ปีงบประมาณ 
2561 
วงเงิน 120,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

   - ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี วงเงิน 20,000 บาท จ านวน  
1 รายการ 

- ไม่ได้ด าเนนิการ วงเงิน 100,000 บาท 

(๑) จัดท าเอกสาร สื่อน าเสนอกิจกรรม
โครงการ วงเงิน 20,000 บาท 

1 
(รายการ) 

1 
(รายการ) 
(กันเงิน) 

100 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายการจ้างพิมพ์หนังสือ Adopt Me 
เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร วงเงิน 20,000 บาท 

(๒) ค่าเดินทางของบุคลากรส าหรับติดต่อ
ประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าเสนอ
กิจกรรมโครงการ วงเงิน 100,000 บาท 

1 
(ครั้ง) 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพันนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

กลยุทธท์ี่ 1 : พันนาและปรบัปรุงระบบบริหารจดัการองคก์ร 
1 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับ 

บรกิารส านกังานพันนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วงเงิน 1,๐00,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 
(กันเงิน) 

100 - วงเงินสัญญา 900,000 บาท  มีจ านวน 4 งวดงาน 
- สัญญาสิ้นสุด 15 ธันวาคม 2561 
- เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1 งวดงาน วงเงิน 135,000 บาท  
- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 765,000 บาท จ านวน 3 
งวดงาน 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 100,000 บาท (๑) กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจผู้รับบริการของส านักงาน
พัฒนาพิงคนครฯ วงเงิน 1,000,000 
บาท 

๑ 
(แผน) 

๑ 
(แผน) 

(กันเงิน) 

100 

2 โครงการจัดท าแผนการปรบัธุรกิจของ
ส านักงานพันนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ระยะที่ 1 (Pinkanakorn Corporate 
Restructure Plan) 
วงเงิน 500,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2561 
(๑) กิจกรรมจ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนการปรับ

โครงสร้างทางธุรกิจของส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะท่ี 1 
วงเงิน 500,000 บาท 

๑ 
(แผน) 

- - ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) ได้ด าเนินโครงการศึกษาจัดท าแผนฟื้นฟูส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงใน
โครงการดังกล่าวได้มีผลการศึกษาครอบคลุมแผนธุรกิจ ของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนครเรียบร้อยแล้ว 

กลยุทธท์ี่ 2 : พันนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบคุลากร 

1 โครงการพนันาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖1 
วงเงิน 6,427,655 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 

9 
(หลักสูตร) 

๑2 
(หลักสูตร) 

133.34 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว 
วงเงิน 2,858,741.47 บาท คิดเปน็รอ้ยละ 44.48 

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี วงเงิน 1,298,500 บาท จ านวน 
9 รายการ 

- ไม่ด าเนนิการ วงเงิน 52,000 บาท  
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 2,218,413.53 บาท 

26 (รุ่น) 25 (รุ่น) 
(เงินกัน  
9 รุ่น) 

96.16 

(๑) การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 วงเงิน 336,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เน่ืองจากจัดอบรมในระหว่างวันท่ี 11 - 
12 ตุลาคม 2561 วงเงิน 124,000 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 212,000 บาท 

(๒) กีฬาสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาและสร้าง
ความสามัคคี วงเงิน 270,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
215,850 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 54,150 บาท 

(๓) ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
(Leader Ship and Team ship in me) 
วงเงิน 406,800 บาท 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
378,922.10 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 27,877.90 บาท 

(๔) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน วงเงิน 100,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วแล้ว วงเงิน 
๖๒,๒๗๐ บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 3๗,๗๓๐ บาท 

(๕) การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 
4.0) วงเงิน 208,160 บาท 
 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เน่ืองจากจัดอบรมในระหว่างวันท่ี  
11 - 12 ตุลาคม 2561 วงเงิน 124,000 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 84,160 บาท 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 (๖) การพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ 
วงเงิน 291,480 บาท 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เน่ืองจากจัดอบรมในระหว่างวันท่ี  
18 - 19 ตุลาคม 2561 วงเงิน 54,000 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 237,480 บาท 
(๗) การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นปส.) 

จัดโดย ก.พ.ร. วงเงิน 451,000 บาท 
1 

(รุ่น) 
1 

(รุ่น) 
100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วแล้ว วงเงิน 

273,937.61 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 177,062.39 บาท 

(๘) การบริหารองค์การภาครัฐในยุค 4.0 
ของ ก.พ.ร. วงเงิน 400,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วแล้ว วงเงิน 
137,584 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 262,416 บาท 
(๙) การซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว 

วงเงิน 359,360 บาท ประกอบด้วย 
1) การดับเพลิงเบื้องต้น  
2) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR    
3) อบรมอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์ เน่ืองจาก

อัคคีภัย ไฟป่า หรือแผ่นดินไหว 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เน่ืองจากจัดอบรมในระหว่างวันท่ี  
8 - 9 พฤศจิกายน 2561 วงเงิน 200,200 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 159,160 บาท 

(๑๐) การบริหารสวัสดิภาพสัตว์ วงเงิน 
233,360 บาท 
1) Animal welfare    
2) การจัดการโภชนาการส าหรับสัตว์

ในสวนสัตว์ 
3) การเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์และ

การจูงใจ 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วแล้ว วงเงิน 
86,410 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 146,950 บาท 

(๑๑) แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายและข้อปฏิบัติท่ีพึงระวัง วงเงิน 
100,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วแล้ว วงเงิน 
84,100 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 15,900 บาท 
(๑๒) การพัฒนาบุคลากรด้านการ

ประชาสัมพันธ์ วงเงิน 119,000 บาท 
1 

(รุ่น) 
1 (รุ่น) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เน่ืองจากจัดอบรมในระหว่างวันท่ี  
31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 วงเงิน 111,000 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 8,000 บาท 
(๑๓) การจัดซ้ือ/จัดจ้างภาครัฐ วงเงิน 

63,000 บาท 
1 

(รุ่น) 
1 

(รุ่น) 
100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วแล้ว วงเงิน 

52,680 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 10,320 บาท 

(๑๔) การอบรมภาษาต่างประเทศ วงเงิน 
858,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เน่ืองจากจัดอบรมในเดือนตุลาคม 
และพฤศจิกายน 2561 วงเงิน 566,500 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 291,500 บาท 
(๑๕) การให้บริการท่ีพักงานจัดเลี้ยงอย่างมือ

อาชีพ วงเงิน 56,800 บาท 
1 

(รุ่น) 
1 

(รุ่น) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เน่ืองจากจัดอบรมในระหว่างวันท่ี  
10 ตุลาคม 2561 วงเงิน 28,400 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 28,400 บาท 
(๑๖) ความปลอดภัยในการท างาน วงเงิน 

200,000 บาท 
1 

(รุ่น) 
1 

(รุ่น) 
100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 

177,600 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 22,400 บาท 

(๑๗) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียว วงเงิน 50,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เน่ืองจากจัดอบรมในระหว่างวันท่ี  
25 - 26 ตุลาคม 2561 วงเงิน 28,400 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 21,600 บาท 
(๑๘) เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับเทคนิค

ขั้นสูง วงเงิน 214,570 บาท 
1 

(รุ่น) 
1 

(รุ่น) 
100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 

190,906 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 23,664 บาท 
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ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 
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ผลการปฏิบัติงาน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕61 ความก้าวหน้าของโครงการ 
เชิงปริมาณ % 

 (๑๙) การจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CFS) วงเงิน 
12,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
7,022.86 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 4,977.14 บาท 
(๒๐) งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงิน

สดเบื้องต้น วงเงิน 33,000 บาท 
1 

(รุ่น) 
1 

(รุ่น) 
100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 

21,701.40 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 11,298.60 บาท 

(๒๑) E-Payment เจาะลึกกระบวนการรับ-
จ่ายเงิน วงเงิน 33,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
21,966 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 11,034 บาท 
(๒๒) ความปลอดภัยในการท างานในท่ีอับ

อากาศ วงเงิน 76,500 บาท 
1 

(รุ่น) 
1 

(รุ่น) 
100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 

71,311.50 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 5,188.50 บาท 

(๒๓) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วงเงิน 
52,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 

(๒๔) English for Executives วงเงิน 
80,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เน่ืองจากจัดอบรมในเดือนตุลาคม 
และพฤศจิกายน 2561 วงเงิน 62,000 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 18,000 บาท 
(๒๕) อบรมด้านการตรวจสอบภายใน วงเงิน 

150,000 บาท 
5 

(หลักสูตร) 
8 

(หลักสูตร) 
160 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 

131,220 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 18,780 บาท 

(๒๖) การจัดซ้ือ/จัดจ้างภาครัฐ รุ่นท่ี 2 
(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ) วงเงิน 113,000 บาท 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
100,625 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 12,375 บาท 

(๒๗) หลักสูตรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของ สพค. วงเงิน 114,000 บาท 

4 
(หลักสูตร) 

4 
(หลักสูตร) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
71,395 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 42,605 บาท 
(๒๘) ฝึกงานเจ้าหน้าท่ีบริหารสวัสดิภาพสัตว์ 

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีท่ีประเทศ
สิงคโปร์ วงเงิน 1,046,625 บาท 

1 
(รุ่น) 

1 
(รุ่น) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
762,740 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 283,885 บาท 
๒ โครงการสนบัสนนุการจดักิจกรรมของคณะ

กรรมการบริหารการพันนาพิงคนคร พ.ศ. 
2561 
วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
1. กิจกรรมการดูงานของคณะกรรมการ 

บริหารการพัฒนาพิงคนคร วงเงิน 
1,000,000 บาท 

๑ 
(กิจกรรม) 

๑ 
(กิจกรรม) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
วงเงิน 58,090.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.81 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 941,909.70 บาท 
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กลยุทธท์ี่ 3 : เสริมสร้างภาพลักษณ์ส านกังานพันนาพิงคนครฯ 
1 โครงการสร้างภาพลกัษณอ์งค์กร 

วงเงิน 2,000,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ 2561 
 
 

   - ด าเนนิการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบรอ้ยแล้ว 
วงเงิน 1,090,763.35  บาท คดิเปน็รอ้ยละ 54.54 

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี วงเงิน 281,515.20 บาท จ านวน 
3 รายการ  

- ไม่ได้ด าเนนิการ วงเงิน 407,500 บาท 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 220,221.45 บาท 

(1) กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ของคน
ภายในองค์กร วงเงิน 407,500 บาท 

1 
(ครั้ง) 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 

(2) กิจกรรมการจัดท าสื่อโฆษณาเพ่ือ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร วงเงิน 
1,200,000 บาท 

19 
(ครั้ง) 

19 
(ครั้ง) 

100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
853,861.80 บาท 

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 281,515.20 บาท จ านวน 3 
รายการ ดังน้ี 
1. รายการจ้างโฆษณาในป้ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วงเงิน 64,200 บาท 
2. รายการจ้างลงโฆษณาบน facebook Fanpage Chiangmai 

Night Safari ประเภทออนไลน์ วงเงิน 26,065.20 บาท 
3. รายการจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ส านักงานพัฒนา 

พิงคนคร (http://www.pinkanakorn.or.th) วงเงิน  
191,250 บาท 

- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 64,623 บาท 
(3) กิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่าง

หน่วยงาน วงเงิน ๓92,500 บาท 
2 

(หน่วยงาน) 
2 

(หน่วยงาน) 
100 - ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 

236,901.55 
- มีเงินเหลือจ่าย วงเงิน 155,598.45 บาท 

2 โครงการเตรยีมการจดัท าระบบบรหิาร
คุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ 
วงเงิน 350,000 บาท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ 2561 
(๑) ค่าจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าระบบ 

ISO 9001 วงเงิน 350,000 บาท 

1 
(มาตรฐาน) 

- - ไม่ได้ด าเนินการ 

 



 

 

 
 

รายงานด้านการเงิน 
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รายงานด้านการเงิน 

๑. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

๑.๑ เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้กับผลการด าเนินงานข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สรุปดังนี้ 
 

                    หน่วย : บาท 

รายการ 
เป้าหมายปี  

๒๕๖1 
ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. 60 – ก.ย. ๖1) 
ร้อยละ 

๑. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี 

๑๗๘,๔๐๐,๐๐๐ ๒๒๐,๓๙๖,๘๐๒.๐๑ ๑๒๓.๕๔ 

- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าทีร่ะลึก 
อาหารสตัว์) 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๖๓๐,๖๒๗.๗๖ ๑๑๖.๔๔ 

- ค่าบัตรเข้าชม ๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙๕,๗๓๕,๙๕๓.๒๗ ๑๒๖.๒๘ 
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสตัว์ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - 
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสมัมนา/จัดเลี้ยง ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๖๓๔,๐๓๕.๙๕ ๘๒.๓๑ 
- ค่าบริการรถโดยสาร ๑๕๐,๐๐๐ ๖๒๗,๑๑๔.๒๑ ๔๑๘.๐๘ 
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินคา้และบริการ ๑๕๐,๐๐๐ - - 
- ค่าเช่าสถานท่ี ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๑๘๘,๑๙๐.๒๒ ๗๙.๒๑ 
- รายได้อื่น (รายได้ระหวา่งหน่วยงาน, ค่าปรับ) ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๕๘๐,๘๘๐.๖๐ ๑๗๕.๖๕ 

๒. รายได้จากการด าเนินงานของศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ 

๔๘,๔๐๐,๐๐๐ ๓๕,๘๒๙,๑๐๗.๗๐ ๗๔.๐๓ 

- ค่าธรรมเนยีมการใช้พื้นที*่ ๔๘,๓๔๐,๐๐๐ ๓๕,๕๕๑,๒๐๕.๐๐ ๗๓.๕๔ 
- รายได้อื่น (ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ) 

๖๐,๐๐๐ ๒๗๗,๙๐๒.๗๐ 463.171 

๓. รายได้จากการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ - ๑๘,๖๒๘,๑๙๒.๒๑ N/A 
- รายไดด้อกเบี้ยรับ - ๑๘,๕๖๑,๐๕๙.๒๒ N/A 
- รายได้คา่ปรับ - ๖๗,๑๓๒.๙๙ N/A 
- รายได้อื่น - - N/A 

รวมท้ังสิ้น ๒๒๖,๘๐๐,๐๐๐ ๒๗๔,๘๕๔,๑๐๒ ๑๒๑.๑๙ 
 
หมายเหตุ : ๑. รายได้ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นรายได้ที่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว 
               ๒. *รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ที่รวมรายได้รับล่วงหน้า 
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๑.๒ ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
สรุปดังนี้ 
 

                         หน่วย : บาท 
รายการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. 59– ก.ย. 60) 

ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. 60– ก.ย. ๖1) 

+ เพ่ิมขึ้น/ - ลดลง 
จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑. รายได้จากการด าเนินงานของ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

๑๙๘,๑๐๑,๓๐๔.๐๕ ๒๒๐,๓๙๖,๘๐๒.๐๑ ๒๒,๒๙๕,๔๙๗.๙๖ +๑๑.๒๕ 

- ค่าขายสินค้า (อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก อาหารสัตว์) 

๑๗,๒๖๒,๒๔๘.๐๐ ๑๘,๖๓๐,๖๒๗.๗๖ ๑,๓๖๘,๓๗๙.๗๖ +๗.๙๓ 

- ค่าบัตรเข้าชม ๑๗๒,๔๗๙,๘๓๐.๔๔ ๑๙๕,๗๓๕,๙๕๓.๒๗ ๒๓,๒๕๖,๑๒๒.๘๓ +๑๓.๔๘ 
- ค่าบริการถ่ายภาพกับสตัว์ ๑,๓๔๖,๘๗๒.๑๘ - -๑,๓๔๖,๘๗๒.๑๘ -๑๐๐.๐๐ 
- ค่าบริการที่พัก ห้องประชุมสมัมนา/ 

จัดเลีย้ง 
๓,๘๐๘,๖๑๒.๔๐ ๒,๖๓๔,๐๓๕.๙๕ -๑,๑๗๔,๕๗๖.๔๕ -๓๐.๘๔ 

- ค่าบริการรถโดยสาร ๒๒๑,๕๙๖.๒๖ ๖๒๗,๑๑๔.๒๑ ๔๐๕,๕๑๗.๙๕ +๑๘๓.๐๐ 
- ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินคา้

และบริการ 
๑๑,๓๒๑.๗๒ - -๑๑,๓๒๑.๗๒ -๑๐๐.๐๐ 

- ค่าเช่าสถานท่ี ๑,๑๐๗,๑๙๘.๐๙ ๑,๑๘๘,๑๙๐.๒๒ ๘๐,๙๙๒.๑๓ +๗.๓๒ 
- รายได้อื่น(ค่าปรับ, รายได้อื่น) ๑,๘๖๓,๖๒๔.๙๖ ๑,๕๘๐,๘๘๐.๖๐ -๒๘๒,๗๔๔.๓๖ -๑๕.๑๗ 

๒. รายได้จากการด าเนินงานของศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 

๓๘,๖๔๙,๖๘๓.๑๘ ๓๕,๘๒๙,๑๐๗.๗๐ -๒,๘๒๐,๕๗๕.๔๘ -๗.๓๐ 

- ค่าธรรมเนยีมการใช้พื้นที ่ ๓๘,๔๙๐,๕๓๐.๔๔ ๓๕,๕๕๑,๒๐๕.๐๐ -๒,๙๓๙,๓๒๕.๔๔ -๗.๖๔ 
- รายได้อื่น(ค่าเช่าตู้ ATM, ค่าอาหาร 

อาหารว่างและเครื่องดืม่ ) 
๑๕๙,๑๕๒.๗๔ ๒๗๗,๙๐๒.๗๐ ๑๑๘,๗๔๙.๙๖ +๗๔.๖๑ 

๓. รายได้จากการด าเนินงานของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ 

๑๗,๔๗๒,๘๗๒.๕๔ ๑๘,๖๒๘,๑๙๒.๒๑ ๑,๑๕๕,๓๑๙.๖๗ +๖.๖๑ 

- รายไดด้อกเบี้ยรับ ๑๗,๒๕๗,๗๐๐.๖๗ ๑๘,๕๖๑,๐๕๙.๒๒ ๑,๓๐๓,๓๕๘.๕๕ +๗.๕๕ 
- รายได้คา่ปรับ ๑๙๕,๑๗๑.๑๓ ๖๗,๑๓๒.๙๙ -๑๒๘,๐๓๘.๑๔ -๖๕.๖๐ 
- รายได้อื่น ๒๐,๐๐๐.๗๔ - -๒๐,๐๐๐.๗๔ -๑๐๐.๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๒๕๔,๒๒๓,๘๕๙.๗๗ ๒๗๔,๘๕๔,๑๐๑.๙๒ ๒๐,๖๓๐,๒๔๒.๑๕ +๘.๑๑ 

หมายเหตุ :  ๑. รายได้ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารเีป็นรายไดท้ี่หักค่าธรรมเนียมและส่วนลดเรยีบร้อยแล้ว 
               ๒. *รายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นรายได้ทีร่วมรายไดร้ับล่วงหน้า 
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 1.3 สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
    (1) จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 – 2561 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561) สรุปดังนี้ 
 

 
ปีงบประมาณ 

 

จ านวนนักท่องเท่ียวซ้ือบัตรเข้าชม นักท่องเที่ยว
ยกเว้น

ค่าธรรมเนียม 

รวม 
นักท่องเที่ยว 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
ผู้ใหญ่  เด็ก  ผู้ใหญ่  เด็ก  

พ.ศ. 2559 204,212 48,689 266,928 29,232 116,413 665,474 170.45 
พ.ศ. 2560 189,229 44,582 330,068 35,283 111,748 710,910 198.10 
พ.ศ. 2561 200,147 47,402 286,144 32,894 8,859 575,446 220.40 

รวม 593,588 140,673 883,140 97,409 237,020 1,951,830 588.95 
 

    (2) สัดส่วนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561) สรุปดังนี้ 
 

 

  
 

   (3) กราฟแสดงจ านวนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ตั้ งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561) ดังนี้ 
 

 

  

ผู้ใหญ่ (ไทย) 
31.58% 

เด็ก (ไทย) 
7.44% 

ผู้ใหญ่ 
(ต่างชาติ) 
55.09% 

เด็ก (ต่างชาติ) 
5.89% 

ผู้ใหญ่ (ไทย) 
35.33% 

เด็ก (ไทย) 
8.37% 

ผู้ใหญ่  
(ต่างชาติ) 
50.50% 

เด็ก (ต่างชาติ) 
5.80% 

549,061 599,162 566,587 

116,413 
111,748 8,859 

0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ซื้อบัตรเข้าชม ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ภาพรวม 
คนไทย 39.02 % 
คนต่างชาติ 60.98 % 

ภาพรวม 
คนไทย 43.69 % 
คนต่างชาติ 56.31 % 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2561) 

 

(ค
น)
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   (4) รายได้ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ  
30 กันยายน 2561) ดังนี้ 
 

  
 

   (5) ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของส านักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561) ดังนี้ 
 

 

170.7473 198.1013 220.3968 

121.6290 

156.8666 135.7314 

0.0000

50.0000

100.0000

150.0000

200.0000

250.0000

300.0000

350.0000

400.0000

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รายได้สุทธิ ส่วนลด/ค่าธรรมเนียม 

• มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้าชมเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีทั้งหมด 575,446 คน คิดเป็นมูลค่ารายได้
ทางเศรษฐศาสตร์ จ านวน 2,628.99 ล้านบาท  

รายได้ทางเศรษฐศาสตร์ 

• อนุเคราะห์หน่วยงานและชุมชนโดยรอบพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ านวน 6,401 คน  
คิดเป็นมูลค่า 1,920,300 ล้านบาท  

การอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆและพื้นที่โดยรอบพ้ืนที่เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 

• ส านักงานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีได้ให้ส่วนลดแก่บริษัททัวร์ คิดเป็นมูลค่า 125.11 ล้านบาท 
• ส านักงานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีให้ค่า Commission แก่รถรับจ้างและมัคคุเทศก์ คิดเป็นมูลค่า 

10.62 ล้านบาท 

การให้ส่วนลดกับบริษัททัวร์ และค่า  Commission ที่ให้รถ
รับจ้างและมัคคุเทศก์ 

• การจ้างคนในท้องถ่ิน คิดเป็นมูลค่า 146.45 ล้านบาท 
• การส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า 16.54 ล้านบาท 

การจ้างงานและการสร้างรายได้ในท้องถิ่น 

(ล
้าน

บา
ท)
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  1.4 สถิติจ านวนผู้เข้าใช้บริการและรายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา 
    (1) จ านวนผู้เข้าใช้บริการและรายได้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561) สรุปดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ 
จ านวนผู้เข้าใช้บริการ(คน) รายได้ 

(ล้านบาท) จัดงาน/จัดประชุม ขอใช้สถานที่ ศึกษาดูงาน รวม 
พ.ศ. 2559 758,182 62,430 782 821,394 28.62 
พ.ศ. 2560 960,154 28,840 825 989,819 39.02 
พ.ศ. 2561 658,631 147,150 515 806,296 35.89 

รวม 2,376,967 238,420 2,122 2,617,509 103.44 

 
    (2) จ านวนหน่วยงานที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561) ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ จ านวนหน่วยงานเข้ามาใช้บริการ (งาน) 
  พ.ศ. 2559 100 
  พ.ศ. 2560 101 

พ.ศ. 2561 102 
 
    (3) สัดส่วนของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561) ดังนี้ 
 
 

  

    
 
 

 จัดงาน/จัด
ประชุม 
97% 

 ศึกษางาน 
0.08% 

 ขอใช้สถานท่ี 
2.92 % 

จัดงาน/จัด
ประชุม 

81.69% 

ศึกษาดูงาน 
18.25% 

ขอใช้สถานที ่
0.06% 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561) 
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     (4) กราฟแสดงจ านวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบพระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561) ดังนี้ 
 

 
 

    (5) กราฟแสดงรายได้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ  
พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561) ดังนี้ 
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  (6) ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561) ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าฯ ด าเนินการคิดรายได้ทางเศรษฐศาสตร์จ าแนกออกเป็นลักษณะ
งานระดับภูมิภาคและงานระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 3,501.02 ล้านบาท 

รายได้ทางเศรษฐศาสตร์ 

• มูลค่าพื้นที่ให้อนุเคราะห์ฟรี จ านวน 22 คร้ัง 
• มูลค่าพื้นที่ให้หน่วยงานต่างๆ ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม จ านวน 80 คร้ัง 

การอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่ของศูนย์ประชุมฯ 

• การจ้างคนในท้องถ่ิน คิดเป็นมูลค่า 35.83 ล้านบาท 
• การส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น คิดเป็นมูลค่า 5.85 ล้านบาท 

การจ้างงานและการสร้างรายได้ในท้องถิ่น 
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2. สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ 3๐ กันยายน ๒๕๖๑ (จ าแนกตามประเภทงบประมาณ)  

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับจัดสรร 

ผลเบิกจ่าย 
(ต.ค. 60 - ก.ย. 61) 

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมป ี รวมท้ังสิ้น 
คงเหลือ 
(ส่งคืน) 

วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ 
1 งบบุคลากร         125,049,800     87,706,364.73      70.14      12,230,000.00      9.78     99,936,364.73    79.92     25,113,435.27    20.08  
  เงินงบประมาณ         100,849,800     76,160,884.73     75.52                      -          -       76,160,884.73    75.52     24,688,915.27    24.48  
  เงินนอกงบประมาณ           24,200,000     11,545,480.00     47.71      12,230,000.00    50.54     23,775,480.00    98.25         424,520.00      1.75  
2 งบด าเนินงาน         260,802,690   184,863,936.80      70.88      18,010,695.29      6.91   202,874,632.09    77.79     57,928,057.91    22.21  
  เงินงบประมาณ         184,742,600   137,495,831.34     74.43        9,563,411.15     5.18   147,059,242.49    79.60     37,683,357.51    20.40  
  เงินนอกงบประมาณ           76,060,090     47,368,105.46     62.28        8,447,284.14    11.11     55,815,389.60    73.38     20,244,700.40    26.62  
3 งบลงทุน           17,089,000     11,505,470.58      67.33          697,950.00      4.08     12,203,420.58    71.41      4,885,579.42    28.59  
  เงินงบประมาณ                      -                       -            -                        -          -                       -           -                       -           -    
  เงินนอกงบประมาณ           17,089,000     11,505,470.58     67.33          697,950.00     4.08     12,203,420.58    71.41      4,885,579.42    28.59  

3.1 ค่าครุภัณฑ์           12,908,000     10,333,120.58      80.05          697,950.00      5.41     11,031,070.58    85.46       1,876,929.42    14.54  
  เงินงบประมาณ                      -                       -            -                        -          -                       -           -                       -           -    
  เงินนอกงบประมาณ           12,908,000     10,333,120.58     80.05          697,950.00     5.41     11,031,070.58    85.46       1,876,929.42    14.54  

3.2 สิ่งก่อสร้าง            4,181,000       1,172,350.00      28.04                      -           -         1,172,350.00    28.04       3,008,650.00    71.96  
  เงินงบประมาณ                      -                       -            -                        -          -                       -           -                       -           -    
  เงินนอกงบประมาณ            4,181,000       1,172,350.00     28.04                      -          -         1,172,350.00    28.04       3,008,650.00    71.96  
4 งบโครงการ           93,128,105     19,349,117.94      20.78      36,832,236.32    39.55     56,181,354.26    60.33     36,946,750.74    39.67  
  เงินงบประมาณ            1,581,400         578,450.00     36.58          453,200.00    28.66       1,031,650.00    65.24         549,750.00    34.76  
  เงินนอกงบประมาณ           91,546,705     18,770,667.94     20.50      36,379,036.32    39.74     55,149,704.26    60.24     36,397,000.74    39.76  

4.1 งบด าเนินงาน           29,595,555     12,690,376.17      42.88        6,464,985.00    21.84     19,155,361.17    64.72      10,440,193.83    35.28  
  เงินงบประมาณ            1,581,400         578,450.00     36.58          453,200.00    28.66       1,031,650.00    65.24         549,750.00    34.76  
  เงินนอกงบประมาณ           28,014,155     12,111,926.17     43.24        6,011,785.00    21.46     18,123,711.17    64.69      9,890,443.83    35.31  

4.2 งบลงทุน           63,532,550       6,658,741.77      10.48      30,367,251.32    47.80     37,025,993.09    58.28      26,506,556.91    41.72  
  เงินงบประมาณ                      -                       -            -                        -          -                       -           -                       -           -    
  เงินนอกงบประมาณ           63,532,550       6,658,741.77     10.48      30,367,251.32    47.80     37,025,993.09    58.28     26,506,556.91    41.72  

รวมท้ังสิ้น         496,069,595   303,424,890.05      61.17      67,770,881.61    13.66   371,195,771.66    74.83   124,873,823.34    25.17  
  เงินงบประมาณ         287,173,800   214,235,166.07     74.60      10,016,611.15     3.49   224,251,777.22    78.09     62,922,022.78    21.91  
  เงินนอกงบประมาณ         208,895,795    89,189,723.98     42.70      57,754,270.46   27.65   146,943,994.44    70.34     61,951,800.56    29.66  

 

หน่วย : ล้านบาท 
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รายงานงบการเงิน 
ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 



สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

หมายเหตุที่ 1 : ขอมูลทั่วไปและหลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

       1.1 ขอมูลทั่วไป 
     1) สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ 2556     
ตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 130 ตอนที่ 
15 ก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2556   
     2) วัตถุประสงคหลักของสํานักงาน ฯ คือ 
         1. วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ที่พัก ศูนยประชุม และกิจการ       
ที่ตอเนื่องเพ่ือการพัฒนาพิงคนคร 
         2. พัฒนาโครงขายการคมนาคม การขนสง และการสาธารณูปโภคเพ่ือสงเสริมภารกิจ
ตาม (1) 
         3. ประสานงานและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ภาคเอกชนที่เก่ียวของในการพัฒนาพิงคนคร 
         4. อนุรักษและสงเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่นในพ้ืนที่การพัฒนาพิงคนคร 
         5. สงเสริมใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน   
ในพื้นท่ีพัฒนาพิงคนคร โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 
     3) สถานที่ตั้งสํานักงาน 
         สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) มีสํานักงานใหญ ตั้งอยูที่ 456 หมู 1 
ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
         โดยมีสํานักงานภายใตการควบคุม ดังนี้ 

1. สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี 
  ตั้งอยูที่เลขที่ 33 หมู 12 ตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230 

2. ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
  ตั้งอยูที่เลขที่ 456 หมู 1 ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  
  50300 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ 
        นโยบายบัญชีการบัญชีที่สําคัญของสํานักงาน ฯ สรุปไดดังนี้ตอไปนี ้

       2.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
               2.1.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2                  

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 และแกไขเพิ่มเติม 
            2.1.2 การแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด          

ที่ กค0423.2/ว410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ 
        2.2 หนวยงานเสนอรายงาน 
    งบการเงินนี้เปนงบการรวม ประกอบดวย สํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเชียงใหม     
ไนทซาฟารี ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ และ สํานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
        2.3 รอบระยะเวลาบัญชี 

   สํานักงานฯ กําหนดรอบระยะเวลาบัญชีตามปงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
ถึง วันที่ 30 กันยายน ในงวดถัดไป 
        2.4 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
     สํานักงานฯ บันทึกรับรูรายไดคาใชจายตามเกณฑคงคาง ยกเวนรายไดบางประเภท
ดังตอไปนี้ 
     2.4.1 รายไดจากงบประมาณ รับรูเมื่อไดรับเงิน 
     2.4.2 รายไดจากการขายสินคาและบริการ รับรูเมื่อสงมอบสินคาหรือบริการใหกับผูซื้อ
หรือผูใชแลว 
     2.4.3 รายไดจากการเชาทรัพยสินหรือเงินสนับสนุน รับรูตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาหรือ
ขอตกลงตามเกณฑสิทธิ 
     2.4.4 รายไดจากเงินชวยเหลือหรือเงินสนับสนุน 
            กรณีมีขอจํากัดในการใช รับรูตามเกณฑที่ เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอด
ระยะเวลาที่จําเปนตอการจับคูรายไดจากเงินชวยเหลือกับคาใชจายที่เกี่ยวของ 
            กรณีไดรับเงินชวยเหลือเปนทรัพยสิน ใหรับรูจากเงินชวยเหลือตามสัดสวนของ     
คาเสื่อมราคาสินทรัพยนั้น ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย 
     2.4.5 รายไดจากการรับบริจาค 
            กรณีไดรับเงินบริจาค เพื่อใชจายในการดําเนินงานโดยไมระบุวัตถุประสงคหรือไมมี
ขอจํากัด จะรับรูเมื่อไดรับเงิน 
            กรณีไดรับเงินบริจาค ที่ระบุวัตถุประสงคให ใชจายเพื่อการใดการหนึ่ งโดย
เฉพาะเจาะจงจะรับรูรายไดในงวดเดียวกับการเกิดคาใชจายเพื่อการนั้น โดยใชเกณฑที่เปนระบบและ
สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จําเปนตอการจับคูรายไดจากการรับบริจาคกับคาใชจายที่เก่ียวของ 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 

          กรณีไดรับเงินเปนสินทรัพยใหรับรูรายไดจากการรับบริจาคตลอดอายุการใชงานของ
สินทรัพย และใหแสดงรายไดจากการรับบริจาคไวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของสํานักงานฯ 

   2.4.6 รายไดจากการดําเนินงานอื่นนอกเหนือจากขางตน รับรูตามเกณฑคงคาง 

        2.5 การรับรูคาใชจาย  รับรูตามเกณฑคงคาง 
        2.6 วัสดุคงเหลือ 
             บันทึกรับรูในราคาทุนที่ไดมา และแสดงตามราคาทุนที่คํานวณโดยวิธี เขากอนออกกอน 
        2.7 สินคาและวัตถุดิบคงเหลือ  

                      สํานักงานฯ แสดงราคาสินคาคงเหลือแสดงในราคาทุน ราคาทุนของสินคาคงเหลือคํานวณ
โดยวิธีเขากอน ออกกอน 

        2.8 การใชประโยชนในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย 
                       2.8.1 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีหนังสืออนุญาตให เชียงใหม       
ไนทซาฟารีในการควบคุมดูแลของ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
(องคการมหาชน) ซึ่งในปจจุบันไดมีพระราชกฤษฎีกาโอนยายกิจการเชียงใหมไนทซาฟารีมาเปนหนวยงาน    
ในกํากับของ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ใหใชพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย 819-2-60 ไร           
เพื่อจัดตั้งสวนสัตวกลางคืน และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล ตามประกาศ คณะกรรมการ
บริหารหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122        
ตอนพิเศษ 21 ง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2548 และตามบันทึกขอความของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช                    
ที่ ทส.0913.54/15771 ลงวันที่ 22 กันยายน 2546 เรื่องการขออนุญาตใชประโยชนในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย 

              2.8.2 การใชที่ดินราชพัสดุเพื่อดําเนินการโครงการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติจังหวัดเชียงใหม กรมธนารักษอนุญาตใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาใชที่ราชพัสดุ           
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 (บางสวน) เนื้อที่ 335-0-00 ไร บริเวณหนองฮอ ตําบลชางเผือก     
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม ตามมติ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 และตามหนังสือจังหวัดเชียงใหมที่ กค.0307.37/1860 ลงวันที่           
27 สิงหาคม 2551 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 

                 2.9 สินทรัพยชีวภาพ (สัตวและตนไม) และคาตัดจําหนาย 
                      สินทรัพยชีวภาพ (สัตว) หมายถึง สัตวเลี้ยงที่ซื้อมาเพิ่ม และ ลูกสัตวที่เกิดขึ้นหักดวย    
ยอดลดลง หรือตายโดยบันทึกดวยราคาทุนตัดจําหนายโดยไมคํานึงถึงการคิดคาเสื่อมราคาแตใชการประเมิน
ดอยคาของสินทรัพยแทนโดยแบงตามชวงอายุ เปน 3 ชวง คือ 
                      2.9.1 ชวงอายุ Weaning (ตั้งแตแรกเกิดจนถึงหยานม) 
                      2.9.2 ชวงอายุ Adult (อายุตอเนื่องจาก Weaning ถึงอายุ 80%) ของอายุขัย 
                      2.9.3 ชวงอายุ Elder (อายุ 80%) ของอายุขัย 
                      และมีการทบทวนราคาใหมทุกปในระหวางการปดรอบบัญชีในปนั้น ๆ สวนตางที่เกิดขึ้น     
ใหบันทึกเปนคาเผื่อการดอยคาสินทรัพยชีวภาพและใหรวมเปนสวนหนึ่งของงบแสดงผลการดําเนินงาน     
ทางการเงินสําหรับปที่ทําการประเมิน 
                      สินทรัพยชีวภาพ (ตนไม) แสดงดวยราคาทุนเดิมหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม ซึ่งคํานวณ   
ดวยวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีสินทรัพยตลอดอายุการใชประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพย
ดังตอไปนี ้
                      สินทรัพยชีวภาพ (ตนไม)   20 ป 
                2.10 อาคาร อุปกรณ สิทรัพยโครงสรางพื้นฐาน และคาเสื่อมราคา 

             อาคาร อุปกรณ สินทรัพยโครงสรางพื้นฐานแสดงดวยราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม 
โดยสินทรัพยถาวรสวนที่ไดรับโอนจากองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
(องคการมหาชน) จะบันทึกดวยราคาที่ไดรับโอน ซึ่งแสดงดวยมูลคาสุทธิของสินทรัพย และที่ไดรับโอนจาก
สํานักปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จะบันทึกดวยราคาทุน 
        2.11 คาเสื่อมราคาและการตัดจําหนาย 

             คํานวณโดยวิธีเสนตรง อายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาอาคาร สิ่งปลูกสราง ครุภัณฑ
และอุปกรณ ที่สํานักงานฯ ไดรับโอนมาจากองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
(องคการมหาชน) คิดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานที่ยังคงเหลืออยูของสินทรัพยนั้น และที่ไดรับโอนจาก
สํานักปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จะคิดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของสินทรัพยนั้น 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 

             สําหรับสินทรัพยที่สํานักงานจัดหามาภายหลัง คํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรงเพื่อ
ลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใชประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพยดังตอไปนี้ 
ยกเวนที่ดินและคาพัฒนาที่ดิน ซึ่งถือวาประมาณการอายุการใหประโยชนมีไมจํากัด 
             สวนปรับปรุงที่ดิน   5 ป 

   อาคารและสิ่งปลูกสราง   5-20 ป 
   สวนปรับปรุงภูมิทัศน   5 ป 
   สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน  20 ป 
   สวนแสดงสัตว    20 ป 
   ระบบสาธารณูปโภค   20 ป 
   สวนปรับปรุงอาคาร   5 ป 
   ครุภัณฑ    3-10 ป 
   ยานพาหนะ    5 ป 
   ครุภัณฑอ่ืน    5 ป 

       รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนาย กําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับและ
จะรวมไวในงบรายไดและคาใชจาย งานระหวางกอสราง และทรัพยสินรอการโอน ไมมีการคิดคาเสื่อมราคา 

      2.12 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 
       สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณ    

โดยวิธีเสนตรง เพื่อลดลงราคาตามบัญชีของสินทรัพยตลอดอายุการใชประโยชนที่ประมาณการไวของ
สินทรัพย ดังนี้ 

   โปรแกรมคอมพิวเตอร   3 ป 
   สิทธิการขาย    3 ป 
   สิทธิบัตร    6 ป 

      2.13 การดอยคา 
       ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชขีองสํานักงานฯ  ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามี

ขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีท่ีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 
       ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืนและ

จะบันทึกในรายไดหรือคาใชจาย 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ (ตอ  

   การกลับรายการดอยคา 
   ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยของสํานักงานฯ จะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาที ่   

คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรู
ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน    

      2.14 ผลประโยชนพนักงาน 
   โครงการสมทบเงิน 

       สํานักงานฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับเจาหนาที่ ซึ่งบริหารจัดการโดยผูจัดการ
กองทุนที่เปนหนวยงานภายนอก โดยสํานักงานฯ และเจาหนาที่ที่สมัครเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ     
จะจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดไวตามขอบังคับสํานักงานฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล  
สํารองเลี้ยงชีพ จะจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดไวตามขอบังคับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องคการมหาชน) วาดวยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 

       สํานักงานฯ จะไมมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากอนุมานที่ตองจายชําระ
เพิ่มเติมจากจํานวนที่จายสมทบไวแลวหากกองทุนไมมีสินทรัพยเพียงพอที่จะจายชําระภาระผูกพันจากการ
ใหบริการของเจาหนาที่ทั้งในงวดปจจุบัน และงวดกอน ดังนั้นจํานวนเงินที่สํานักงานฯ จายสมทบเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ จะรับรูเปนคาใชจายสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของ 

      2.15 ขอคลาดเคลื่อน 
    กรณีที่สินทรัพยหมวดครุภัณฑยานพาหนะ มีมูลคาสุทธิตามบัญชีเทากับราคาซาก

สํานักงานฯ จะดําเนินการตัดออกจากบัญชีก็ตอเม่ือสํานักงานฯ ไดมีการจําหนายสินทรัพยออกไป 
      2.16 สวนทุน/สินทรัพย (สุทธิ) 
       สวนทุน/สินทรัพยสุทธิ คือ ผลตางระหวางยอดรวมของสินทรัพยรวมกับหนี้สินรวม        

โดยสินทรัพยสุทธิ ประกอบดวย 
       2.16.1 การโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณจาก

หนวยงานเดิม มาเปนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ไดกําหนดไวในบทเฉพาะกาล มาตรา 40 กําหนดใหมีการโอนบรรดาอํานาจ
หนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณจากหนวยงานเดิม มาเปนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องคการมหาชน) โดยการดําเนินการดังกลาวไดมีการเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ รวม 2 ครั้ง ดังนี้ 

       1) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 อนุมัติใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ 
กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว     
อยางยั่งยืน (องคการมหาชน) เฉพาะในสวนของสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารีมาเปนของสํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ขอมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2556 ดังนี้ 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ (ตอ 

            (1) ทรัพยสิน ไดแก เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 
ที่ดินและอาคารสิ่งกอสราง สินทรัพยชีวภาพ-สัตว และตนไม 1,496,655,064.27 บาท 
          (2) สิทธิ ไดแก สิ่งที่พึงมีพึงไดตามกฎหมาย เชน สิทธิ/ทรัพยสินทางปญญา  
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิเรียกรอง สิทธิอื่นๆ  231,484,090.40 บาท 
          (3) หนี้ ไดแก ขอผูกพันที่จะตองจายหรืออาจจะตองจายเปนเงิน สิ่งของหรือ
บริการไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม การค้ําประกัน การซื้อการจาง โดยใชเครดิตอื่นใด 
178,245,236.67 บาท 

(4) งบประมาณ ไดแก เงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
ขามป เงินนอกงบประมาณ (เงินบริจาคและรายได/ผลประโยชนที่เกิดขึ้น) และเงินลงทุน โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 สํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารี มีงบประมาณและทนุ จํานวน 328,743,401.91 บาท         

        การโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของ
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) เฉพาะในสวนของ
สํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารี มาเปนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ตองใช
ระยะเวลา 3 เดือน จึงดําเนินการแลวเสร็จตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เนื่องจาก
จะตองใชระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกตองของบรรดาทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ และมี
ประเด็นขอกฎหมายกรณีเงินรายไดของสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารีและพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งเดิมอยู
ในสังกัดขององคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) และมีรายได
สะสมในรูปเงินทุนขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)  
โดยสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีเขาใจวาจะไดรับโอนมาเปนเงินทุนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)              
ซึ่งเปนสังกัดใหมดวย จึงตองใชเวลาในการปรึกษาหารือและพิจารณาขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งในที่สุด       
ไดขอสรุปวา องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) ไมสามารถ
โอนเงินทุนในสวนดังกลาวใหสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)ได เนื่องจากเปนเงินทุนขององคการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 
              2) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 ตุลาคม 2556 อนุมัติใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ 
กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม จาก
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาใหกับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ดังนี้ 
         (1) ทรัพยสิน ไดแก สิ่งปลูกสรางและระบบสุขาภิบาล จํานวน 15 รายการ 
มูลคารวม 2,459,867,779 บาท และครุภัณฑ จํานวน 396 รายการ มูลคารวม 111,900,000 บาท 
            (2) สิทธิ ไดแก สัญญากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสราง หนังสือค้ําประกัน
สัญญา พรอมทั้งการรับประกันผลงานตามสัญญา จํานวน 6 สัญญา และสิทธิครอบครองและใชประโยชนที่ดิน     
ราชพัสดุแปลงทะเบียนหมายเลขที่ ชม. 1745  ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เนื้อที่ 
335 ไร-งาน-ตารางวา 
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หมายเหตุท่ี 3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

เงินสดในมือ 466,220.11             809,268.42              

เช็คในมือ 20,000.00               -                        

เงินฝากสถาบันการเงิน 308,549,733.46       191,530,900.16        

ลูกหนี้บัตรเครดิต 202,555.00             16,336.24                

รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 309,238,508.57      192,356,504.82       

หมายเหตุท่ี 4 ลูกหนี้ระยะส้ัน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

ลูกหนี้คาสินคาและบริการ 7,843,368.95           7,247,480.36            

ลูกหนี้เงินยืม 5,455,028.49           5,501,465.70            

ลูกหนี้จากการแลกเปลี่ยน -                       -                        

ลูกหนี้อ่ืน -                       -                        

รวม ลูกหนี้ระยะส้ัน 13,298,397.44       12,748,946.06        

ลูกหนี้เงินยืมทดรองเปนยอดท่ีเกิดข้ึน เนื่องจาก สํานักงานฯ ใหพนักงานของสํานักงานฯ ยืมเงิน

เพ่ือใชสําหรับการดําเนินงาน ซ่ึงสํานักงานฯ มีการกําหนดระเบียบ ขอบังคับ สําหรับการใหยืมเงินดังกลาววา

วาจะตองมีการอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนและจะตองนําเงินมาคืนภายในเวลาท่ีกําหนด

หมายเหตุท่ี 5 เงินลงทุนระยะส้ัน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

เงินฝากประจํา ประเภท 3 เดือน 162,777,832.59       161,261,298.22        

เงินฝากประจํา ประเภท 10 เดือน 50,282,476.95         342,372,301.79        

เงินฝากประจํา ประเภท 6 เดือน 325,574,222.94       222,505,956.06        

เงินฝากประจํา ประเภท 12 เดือน 368,808,112.66       66,281,925.99          

รวม เงินลงทุนระยะส้ัน 907,442,645.14      792,421,482.06       

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 6 วัสดุคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

วัสดุคงคลัง 399,836.95             584,450.00              

วัสดุสํานักงานคงคลัง 2,797,435.84           2,138,704.38            

วัสดุงานศูนยประชุมฯ 292,104.00             324,919.00              

วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น 315,688.00             1,596,935.40            

วัสดุงานชาง 2,909,693.36           2,938,156.88            

วัสดุงานบานพัก 260,129.16             33,463.00                

วัสดุงานบานงานครัว 810,000.00             810,000.00              

วัสดุและยารักษาโรคสัตว 2,197,182.77           895,016.95              

วัสดุรานขายของ อาหารวางและเครื่องด่ืม 377,246.04             470,283.72              

วัสดุประชาสัมพันธ 367,297.00             719,341.50              

วัสดุงานถายภาพ -                       -                        

วัสดุงานจราจรและความสะอาด 171,776.00             529,871.17              

รวม วัสดุคงเหลือ 10,898,389.12       11,041,142.00        

หมายเหตุท่ี 7 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

คาใชจายจายลวงหนา 1,168,660.86           1,818,912.87            

ดอกเบี้ยคางรับ -                       2,051,676.23            

รายไดคางรับ 409,206.69             255,079.16              

ลูกหนี้สรรพากร 64,907.00               3,839,858.77            

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 213,935.37             339,988.90              

รวม สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1,856,709.92         8,305,515.93          

หมายเหตุท่ี 8 ลูกหนี้ระยะยาว ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

ลูกหนี้คาสินคาและบริการระยะยาว -                       -                        

รวมลูกหนี้ระยะยาว -                      -                       
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 9 สินทรัพยชีวภาพ ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

สินทรัพยชีวภาพ-ตนไม

สินทรัพยชีวภาพ-ตนไม (ยกมา) 6,820,572.40           6,820,572.40            

บวก รายการซ้ือมาระหวางป 213,000.00             -                        

7,033,572.40           6,820,572.40            

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (1,745,589.51)          (1,402,812.97)           

สินทรัพยชีวภาพตนไม (สุทธ)ิ 5,287,982.89         5,417,759.43          

สินทรัพยชีวภาพ-สัตวมีชีวิต

สินทรัพยชีวภาพ-สัตวมีชีวิต (ยกมา) 188,832,850.00       189,296,770.00        

ปรับปรุง คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย -                       -                        

สินทรัพยชีวภาพคงเหลือ 188,832,850.00       189,296,770.00        

บวก รายการซ้ือมาระหวางป -                       -                        

รายการใหกําเนิด 789,000.00             10,070,400.00          

รายการรับบริจาค 200,000.00             226,000.00              

รายการรับชําระหนี้ -                       -                        

รายการแลกเปลี่ยน 150,000.00             608,000.00              

รายการปรับลดลูกหนี้แลกเปลี่ยน -                       -                        

รายการปรับมูลคาสินทรัพยชีวภาพ -                       -                        

รายการกันเงินไวซ้ือ -                       -                        

189,971,850.00       200,201,170.00        

หัก รายการเสียชีวิต (2,022,000.00)          (9,790,020.00)           

รายการแลกเปลี่ยน -                       (1,080,000.00)           

รายการบริจาคให (40,000.00)              (160,000.00)             

รายการจําหนาย -                       -                        

รายการคืน -                       -                        

รายการกันเงินไวซ้ือปกอน -                       -                        

สินทรัพยชีวภาพ-สิ่งมีชีวิต (สุทธิ) 187,909,850.00      189,171,150.00       

รวม สินทรัพยชีวภาพ 193,197,832.89      194,588,909.43       



11

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

ปรับภูมิทัศน 55,991,855.50         55,991,855.50          

หัก คาตัดจําหนายสะสม (44,428,139.14)        (34,664,064.89)         

ปรับภูมิทัศน (สุทธ)ิ 11,563,716.36       21,327,790.61        

อาคารและสิ่งปลูกสราง 2,931,787,694.14     2,913,639,943.11      

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (700,489,758.59)      (551,308,217.22)       

อาคารและสิ่งปลูกสราง (สุทธ)ิ 2,231,297,935.55   2,362,331,725.89    

อุปกรณ 875,219,504.19       868,005,653.74        

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (700,071,251.76)      (554,843,157.86)       

อุปกรณ (สุทธ)ิ 175,148,252.43      313,162,495.88       

ยานพาหนะ 99,319,330.73         98,639,330.73          

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (81,093,493.28)        (64,893,950.62)         

ยานพาหนะ (สุทธ)ิ 18,225,837.45       33,745,380.11        

งานระหวางกอสราง 58,140,000.00       286,500.00            

รวม ท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสราง (สุทธิ) 2,494,375,741.79   2,730,853,892.49    

หมายเหตุท่ี 11 สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน 534,109,605.97       531,375,915.98        

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (121,822,898.12)      (95,149,694.96)         

รวม สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน (สุทธิ) 412,286,707.85      436,226,221.02       
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 12 สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

โปรแกรมคอมพิวเตอร 54,907,657.59         54,710,857.59          

หัก คาตัดจําหนายสะสม (48,817,593.82)        (35,018,834.55)         

โปรแกรมคอมพิวเตอร (สุทธ)ิ 6,090,063.77         19,692,023.04        

สิทธิในการขาย 2,694.31                2,694.31                 

หัก คาตัดจําหนายสะสม (2,694.31)               (2,694.31)                

สิทธิในการขาย (สุทธ)ิ -                      -                       

รวม สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 6,090,063.77         19,692,023.04        

หมายเหตุท่ี 13 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

เงินมัดจํากลองกระดาษชําระ 18,132.00               18,132.00                

เงินประกันการใชไฟฟา 102,252.00             102,252.00              

รวม สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 120,384.00           120,384.00            

หมายเหตุท่ี 14 เจาหนี้ระยะส้ัน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

เจาหนี้การคา -                       -                        

เช็คคางจาย 2,007,368.42           605,351.75              

เจาหนี้จากการแลกเปลี่ยน 5,034,500.00           5,334,500.00            

รวม เจาหนี้ระยะส้ัน 7,041,868.42         5,939,851.75          

หมายเหตุท่ี 15 คาใชจายคางจาย ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

ใบสําคัญคางจาย 173,667.14             310,513.69              

คาสาธารณูปโภคคางจาย 622,612.09             58,506.92                

คาสอบบัญชีคางจาย 770,000.00             -                        

ภาษีหัก ณ ท่ีจายรอนําสง

ภ.ง.ด. 1 15,000.00               

ภ.ง.ด. 3 46,108.51               67,019.02                

ภ.ง.ด. 53 64,897.25               60,517.12                

คาใชจายคางจายอ่ืน 76,762,323.22         18,036,323.05          

รวม คาใชจายคางจาย 78,454,608.21       18,532,879.80        
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 16 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

รายไดรับลวงหนา 14,333,676.32         12,687,774.72          

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 1,684,102.68           2,805,597.27            

รวม หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 16,017,779.00       15,493,371.99        

หมายเหตุท่ี 17 เงินรับฝากอ่ืนระยะยาว ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

เงินรับฝากสํานักงานฯ-สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี 17,323,256.07         17,323,256.07          

รวม เงินรับฝากอ่ืน 17,323,256.07       17,323,256.07        

หมายเหตุท่ี 18 หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

เงินประกันสัญญา 11,203,633.57         9,356,741.19            

เงินประกันผลงาน 308,400.00             77,533.32                

เงินประกันซอง 977,000.00             -                        

เงินประกันกันอ่ืน -                       -                        

รวม หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 12,489,033.57       9,434,274.51          

หมายเหตุท่ี 19 รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจาย ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

ยอดคงเหลือ ณ ตนงวด 4,223,217,356.97     4,350,381,959.37      

หัก รายการปรับปรุงบัญชีรายไดสูง/(ตํ่า) (4,242,644.73)          (4,163,783.75)           

ยอดคงเหลือ ณ ตนงวด 4,218,974,712.24     4,346,218,175.62      

บวก รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจาย 1,222,304.54           (12,602,240.98)         

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 4,220,197,016.78   4,333,615,934.64    
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 20 รายไดจากการขายสินคาและบริการ ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

รายไดจากการขายสินคา

รายไดจากการขายอาหารวางและเครื่องด่ืม 6,228,818.65           6,182,998.40            

รายไดจากการจําหนายอาหารสัตว 1,666,170.00           1,889,970.00            

รายไดจากการจําหนายของท่ีระลึก 536,471.00             701,804.73              

รวมรายไดจากการขายสินคา 8,431,459.65         8,774,773.13          

รายไดจากการใหบริการ

รายไดจากคาบริการเขาชมสัตว 152,291,652.29       151,110,263.34        

รายไดจากการใหบริการถายภาพกับสัตว -                       927,228.25              

รายไดจากการทํากิจกรรมกับสัตว 4,261.64                24,448.43                

รายไดจากการใหบริการบานพักและหองประชุมสัมมนา 2,628,714.83           4,139,230.86            

รายไดจากการใหบริการรถ 621,614.21             146,503.74              

รายไดจากการใหบริการสถานท่ี 10,458,208.46         17,901,557.28          

รายไดจากกิจกรรม Segway -                       18,072.06                

รายไดจากการใหบริการรานอาหาร-giraffe -                       -                        

รายไดจากการใหบริการเครื่องเลนเด็กและมาหมุน -                       -                        

หัก สวนลดจาย (55,485,118.49)        (66,904,785.51)         

รวมรายไดจากการใหบริการ 110,519,332.94      107,362,518.45       

รายไดจากการใหเชาอสังหาริมทรัพย 785,732.27             259,007.42              

สวนแบงรายไดและผลตอบแทนจากการใหบริการ -                       11,321.72                

รวม รายไดจากการขายสินคาและบริการ 119,736,524.86      116,407,620.72       

หมายเหตุท่ี 21 รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

รายไดจากการบริจาค-มีวัตถุประสงค -                       3,000.00                 

รายไดจากการบริจาค-ไมมีวัตถุประสงค -                       -                        

รวม รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค -                      3,000.00                
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 22 รายไดจากการบริหารสินทรัพยชีวภาพ ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

กําไรจากการใหกําเนิด 2,598,600.00           10,070,400.00          

กําไรจากการจําหนาย 129,000.00             826,000.00              

กําไรจากการแลกเปลี่ยน 150,000.00             1,000.00                 

รายไดจากการรับบริจาค 200,000.00             226,000.00              

รายไดจากการปรับมูลคาสินทรัพย -                       -                        

รวม รายไดจากการบริหารสินทรัพยชีวภาพ 3,077,600.00         11,123,400.00        

หมายเหตุท่ี 23 รายไดอ่ืน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

รายไดดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน 5,584,750.18           8,472,291.68            

รายไดดอกเบี้ยรับจากการผิดนัดชําระ -                       -                        

รายไดจากการรับบริจาคทรัพย 72,491.56               88,786.19                

รายไดคาปรับ 280,192.74             335,271.58              

รายไดอ่ืน 681,537.79             349,211.72              

รวม รายไดอ่ืน 6,618,972.27         9,245,561.17          

หมายเหตุท่ี 24 คาใชจายดานบุคลากร ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

เงินเดือนและคาจาง

เงินเดือน 29,864,261.00         30,314,250.00          

โบนัส -                       11,837,900.00          

คาลวงเวลา 797,967.18             955,816.57              

คาจางชั่วคราว 6,126,813.00           6,015,943.00            

คาจางท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 708,000.00             550,000.00              

คาใชจายบุคลากรอ่ืน

คาเครื่องแบบ -                       -                        

เงินเพ่ิมคาครองชีพ -                       -                        

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,409,616.10           1,666,116.70            

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 204,475.00             219,182.00              

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลโรงพยาบาลรัฐ 1,071,104.50           1,403,444.00            

คาใชจายดานบุคลากรอ่ืน -                       539,817.66              

รวม คาใชจายดานบุคลากร 40,182,236.78       53,502,469.93        



16

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 25 คาใชจายดานการฝกอบรม ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

คาใชจายดานการฝกอบรมในประเทศ

คาลงทะเบียน 204,400.00             11,500.00                

คาพาหนะ 26,310.00               8,900.00                 

คาเบี้ยเลี้ยง 666.00                   3,500.00                 

คาท่ีพัก 4,800.00                51,000.00                

คาอาหาร 76,800.00               220,540.00              

คาใชจายอ่ืน 470.00                   5,400.00                 

รวมคาใชจายดานการฝกอบรมในประเทศ 313,446.00           300,840.00            

คาใชจายดานการฝกอบรมในตางประเทศ

คาลงทะเบียน -                       -                        

คาพาหนะ -                       -                        

คาเบี้ยเลี้ยง -                       -                        

คาท่ีพัก -                       -                        

คาใชจายอ่ืน -                       -                        

รวมคาใชจายดานการฝกอบรมในตางประเทศ -                      -                       

คาใชจายดานการฝกอบรมบุคคลภายนอก

คาพาหนะ -                       -                        

คาอาหาร -                       -                        

คาใชจายอ่ืน -                       -                        

รวมคาใชจายดานการฝกอบรมบุคคลภายนอก -                      -                       

รวม คาใชจายดานการฝกอบรม 313,446.00           300,840.00            
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 26 คาใชจายในการเดินทาง ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

คาใชจายในการเดินทางในประเทศ

คาพาหนะ 684,850.54             705,098.43              

คาเบี้ยเลี้ยง 28,999.96               40,500.00                

คาท่ีพัก 98,870.00               135,202.50              

คาใชจายอ่ืน 10,000.00               -                        

รวมคาใชจายเดินทางในประเทศ 822,720.50           880,800.93            

คาใชจายเดินทางตางประเทศ

คาพาหนะ 200,259.69             82,645.22                

คาเบี้ยเลี้ยง 86,100.00               12,600.00                

คาท่ีพัก 103,000.12             74,615.00                

คาใชจายอ่ืน 5,746.00                -                        

รวมคาใชจายเดินทางตางประเทศ 395,105.81           169,860.22            

รวม คาใชจายในการเดินทาง 1,217,826.31         1,050,661.15          

หมายเหตุท่ี 27 คาวัสดุและคาใชสอย ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

คาวัสดุ 4,085,866.35           5,271,883.86            

ครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ 385,898.30             509,633.67              

คาซอมแซมและบํารุงรักษา 4,062,511.63           5,130,428.20            

คาแกสและน้ํามันเชื้อเพลิง 1,206,780.18           70,255.84                

คาจางเหมาบริการ 12,207,521.96         15,305,552.35          

คาใชสอยอ่ืน (คาใชสอย) 8,716,264.95           8,537,228.93            

รวม คาวัสดุและคาใชสอย 30,664,843.37       34,824,982.85        

หมายเหตุท่ี 28 คาสาธารณูปโภค ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

คาไฟฟา 9,193,889.17           9,224,327.44            

คาน้ําประปา 3,993,967.39           2,722,803.00            

คาโทรศัพท 238,582.09             303,231.08              

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 226,942.75             365,581.20              

คาบริการไปรษณียและขนสง 21,850.00               81,930.00                

รวม คาสาธารณูปโภค 13,675,231.40       12,697,872.72        
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 29 คาใชจายในการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

คาใชจายในการดูแลสัตว 9,767,513.88           9,340,862.09            

คาประชาสัมพันธ 1,036,628.81           3,571,353.18            

คาใชจายในการจัดงาน 53,217.45               220,769.34              

คาใชจายงานโครงการ/กิจกรรมพิเศษ 927,726.03             319,910.00              

คาศึกษาและวิจัย  406,500.00             -                        

คาลิขสิทธิ์ 63,863.80               48,986.77                

ตนทุนคาสินคาและบริการ 13,142,793.34         11,974,769.74          

รวม คาใชจายในการดําเนินงาน 25,398,243.31       25,476,651.12        

หมายเหตุท่ี 30 คาใชจายจากการบริหารสินทรัพยชีวภาพ ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

ขาดทุนจากการตาย 4,824,400.00           9,790,020.00            

ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน -                       -                        

ขาดทุนจากการจําหนาย 200,000.00             -                        

ขาดทุนจากการคืน -                       -                        

ขาดทุนจากการบริจาค 40,000.00               160,000.00              

รวม คาใชจายจากการบริหารสินทรัพยชีวภาพ 5,064,400.00         9,950,020.00          

หมายเหตุท่ี 31 คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

ปรับภูมิทัศน 4,336,150.97           5,398,262.32            

อาคารและสิ่งปลูกสราง 74,579,271.87         74,149,225.13          

อุปกรณ 68,967,997.00         75,557,012.88          

ยานพาหนะ 7,444,944.84           8,657,077.81            

สินทรัพยชีวภาพ-ตนไม 171,796.39             170,045.72              

สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน 13,293,773.00         13,247,995.86          

สินทรัพยไมมีตัวตน 5,920,431.35           7,835,205.38            

รวม คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 174,714,365.42      185,014,825.10       
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 32 คาใชจายอ่ืน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

คาใชจายทางภาษี -                       -                        

คาใชจายอ่ืน -                       -                        

รวม คาใชจายอ่ืน -                      -                       



หมายเหตุ ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากหนวยงานภาครัฐ * 163,019,800.00       173,436,500.00    

รายไดจากแหลงอ่ืน

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 20 119,736,524.86       116,407,620.72    

รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค 21 -                       3,000.00             

รายไดจากการบริหารสินทรัพยชีวภาพ 22 3,077,600.00          11,123,400.00     

รายไดอ่ืน 23 6,618,972.27          9,245,561.17       

รวมรายไดจากแหลงอ่ืน 129,433,097.13     136,779,581.89  

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 292,452,897.13     310,216,081.89  

คาใชจายจากการดําเนินงาน

คาใชจายดานบุคลากร 24 40,182,236.78        53,502,469.93     

คาใชจายดานการฝกอบรม 25 313,446.00            300,840.00         

คาใชจายในการเดินทาง 26 1,217,826.31          1,050,661.15       

คาวัสดุและคาใชสอย 27 30,664,843.37        34,824,982.85     

คาสาธารณูปโภค 28 13,675,231.40        12,697,872.72     

คาใชจายในการดําเนินงาน 29 25,398,243.31        25,476,651.12     

คาใชจายจากการบริการสินทรัพยชีวภาพ 30 5,064,400.00          9,950,020.00       

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 31 174,714,365.42       185,014,825.10    

คาใชจายอ่ืน 32 -                       -                    

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 291,230,592.59     322,818,322.87  

รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน 1,222,304.54        (12,602,240.98)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561



หมายเหตุ ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 309,238,508.57       192,356,504.82        

ลูกหนี้ระยะสั้น 4 13,298,397.44        12,748,946.06         

เงินลงทุนระยะสั้น 5 907,442,645.14       792,421,482.06        

สินคาคงเหลือ 2.7 2,718,181.56          1,984,547.91           

วัสดุคงเหลือ 6 10,898,389.12        11,041,142.00         

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 7 1,856,709.92          8,305,515.93           

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,245,452,831.75   1,018,858,138.78    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว 8 -                       -                        

สินทรัพยชีวภาพ 2.9 และ 9 193,197,832.89       194,588,909.43        

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 2.10 และ 10 2,494,375,741.79    2,730,853,892.49     

สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน (สุทธิ) 2.10 และ 11 412,286,707.85       436,226,221.02        

สินทรัพยไมมีตัวตน 2.12 และ 12 6,090,063.77          19,692,023.04         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 13 120,384.00             120,384.00             

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,106,070,730.30   3,381,481,429.98    

รวมสินทรัพย 4,351,523,562.05   4,400,339,568.76    

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561



หมายเหตุ ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ระยะสั้น 14 7,041,868.42          5,939,851.75           

คาใชจายคางจาย 15 78,454,608.21        18,532,879.80         

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 16 16,017,779.00        15,493,371.99         

รวมหนี้สินหมุนเวียน 101,514,255.63     39,966,103.54        

หนิ้สินไมหมุนเวียน

เงินรับฝากอ่ืนระยะยาว 17 17,323,256.07        17,323,256.07         

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 18 12,489,033.57        9,434,274.51           

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 29,812,289.64       26,757,530.58        

รวมหนี้สิน 131,326,545.27     66,723,634.12        

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 2.16 และ 19 4,223,217,356.97    4,350,381,959.37     

ปรับปรุง รายการปรับปรุงท่ีนํามาปรับยอดสะสมโดยตรง (4,242,644.73)         (4,163,783.75)          

รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิงวดปจจุบัน 1,222,304.54          (12,602,240.98)        

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 4,220,197,016.78   4,333,615,934.64    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

    (นายภูมิภัทร  พรหมบุตร)

ผูอํานวยการฝายบริหารงานกลาง

                      ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561



 

 

 

 
สรุปรายงานผลการบรหิารความเสี่ยง 

ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 



 
 

สรุปผลการบริหารความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ประเด็นความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 
ก่อนมีการจัดการ 

(แผน) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังมีการจัดการ 

(ผล) 
หมายเหตุ 

1. การสร้างมาตรฐานขององค์กรตามมาตรฐานระดับสากล 
    1.1 มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย (OHSAS 18001 หรือ  
ISO 45001) ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

S 15 
(สูงมาก) 

15 
(สูงมาก) 

จะด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสตูรต่างๆ ใน
เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2561 

    1.2 การปฏิบตัิตามข้อบังคับ WAZA ด้าน
สวัสดภิาพสตัว์ (Animal Welfare) 

S 12 
(สูง) 

6 
(ปานกลาง) 

ผลการตรวจประเมินสวัสดภิาพสตัว์ (Animal 
Welfare) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
คิดเป็นร้อยละ 78.08 หรือ 3.9 คะแนน (จาก
คะแนนเตม็ 5) 

    1.3 มาตรฐานระบบการจดัการพลังงาน (ISO 
50001) 

S 9 
(สูง) 

20 
(สูงมาก) 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจดัท ามาตรฐาน
ระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001) 
 

    1.4 มาตรฐานสถานท่ีจดังานประเทศไทย 
(ประเภทห้องประชุม) 

S 9 
(สูง) 

9 
(สูง) 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่
ปรึกษา รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง 

    1.5 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ  
(ISO 9001) ของศูนย์ประชุมฯ 

S 25 
(สูงมาก) 

25 
(สูงมาก) 

บุคลากรของส านักบริหารงานกลางได้เข้า
ฝึกอบรมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(สรอ.) ในวันท่ี 14-16 มีนาคม 2561 

    1.6 การสร้างมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ (ISO 9001) ของส านักบริหารงานกลาง 

S 25 
(สูงมาก) 

25 
(สูงมาก) 

บุคลากรของส านักบริหารงานกลางได้เข้า
ฝึกอบรมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(สรอ.) ในวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 

2. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (LANNA 
ECO MICE) 

S 6 
(ปานกลาง) 

25 
(สูงมาก) 

มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
ให้โอนย้ายศูนย์ประชุมเลยไม่ด าเนินการต่อใน
เรื่องนี ้
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ประเด็นความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 
ก่อนมีการจัดการ 

(แผน) 

ระดับความเสี่ยง 
หลังมีการจัดการ 

(ผล) 
หมายเหตุ 

3. ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

S 12 
(สูง) 

6 
(ปานกลาง) 

รอผลการประเมินจากส านักงาน ป.ป.ช. ประมาณ
เดือนตุลาคม 2561 

4. รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ไม่เปน็ไปตาม
เป้าหมาย 

O 15 
(สูงมาก) 

15 
(สูงมาก) 

รายได้ของศูนย์ประชุมฯ ณ 28 กนัยายน 2561  
คือ 35.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.95 
ของเป้าหมายรายได ้

5. การเบิกจ่ายของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ 
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

O 20 
(สูงมาก) 

20 
(สูงมาก) 

ผลเบิกจ่าย ณ 28 กันยายน2561 จ านวน 
371.1958 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.83 
ล้านบาท 

6. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
ต่อประสิทธิภาพและความคุม้ค่าของการใช้
งบประมาณ 

F 12 
(สูง) 

6 
(ปานกลาง) 

- อยู่ระหว่างด าเนินการรายงานทางการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจะจดัส่ง
ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

C 15 
(สูงมาก) 

3 
(ต่ า) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไมพ่บข้อร้องเรียน 
ในการปฏิบัติงานดา้นการจดัซื้อจดัจ้าง 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑  

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 25๖๐ – กันยายน 256๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   วั นพฤหั สบดี  ที่  12  ตุ ล าคม  2560 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับคณะวิจิตร-ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาล
นครเชียงใหม่ และโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา
ล้านนา จัดฝึกอบรม หัวข้อ “เรียนรู้ภูมิปัญญา
ช่างลงรักปิดทองและเครื่องเขิน” ระหว่างวันที่ 
9 – 30 กันยายน 2560 (เรียนเสาร์-อาทิตย์) 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 
จังหวัดเชียงใหม่ การฝึกอบรม“เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาช่างลงรักปิดทองและเครื่องเขิน” จัดขึ้น
เพื่อ เป็นการเผยแพร่และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่
ได้ร่วมสืบสานภูมิปัญญาศิลปะการลงรักปิด
ทองและเครื่องเขินของชาวล้านนา 

   วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับบริษัทโฮมโชว์ จ ากัด จัดงานมหกรรมลอย
กระทงล้านนา “สีสันแห่งสายน้ า” โดยได้รับ
เกียรติจาก พล.อ.เจน คีรีทวีป ประธานท่ีปรึกษา
คณะท างานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นประธาน
เปิดงาน และมีนางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิง
คนคร ดร .วี ระ เดช จิต ศักดานนท์ ประธาน
กรรมการ บริษัท โฮมโชว์ จ ากัด และคุณวชิรา จิต
ศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโชว์ จ ากัด 
เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
น า น า ช า ติ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  7  ร อ บพร ะ
ชนมพรรษา 

    วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีได้รับสมาชิกใหม่ “กูดูใหญ่” ไม่
ทราบเพศ เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 
ปัจจุบันอาศัยอยู่ในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี 
โดยได้รับการเลีย้งดูจากแมต่ามธรรมชาติ อาศัย
รวมกับฝูงกูดูใหญ่ที่อยู่ภายในส่วนแสดงซาวัน
นาซาฟารี  ซึ่ ง เป็นส่ วนแสดงสัตว์ผู้ ถูกล่ า 
ในธรรมชาติ แถบทวีปแอฟริกา โดยนับเป็น
สมาชิกกูดูใหญ่ ตัวที่ 6 ของเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี และได้รับการตั้งช่ือว่า “น้องยี่ เป็ง” 
เพื่อต้อนรับเทศกาลลอยกระทงยี่เป็ง ประเพณี
ส าคัญที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคเหนือที่
ใกล้จะถึงน้ี 

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 
17.00 น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ร่ วมกับอ า เภอแม่ทา 
เทศบาลต าบลทาปลาดุก ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ล าพูน บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัดล าพูน วัดทาชมพู และสภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
เขตพื้นที่ 1 สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ล้านนา จัดงาน “เทศกาลลอยกระทงวิถี
ล้านนา สะพานขาวทาชมภู” ณ สะพานขาว
ทาชมภู ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัด
ล าพูน 
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ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม
ต่อยอดภูมิปัญญาช่างท้องถิ่น ช่างลงรักปิดทอง
และเครื่องเขิน 

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นางเนตรนภา สุทธิธรรม
ด ารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิง
คนคร และรักษาการผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจ
และโครงการพิเศษ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน 
“บ้านถวายหมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8” 
และ “งานหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1”  
ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 
มกราคม 2561 ณ ย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย 
ต าบลขุนดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเมืองสร้างสรรค์ 
Creative cities แห่งใหม่ขององค์การ การศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 
Creative City of Crafts and Folk Art 1 ใน 64 
เมือง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็น
การส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอด เชียงใหม่ เมือง
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์ของ UNESCO 

     วันเสาร์ท่ี 13 มกราคม 2561 เป็นวันเด็ก
แห่งชาติ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดกิจกรรมมอบ
ความสุขให้เด็กๆ โดยมี คุณเนตรนภา สุทธิธรรม
ด ารง ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
พิงคนคร รักษาการผู้ อ านวยการส า นักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และคุณชาญชัย กีฬาแปง 
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้โอวาท พร้อมมอบ
ของขวัญและแจกไอศครีมแก่เด็กๆ 

     เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2561 ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “เพื่อนให้
เพื่อน ปี 2” เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการแบ่งปัน การ
ช่วยเหลือผู้อื่น ท้ังจากการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับ
แก่เยาวชนให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กและเป็นจิตส านึกท่ี
ดีต่อไปในอนาคต ณ บ้านห้วยปูหลวง ต.ยางเปียง อ.
อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และได้รับความร่วมมือจาก
ธนาคารออมสิน สาขาหนองหอย, ธนาคารกรุงไทย 
สาขาบิ๊กซีหางดง, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) สาขาสี่แยกสนามบิน เชียงใหม่, ธนาคาร
อิสลาม สาขาหางดง, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
สาขาเชียงใหม่ และสาขาสันก าแพง , โรงเรียนวัฒ
โนทัย พายัพ เชียงใหม่, ร้านเชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 
และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีให้การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมในครั้งน้ีเป็นอย่างดี 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) น าโดย นาง
เนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อม
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ 
“เพื่อนให้เพื่อน ปี 2” ขึ้น เพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกในการแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อื่น ทั้ง
จากการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับแก่เยาวชน
ให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กและเป็นจิตส านึกท่ีดี
ต่อไปในอนาคต โดยมอบของขวัญวันเด็ก 
ประจ าปี 2561 ให้แก่เยาวชนบ้านป่ากุ๋ย ต.
ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม ่

วันอังคารท่ี 23 มกราคม 2561 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยนาย
ภูมิภั ทร  พรหมบุตร  ผู้ อ านวยการฝ่ าย
บริหารงานกลาง  ให้ การต้ อนรับคณะ
บุ ค ล า ก ร จ า ก ร า ช อ า ณ า จั ก ร ภู ฎ า น  
และอาจารย์ที่ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

    วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 
น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดการ
ฝึกอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรการบริหาร
สวัสดิภาพสัตว์" พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 โดยมี 
นายวีระพล บุญชูดวง ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
จัดการสัตว์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเทวินทร์ รัตนะวงศะ
วัต ผู้อ านวยการสวนสัตว์นครราชสีมา และ
นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อ านวยการสวนสัตว์
เปิดเขาเขียว เป็นวิทยากรบรรยายในการ
อบรม ณ อาคารไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไน์
ซาฟารี 

    วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 18.30 
น. ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ต้อนรับผู้ประกอบการจากทั่วโลก ที่ เข้า
ร่วมงาน ATF2018 FAREWELL PARTY 
กว่า 600 คน รับบรรยากาศธรรมชาติและ
สัมผัสสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดในไสตลซ์าฟารี โดย
มีนางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร ให้
การต้อนรับ พร้อมนายสันติ ชุดินทรา รอง
ผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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    วันท่ี 9 มีนาคม 2561 ส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี เพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มช้ืน 
ในพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์ และพื้นที่ให้บริการ
นักท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนการก าจัดขยะที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ปุ๋ยชีวภาพจากมูล
สัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สู่ชุมชน ต าบลนาคอ
เรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ในงานผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ฯ พบปะประชาชน “ปุ๋ย
ชีวภาพจากมูลสัตว์” จุดเริ่มต้นของการจัดการ
ขยะจากเศษใบไม้และมูลสัตว์เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี แปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์ 

   วันที่ 30 มีนาคม 2561 ส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบัน
พระปกเกล้า เ ชิญชวนเข้าชมนิทรรศการ
เ มื อ ง ไ ท ย ใ น รั ช ส มั ย พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทัศนาห้วงเวลา 
แห่งการเปลี่ยนแปลง ณ โถงนิทรรศการ 
SMEs 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  7  รอบพระ
ชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเข้าชมฟรีทุก
วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10.00 – 17.30 น. ถึง
วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

    วันอังคารที่  3 เมษายน 2561 เวลา 
13 .00  น .  ส านั ก งานพัฒนาพิ งคนคร 
(องค์การมหาชน) น าโดย นางเนตรนภา  
สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาพิงคนครเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรม
เทศม์มหาชาติ เวสสันดรชาดก) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ณ พระวิหารหลวง  
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
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วันที่  6 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
น าโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติ
หน้าที่ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
เข้าร่วมพิธีเปิด Amazing Mars Garden สวน
อัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

   วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00
น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) 
น าโดย นางสาวรัตนา เรือนทราย ผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริการ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบ
พิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์ โดยมี นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

     วันเสาร์ที่  7 เมษายน พ.ศ.2561 นางกอบกาญจน์ 
วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงนคร 
พร้อม นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าตรวจพื้นที่การ
ด าเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หน่วยงานภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักงานพัฒนาพิงคนคร โดยมี นางเนตรนภา 
สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิง
คนคร รักษาการผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับการเข้าตรวจพื้นที่เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี ในครั้งนี้เป็นการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เป็นครั้งแรก
หลังจากการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารการพัฒนา
พิงคนคร ซึ่งได้เข้าตรวจพื้นที่ในส่วนแสดงทั้งสามส่วน ซาวันนา
ซาฟารี เพรดดิเตอร์พราวน์และจากัวร์เทรล ส่วนแสดงไทเกอร์
เวิลด์ พร้อมทั้งเข้าดูการด าเนินงานด้านการดูแลสวัสดิภาพสัตว์
ภายในโรงพยาบาลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และการ
ให้บริการที่พักในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด้วย 

    เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2560 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมสร้างสีสันวัน
สงกรานต์ ต้อนรับประเพณีปี๋ใหม่เมือง จัดขบวนสัตว์
เล่นสาดน้ าสงกรานต์กับนักท่องเที่ยว ณ เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่
เมืองในเทศกาลวันสงกรานต์นี้ ซ่ึงได้จัดกิจกรรมร่วม
สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ระหว่างวันที่ 10 – 16 
เมษายนนี้ โดยตกแต่งบรรยากาศในรูปแบบล้านนา มี
การแสดงดนตรีพื้น เมืองจากวิทยาลัยนาฏศิลป์
เชียงใหม่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสรงน้ าพระ ท าบุญพระ
ประจ าวันเกิด กิจกรรมกาดหมั้วครัวฮอม รวมทั้ง
สนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งชุด
ไทยในวันสงกรานต์ ซ่ึงทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัด
ให้มีบริการชุดไทยล้านนาไว้บริการนักท่องเที่ยว ฟรี … 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 
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วันที่ 13 เมษายน 2561 ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ให้การต้อนรับ รายการท่องเที่ยว Jalan Jalan 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าถ่ายท ากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในเทศกาลวัน
สงกรานต์ 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่  13 เมษายน 
2561 ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง น าโดย นาง
เนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ อ านวยการส านั กงานพัฒนาพิ งคนคร 
รักษาการผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ในชุดพื้นเมือง
และชุดม้าลาย มอบมะลิคล้องคอและร่วมเล่น
น้ ากับนักท่องเที่ยว เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ล้านนา สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง และสร้าง
สีสันวันสงกรานต์ในบริเวณคูเมือง จังหวัด
เชียงใหม ่

วันท่ี 15 เมษายน 2561 ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) น าโดย นายภูมิภัทร พรหมบุตร 
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้ารดน้ าด าหัว นายปวิณ 
ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องใน
วันข้ึนปีใหม่ไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่  17 เมษายน 2561 ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) น าโดย นายวีระพล 
บุญชูดวง ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารสวัสดิภาพสัตว์ 
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น สืบทอดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวง
เชียงใหม่ ประจ าปี 2561 เพื่อเป็นการร าลึกถึง
คุณงามความดีของอติดผู้ครองนครเชียงใหม่ ณ 
วัดสวนดอกพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 
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วันที่ 18 เมษายน 2561 ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) น าโดย นางเนตร
นภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้ารดน้ าด าหัว ชาญชัย 
กีฬาแปง กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และ 
ปรียานุช กีฬาแปง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาให้คงไว้สืบไป ณ 
ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 

วัน ท่ี  18 เมษายน 2561 เวลา  11.00 น . 
ส า นักงานพัฒนาพิ งคนคร  (อ ง ค์การมหาชน ) 
ด า เ นินงานตามนโยบายของนางกอบกาญจน์ 
วัฒนวรางกูร ประธานคณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาพิงคนคร น าโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรม
ด ารง ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิง
คนคร ลงพื้นท่ีชุมชนโดยรอบ บ้านตองกาย อ.หางดง 
และพื้นท่ีแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนท่ีพัดกระหน่ าในพื้นท่ี
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และชุมชนโดยรอบ เมื่อเย็นวันท่ี 
17 เมษายน 2561 ท่ีผ่านมา โดยได้มอบน้ าดื่ม 
และจัดรถน้ า ฉีดน้ าล้างถนน ในหมู่บ้านตองกาย และ
จัดรถเครนช่วยเทศบาลเมืองแม่เหียะเก็บกวาดและ
ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ท่ีได้รับความเสียหาย รวมท้ังร่วม
จัดรถขยะเก็บกวาดเศษใบไม้กิ่งไม้แก่ชุมชนด้วย 

วันที่  24  เมษายน 2561 เวลา  09 .30 น . 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) น าโดย 
นาง เนตรนภา สุทธิ ธรรมด ารง  ปฏิบั ติ หน้ าที่ 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการ
ผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดสรงน้ าพระธาตุ
ดอยสุเทพ (จ าลอง) และพิธีรดน้ า – ด าหัว คณะ
ผู้บริหาร พร้อมทั้งวิสาหกิจชุมชน 4 ต าบล เนื่องใน
วันสงกรานต์ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีล้านนา และขอพรเพ่ือความเป็น
สิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

วันที่ 23 เมษายน 2561 ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อน
บริเวณประเทศไทยตอนบน ที่อาจมีผลกระทบระหว่างวันที่ 24-
27 เมษายน 2561 โดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร ได้ประชุมหารือ
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเตรียมป้องกันเหตุการณ์ท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อสัตว์ และธรรมชาติในบริเวณเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี รวมทั้งการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งได้เพิ่มความ
แข็งแรงของส่วนจัดแสดงสัตว์ ให้มีความปลอดภัย การตรวจสอบ
อาคาร ร้านค้า และหลังคา รวมทั้งการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า 
สถานีเครื่องส ารองไฟฟ้าที่พร้อมท างานในขณะกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องโดยไม่คาดคิด นอกจากน้ีได้เตรียมความพร้อมในส่วนงาน
บริการซี่งในช่วงดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการจ านวน
มาก ได้เพิ่มมาตรการการดูแลนักท่องเที่ยวและการปฐมพยาบาล
อย่างเข้มงวด พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์การช่วยชีวิตนักท่องเที่ยว
ฉุกเฉิน และจัดเตรียมพื้นท่ีปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
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วันที่  24 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) น า
โดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการ
ผู้อ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดสรง
น้ าพระธาตุดอยสุเทพ (จ าลอง) และพิธีรดน้ า – 
ด าหัว คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งวิสาหกิจชุมชน 4 
ต าบล เนื่องในวันสงกรานต์ตามประเพณีปี๋ใหม่
เมือง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา 
และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ ณ 
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.00 
น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) ร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระ
สถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชา
นุสรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช น าโดย นางสาวรัตนา 
เรือนทราย ผู้ อ านวยการฝ่ ายบริการ 
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ต าบลเมือง
งาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นตัวแทนอุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย มอบส าเนาพระราชกฤษฏีกา เพิกถอน
อุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพ บางส่วนในพ้ืนท่ีต าบลสุ
เทพ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่และต าบล
หนองควาย  อ า เภอหางดง จั งหวั ด เ ชี ยง ใหม่ 
พ . ศ . 2 56 0  โ ดย มี น า ยภู มิ ภั ท ร  พร ห มบุ ต ร 
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกลางเป็นผู้แทนรับมอบ 
โดยพื้นที่ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ถุูก
เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพ -ปุย เป็นที่
เรียบร้อย ตามพระราชกฤษฏีกาฯ 

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมจัดกิจกรรมแจก
ปุ๋ยมูลสัตว์แก่ประชาชนตามโครงการผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายปวิณ ช านิ
ประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน 
ณ เทศบาลต าบลหนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอ
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
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เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่  29 พฤษภาคม 2561 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน ) โดย
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจ าปี 2561 ขึ้น เพ่ือเป็น
การร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ โดยการเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียว และเป็นปัจจัยส าคัญอันหนึ่งที่ท าให้เกิดความชุ่ม
ชื้น ช่วยบรรเทาความร้ายแรงของพายุ ช่วยป้องกันการ
พังทลายของหน้าดินที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ และ
เพ่ือให้ร่มเงาในอนาคต อีกทั้งยังเป็นอาหารให้แก่สัตว์ได้
อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมปลูกป่านี้ ได้รับเกียรติจาก นางเนตร
นภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 150 ต้น อาทิ 
ต้นอินทนิน, ต้นราชพฤกษ์, ต้นยางนา ต้นขนุน, ต้นชมพู่
มะเหมี่ยว, ต้นมะขามป้อม, ต้นกล้วย, ต้นเงาะ และต้น
มะไฟ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2561 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) น า
โดย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธาน
กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในการ
เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการด าเนินงาน
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ต่อ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
พร้อมทั้งพบตัวแทนชุมชน ภาคประชาชน ณ 
ห้องวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
น าโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
เข้าร่วมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกีรติ  7  รอบ 
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2561 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) น าโดย 
นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร ให้การ
สนับสนุนน้ าดื่ มและรถลากพ่วง ในงาน
อัญเชิญน้ าสรงพระราชทาน พระบรมธาตุวัด
พระธาตุดอยค าและสืบสานประเพณีต๋ามฮีต 
ต ว ย ฮ อ ย  เ ตี ย ว ขึ้ น ด อ ย ค า  ป ร ะ จ า ปี 
พ.ศ.2561 
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วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา13.30น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) 
เข้าร่วมพิธีถวายน าูสรงพระราชทาน พระ
บรมธาตุ  วัดพระธาตุดอยค า  ประจ าปี 
2561 ต าบลแม่เหียะ อ าเถอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้า
ร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus 2018 
(TTM+2018) เปิดโต๊ะเจรจาซื้อขายธุรกิจท่องเที่ยว มิติ
ใหม่ เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และ
เผยแพร่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย สร้าง
การรับรู้และเพ่ิมความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 
มิถุนายน 2561 และพร้อมกันนี้  นางกอบกาญจน์ 
วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิง
คนคร ได้เข้าเยี่ยมชมและต้อนรับผู้ประกอบการที่มาเยี่ยม
ชมบูธของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นางสาวนิ่มนวล 
ธัญญวัฒโนทัย หัวหน้างานบริหารการขายและรับจอง 
และเจ้าหน้าที่ พาเยี่ยมชมบูธพร้อมให้ข้อมูลเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีแก่ผู้ประกอบการที่มาเยี่ยมชม ณ โอเชี่ยนมารีน่า 
ยอร์ช คลับ พัทยา 

เมื่ อ เ วลา  09.00 น.  วัน ท่ี  16 มิถุนายน 2561 
ส า นักงานพัฒนาพิงคนคร (อง ค์การมหาชน)  โดย
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดวันเกิดให้สมาชิก  เสือ
โคร่ งสีทอง  ต้อนรับอายุครบ 5 ขวบ ในวัน ท่ี  16 
มิถุนายน 2561 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี จัดกิจกรรมวันเกิดให้กับ โกลดี้ เสือโคร่งสีทองเพศ
เมีย ท่ีมีอายุครบ 5 ขวบ ในวันน้ี โดยได้จัดเตรียมเค้กวุ้น
เน้ือท่ีซ่อนชิ้นเน้ืออยู่ในวุ้น และจัดตกแต่งสถานท่ีด้วยกิ่ง
ไม้ ใบไม้ ให้มีความเป็นธรรมชาติ พร้อมร่วมร้องเพลงสุข
สันต์วันเกิดเพื่อเป็นการมอบของขวัญวันเกิดในวันพิเศษน้ี
ให้แก่ “โกลดี้” อีกท้ังเป็นการจัดกิจกรรม Enrichment 
เสริ มสร้ า งพฤติ กรรมสัตว์  ให้ เกิ ดพฤติ กรรมตาม
สัญชาตญาณของสัตว์ในธรรมชาติ ซ่ึงเมื่อ “โกลดี้” เข้ามา
ในพื้นท่ีจัดงานวันเกิดก็ได้กินเค้กวุ้นเน้ืออย่างเอร็ดอร่อย 
และเล่นกิ่งไม้ใบไม้ท่ีน ามาตกแต่งในพื้นท่ีอย่างสนอกสนใจ 

วันท่ี 21 มิถุนายน 2561 ส านักงานพัฒนาพิงนคร 
(องค์การมหาชน) โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดบูธโครง
การ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  พบปะ
ประชาชน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 
8/2561 อ า เภอเวียงแหง จั งหวัดเชียงใหม่  เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์ภาระกิจของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นายปวิณ ช านิประศาสน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ 
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรม
นันทนาการและแจกปุ๋ยมูลสัตว์แก่ชาวบ้านท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว พร้อม ท้ัง เยี่ ยมชมหน่วยบริการ
ประชาชน ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ณ 
โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
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วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 
ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และนายอิศ
เรศ จิราธิวัฒน์ , นายอนุชา ด ารงมณี , ดร.สุเทพ นิ่มสาย 
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พร้อมนางเนตร
นภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่พบปะชุมชนเพื่อ
เตรียมพัฒนาสู่ การ เป็นสมาร์ท ซิตี้  เข้ า เยี่ ยมชมการ
ด าเนินงานของวิสากิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุง ซ่ึงเป็นหมู่บ้านหัตถกรรม 
OTOP เพื่อการท่องเที่ยวที่มีการปั้นน้ าต้นและหม้อน้ ามา
นานกว่า 200 ปี และหลังจากนี้ส านักงานพัฒนาพิงคนครจะ
ได้ร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา09.00น.
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
น าโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
พร้อมผู้บริหารและเจ้ าหน้าที่  เข้ าร่ วม
ประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ประจ าปี 2561 ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมการบริหารเทคโนโลยีการดแูลรกัษา
สภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว 
ระหว่างวันท่ี 18 - 31 กรกฎาคม 2561ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็น
การจัดขึ้นโดยศูนย์ ไผ่และหวายนานาชาติแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ศึกษาดูงานกันระหว่างหน่วยงานของไทยกับจีน ซึ่ง
ส านักงานพัฒนาพิงคนครได้รับเชิญจากสถานกงสุล
ใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าเชียงใหม่ ใน
การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

วนัองัคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ส านกังานพฒันา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) น าโดย นางเนตรนภา 
สุท ธิ ธ ร รมด า ร ง  ป ฏิบัติ ห น้ าที่ ผู้ อ านวยกา ร 
ส านกังานพฒันาพิงคนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
กิจกรรม GIVE TO LIVE ให้เลือดให้ชีวิต เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทัง้นีข้อเชิญชวน
ชาวเชียงใหม่ร่วมใจกนับริจาคโลหิตได้ตัง้แต่ 8.00 
– 16.00 น. ณ อาคาร SME ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา 
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วันอังคารท่ี 24 กรกฎาคม 2561 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) น าโดย นางเนตรนภา สุทธิ
ธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการ 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมคณะ
ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือ ความ
ร่วมมือเชื่อมโยงการจัดการท่องเท่ียว 8 
จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุมไกรสร
ราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 
น. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน)  น าโดย นายทรงศักดิ์ สุทัศน์ ณ 
อยุธยา ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อม
บ ารุง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 
พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ พระต าหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน์ 

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดแถลง
ข่าวเปิดตัว “ลูกค่างห้าสี” ... ต้อนรับวันแม่ ... 
พร้อมชวนบินลัดฟ้าพาแม่เท่ียว กับ 7 สายการ
บิ น ชั้ น น า  โ ด ย ไ ด้ รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก 
นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร ประธาน
กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เป็นผู้
แถลงข่าว ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) น าโดย นายวีระพล บุญชูดวง 
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารสวัสดิภาพสัตว์ 
พร้อมเจ้าหน้าท่ี ร่วมพิธีลงนามถวายพระ
พรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ณ 
พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
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วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี บรรยากาศการท่องเที่ยวในวันนี้
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวให้ความ
สนใจเข้าเที่ยวชมเป็นจ านวนมาก โดย
เดินทางมาเป็นครอบครัวแม่ลูก และพากัน
แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ซึ่งในวันนี้ที่เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี ได้มอบของขวัญให้แม่เที่ยวชม
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวัน 

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ส านักงานพัฒนาพิง
คนคร(องค์การมหาชน) โดยส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 น าโดย 
นายภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อ านวยการฝ่าย
บริ หารงานกลาง  คณะผู้ บ ริ ห าร  และ
เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อม
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ 
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

วันที่  12 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
น าโดย นางสาวสุพิชญา หลิมตระกูล หัวหน้า
งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล 
พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระ
พรชั ยมงคล  สม เด็ จพระนา ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

วันที่  16 สิงหาคม 2561 เวลา10.00 น.
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) 
น าโดย นายภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารงานกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
พิธีเปิดนิทรรศการ "สืบราชสันติวงศ์วิพัฒน 
มหาวชิราลงกรณ" โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ 
เ ป็ นป ร ะธ าน ใน พิ ธี เ ข้ า ร่ ว ม พิ ธี  ณ  ห อ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 
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เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมจัดกิจกรรม
แจกปุ๋ยมูลสัตว์แก่ประชาชนตามโครงการผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะ
ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมี นาย
ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งทุ่ง 
ต าบลโป่งทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 9.00น. ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) น าโดย นายทรง
ศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการฝ่ายปฎิบัติการ
และซ่อมบ ารุ ง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วมพิธีปล่อยตัวนัก
วิ่งในงาน AIR FORCE RUN 2018 RUN TO THE 
SKY "วิ่งเฉียดฟ้า พิชิตยอดดอยอินทนนท์" ณ พระ
มหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพภูมิสิริ 
ดอยอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ส านักงานพัฒนาพิง
คนคร (องค์การมหาชน) น าโดย นางเนตรนภา สุทธิ
ธรรมด ารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
พิงคนคร พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกับ
คณะท างานขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พลเอกเจน 
คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษาคณะท างานประชารัฐ
ขับเคลื่อนการท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนของส านักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน 
ณ ห้องประชุมโรงแรมภูมิไทยการ์เด้น จังหวัดแพร่ 

เมื่ อ เ วลา  09.00 น.  วัน ท่ี  16 มิถุนายน 2561 
ส า นักงานพัฒนาพิงคนคร (อง ค์การมหาชน)  โดย
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดวันเกิดให้สมาชิก  เสือ
โคร่ งสีทอง  ต้อนรับอายุครบ 5 ขวบ ในวัน ท่ี  16 
มิถุนายน 2561 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี จัดกิจกรรมวันเกิดให้กับ โกลดี้ เสือโคร่งสีทองเพศ
เมีย ท่ีมีอายุครบ 5 ขวบ ในวันน้ี โดยได้จัดเตรียมเค้กวุ้น
เน้ือท่ีซ่อนชิ้นเน้ืออยู่ในวุ้น และจัดตกแต่งสถานท่ีด้วยกิ่ง
ไม้ ใบไม้ ให้มีความเป็นธรรมชาติ พร้อมร่วมร้องเพลงสุข
สันต์วันเกิดเพื่อเป็นการมอบของขวัญวันเกิดในวันพิเศษน้ี
ให้แก่ “โกลดี้” อีกท้ังเป็นการจัดกิจกรรม Enrichment 
เสริ มสร้ า งพฤติ กรรมสัตว์  ให้ เกิ ดพฤติ กรรมตาม
สัญชาตญาณของสัตว์ในธรรมชาติ ซ่ึงเมื่อ “โกลดี้” เข้ามา
ในพื้นท่ีจัดงานวันเกิดก็ได้กินเค้กวุ้นเน้ืออย่างเอร็ดอร่อย 
และเล่นกิ่งไม้ใบไม้ท่ีน ามาตกแต่งในพื้นท่ีอย่างสนอกสนใจ 

วันท่ี 21 มิถุนายน 2561 ส านักงานพัฒนาพิงนคร 
(องค์การมหาชน) โดยส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดบูธโครง
การ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  พบปะ
ประชาชน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 
8/2561 อ า เภอเวียงแหง จั งหวัดเชียงใหม่  เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ภาระกิจของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นายปวิณ ช านิประศาสน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ 
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรม
นันทนาการและแจกปุ๋ยมูลสัตว์แก่ชาวบ้านท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว พร้อม ท้ัง เยี่ ยมชมหน่วยบริการ
ประชาชน ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ณ 
โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 




