
รายงานการก ากบัติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน 

(ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

 
 

***************************************************** 

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

ส านักบริหารงานกลาง 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

เมษายน ๒๕๖๕ 



วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ
    90,556,450     44,434,790     49.07    43,888,998.16   48.47     46,667,451.84    51.53

เงินงบประมาณ     79,115,200     38,761,200    48.99    42,858,998.16   54.17     36,256,201.84    45.83

เงินนอกงบประมาณ     11,441,250      5,673,590    49.59     1,030,000.00    9.00     10,411,250.00    91.00

   212,447,520   101,302,910     47.68    46,755,396.87   22.01   165,692,123.13    77.99

เงินงบประมาณ     27,200,000     13,600,000    50.00     9,709,057.50   35.70     17,490,942.50    64.30

เงินนอกงบประมาณ   185,247,520     87,702,910    47.34    37,046,339.37   20.00   148,201,180.63    80.00

1 ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน    125,741,270     64,762,760     51.50    43,831,583.59   34.86     81,909,686.41    65.14

เงินงบประมาณ     27,200,000     13,600,000    50.00     9,709,057.50   35.70     17,490,942.50    64.30

เงินนอกงบประมาณ     98,541,270     51,162,760    51.92    34,122,526.09   34.63     64,418,743.91    65.37
1.1 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการทอ่งเที่ยวของเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี (สชน.)      98,473,750     50,923,500     51.71    34,309,394.44   34.84     64,164,355.56    65.16

เงินงบประมาณ     27,200,000     13,600,000    50.00     9,709,057.50   35.70     17,490,942.50    64.30

เงินนอกงบประมาณ     71,273,750     37,323,500    52.37    24,600,336.94   34.52     46,673,413.06    65.48

1.2 กิจกรรมบริหารจัดการส านกังาน (สบง./สตน.)      27,267,520     13,839,260     50.75      9,522,189.15   34.92     17,745,330.85    65.08

เงินงบประมาณ                  -                   -           -                      -         -                       -          -   

เงินนอกงบประมาณ     27,267,520     13,839,260    50.75     9,522,189.15   34.92     17,745,330.85    65.08

2 ค่าใชจ้่ายลงทุน (ค่าครุภณัฑ์)       1,994,950      1,994,950   100.00        514,230.00   25.78      1,480,720.00    74.22

เงินงบประมาณ                  -                   -           -                      -         -                       -          -   

เงินนอกงบประมาณ       1,994,950      1,994,950   100.00        514,230.00   25.78      1,480,720.00    74.22
2.1 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการทอ่งเที่ยวของเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี (สชน.)        1,943,350       1,943,350   100.00         514,230.00   26.46       1,429,120.00    73.54

เงินงบประมาณ                  -                   -           -                      -         -                       -          -   

เงินนอกงบประมาณ       1,943,350      1,943,350   100.00        514,230.00   26.46      1,429,120.00    73.54

2.2 กิจกรรมบริหารจัดการส านกังาน (สบง./สตน.)            51,600           51,600   100.00                     -          -             51,600.00  100.00

เงินงบประมาณ                  -                   -           -                      -         -                       -          -   

เงินนอกงบประมาณ           51,600           51,600   100.00                    -         -             51,600.00  100.00

3 ค่าใชจ้่ายโครงการ     84,711,300     34,545,200     40.78     2,409,583.28     2.84     82,301,716.72    97.16

เงินงบประมาณ                  -                   -           -                      -         -                       -          -   

เงินนอกงบประมาณ     84,711,300     34,545,200    40.78     2,409,583.28    2.84     82,301,716.72    97.16
3.1 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าบริการด้านการทอ่งเที่ยวของเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี (สชน.)      52,626,300     19,911,500     37.84         395,858.28     0.75     52,230,441.72    99.25

เงินงบประมาณ                  -                   -           -                      -         -                       -          -   

เงินนอกงบประมาณ     52,626,300     19,911,500    37.84        395,858.28    0.75     52,230,441.72    99.25

3.2 กิจกรรมบริหารจัดการส านกังาน (สบง./สตน.)      32,085,000     14,633,700     45.61      2,013,725.00     6.28     30,071,275.00    93.72

เงินงบประมาณ                  -                   -           -                      -         -                       -          -   

เงินนอกงบประมาณ     32,085,000     14,633,700    45.61     2,013,725.00    6.28     30,071,275.00    93.72

   303,003,970   145,737,700     48.10    90,644,395.03   29.92   212,359,574.97    70.08

เงินงบประมาณ   106,315,200    52,361,200    49.25   52,568,055.66  49.45     53,747,144.34    50.55

เงินนอกงบประมาณ   196,688,770    93,376,500    47.47   38,076,339.37  19.36   158,612,430.63    80.64

รวมทั้งสิน้

ผลเบกิจ่ายงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2565

ณ วันที ่31 มีนาคม 2565

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

แผนเบิกจ่าย
(ต.ค. 64 - 31 ม.ีค. 65)

ผลเบิกจ่าย
(ต.ค. 64 - 31 ม.ีค. 65)

คงเหลือ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ค่าใชจ้่ายบุคลากร)

แผนงานพ้ืนฐาน



วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ
1 งบบคุลากร      90,556,450        44,434,790     49.07      43,888,998.16     48.47      46,667,451.84    51.53

เงินงบประมาณ      79,115,200        38,761,200     48.99      42,858,998.16     54.17      36,256,201.84    45.83

เงินนอกงบประมาณ      11,441,250          5,673,590     49.59        1,030,000.00       9.00      10,411,250.00    91.00

     90,556,450        44,434,790     49.07      43,888,998.16     48.47      46,667,451.84    51.53

เงินงบประมาณ      79,115,200        38,761,200     48.99      42,858,998.16     54.17      36,256,201.84    45.83

เงินนอกงบประมาณ      11,441,250          5,673,590     49.59        1,030,000.00       9.00      10,411,250.00    91.00

รวมทัง้สิน้

ผลเบกิจา่ยงบประมาณประจ าป ีพ .ศ. 2562 (เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565

งบบคุลากร

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณ

ทีไ่ดร้ับจัดสรร

แผนเบกิจ่าย
(ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)

ผลเบกิจ่าย
(ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)

คงเหลอื



วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ
1 งบด าเนินงาน      98,473,750        50,923,500     51.71      34,309,394.44     34.84      64,164,355.56    65.16

เงินงบประมาณ      27,200,000        13,600,000     50.00        9,709,057.50     35.70      17,490,942.50    64.30

เงินนอกงบประมาณ      71,273,750        37,323,500     52.37      24,600,336.94     34.52      46,673,413.06    65.48

2 งบลงทนุ       1,943,350      1,943,350.00    100.00          514,230.00     26.46       1,429,120.00    73.54

เงินงบประมาณ                  -                       -            -                         -            -                        -           -   

เงินนอกงบประมาณ       1,943,350          1,943,350   100.00          514,230.00     26.46       1,429,120.00    73.54

2.1 ค่าครุภณัฑ์        1,943,350           1,943,350    100.00           514,230.00      26.46        1,429,120.00     73.54

เงินงบประมาณ                  -                       -            -                         -            -                        -           -   

เงินนอกงบประมาณ       1,943,350          1,943,350   100.00          514,230.00     26.46       1,429,120.00    73.54

3 งบโครงการ      52,626,300        19,911,500     37.84          395,858.28       0.75      52,230,441.72    99.25

เงินงบประมาณ                  -                       -            -                         -            -                        -           -   

เงินนอกงบประมาณ      52,626,300        19,911,500     37.84          395,858.28       0.75      52,230,441.72    99.25

3.1 งบด าเนินงาน      12,532,000           1,893,500      15.11           210,340.28        1.68      12,321,659.72     98.32

เงินงบประมาณ                  -                       -            -                         -            -                        -           -   

เงินนอกงบประมาณ      12,532,000          1,893,500     15.11          210,340.28       1.68      12,321,659.72    98.32

3.2 งบลงทุน      40,094,300         18,018,000      44.94           185,518.00        0.46      39,908,782.00     99.54

เงินงบประมาณ                  -                       -            -                         -            -                        -           -   

เงินนอกงบประมาณ      40,094,300        18,018,000     44.94          185,518.00       0.46      39,908,782.00    99.54

   153,043,400        72,778,350     47.55      35,219,482.72     23.01    117,823,917.28    76.99

เงินงบประมาณ      27,200,000        13,600,000     50.00        9,709,057.50     35.70      17,490,942.50    64.30

เงินนอกงบประมาณ    125,843,400        59,178,350     47.03      25,510,425.22     20.27    100,332,974.78    79.73

คงเหลอื

รวมทัง้สิน้

ผลเบกิจา่ยงบประมาณประจ าป ีพ .ศ. 2565

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565

กิจกรรมการพัฒนาสนิค้าบริการดา้นการทอ่งเที่ยวของเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเชยีงใหมไ่นทซ์าฟารี

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณ

ทีไ่ดร้ับจัดสรร

แผนเบกิจ่าย
(ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)

ผลเบกิจ่าย
(ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)



วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ
1 งบด าเนินงาน      27,267,520    13,839,260.00     50.75        9,522,189.15     34.92      17,745,330.85    65.08

เงินงบประมาณ                  -                       -            -                         -            -                        -           -   

เงินนอกงบประมาณ      27,267,520    13,839,260.00     50.75        9,522,189.15     34.92      17,745,330.85    65.08

2 งบลงทนุ            51,600          51,600.00    100.00                      -            -             51,600.00  100.00

เงินงบประมาณ                  -                       -            -                         -            -                        -           -   

เงินนอกงบประมาณ            51,600          51,600.00   100.00                       -            -             51,600.00  100.00

2.1 ค่าครุภณัฑ์            51,600          51,600.00    100.00                      -            -              51,600.00   100.00

เงินงบประมาณ                  -                       -            -                         -            -                        -           -   

เงินนอกงบประมาณ            51,600          51,600.00   100.00                       -            -             51,600.00  100.00

3 งบโครงการ      32,085,000    14,633,700.00     45.61        2,013,725.00       6.28      30,071,275.00    93.72

เงินงบประมาณ                  -                       -            -                         -            -                        -           -   

เงินนอกงบประมาณ      32,085,000    14,633,700.00     45.61        2,013,725.00       6.28      30,071,275.00    93.72

3.1 งบด าเนินงาน      25,745,000    12,731,700.00     49.45        2,013,725.00       7.82      23,731,275.00    92.18

เงินงบประมาณ                  -                       -            -                         -            -                        -           -   

เงินนอกงบประมาณ      25,745,000    12,731,700.00     49.45        2,013,725.00       7.82      23,731,275.00    92.18

3.2 งบลงทุน        6,340,000      1,902,000.00      30.00                        -             -          6,340,000.00   100.00

เงินงบประมาณ                  -                       -            -                         -            -                        -           -   

เงินนอกงบประมาณ       6,340,000      1,902,000.00     30.00                       -            -         6,340,000.00  100.00

     59,404,120    28,524,560.00     48.02      11,535,914.15     19.42      47,868,205.85    80.58

เงินงบประมาณ                  -                       -            -                         -            -                        -           -   

เงินนอกงบประมาณ      59,404,120    28,524,560.00     48.02      11,535,914.15     19.42      47,868,205.85    80.58

รวมทัง้สิน้

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณ

ทีไ่ดร้ับจัดสรร

แผนเบกิจ่าย
(ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)

ผลเบกิจ่าย
(ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)

คงเหลอื

ผลเบกิจา่ยงบประมาณประจ าป ีพ .ศ. 2565
ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565

กิจกรรมบริหารจดัการส านักงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักบริหารงานกลาง และส านักตรวจสอบภายใน



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน : ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ยังไม่ด าเนินการ

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสารขอซ้ือ

ขอจ้างมายัง

ฝ่ายพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมการ TOR 

และราคากลาง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และราคากลาง

(10 วัน)

ท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง/

ต้ังคณะกรรมการ

พิจารณารายงานผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้าง

(5 วัน)

ประกาศเชิญชวน/

เชิญเสนอราคา/ตก

ลงราคา

(7 วัน)

คณะกรรมการท า

รายงานผล

(5 วัน)

เสนอรายงานผล

คณะกรรมการพิจารณา 

และประกาศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

ราคา แจ้ง

ท าสัญญา

ออก PO /ท า

สัญญา
เบิกจ่าย

66 270,950

45 187,450

1 ตราช่ังดิจิตอล 2 10,000 ✓  Amphiteater, จุดอนุบาลลูกสัตว์, Tiger 

 Show ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์

2 ตู้กดน ้าด่ืมเย็น-ร้อน 1 6,800 ✓  จุด Amphiteater

 ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์

3 พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง 10 36,900 ✓  Amphiteater, Tiger show, จุดเซอพัส

 ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์

4 พัดลมโรงงาน 3 24,000 ✓  กลุ่มงานภูมิทัศน์ฯ

 ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ้ารุง

5 เคร่ืองพ่นยาแบบแบตเตอร่ี 3 4,500 ✓  กลุ่มงานภูมิทัศน์ฯ

6 รถเข็นเหล็ก 2 ล้อฐาน 5 12,500 ✓  กลุ่มงานภูมิทัศน์ฯ

 ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ้ารุง

7 ไมโครโฟนวิทยุส่ือสาร 3 6,000 ✓  กลุ่มงาน รปภ.ฯ

 ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ้ารุง

8 โคมไฟสปอต์ไลต์ 3 10,500 ✓  กลุ่มงาน รปภ.ฯ

 ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ้ารุง

9 เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกาย 5 18,500 ✓  กลุ่มงาน รปภ.ฯ

 ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ้ารุง

10 เคร่ืองเป่าใบไม้ แบบสะพายหลัง 5 35,000 ✓  กลุ่มงาน รปภ.ฯ

 ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ้ารุง

11 ตู้เก็บปืนยาวเป็นเหล็ก 1 10,000 ✓  กลุ่มงาน รปภ.ฯ

 ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ้ารุง

12 เอ็กซ์เทอนัลฮาร์ดดิสก์ 1 4,350 ✓ งานพัฒนาสินค้าและบริการ ฝ่ายการตลาด

13 จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ ว 3 8,400 ✓  งานบริหารบัตรเข้าชม ฝ่ายบริการ

ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์

1. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผลปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประเภทงบ : ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์)

รายละเอียด จ านวน
วงเงิน

งบประมาณ

ข้ันตอนการด าเนินงาน

หน่วยงานต้นเร่ือง

หนา้ที ่1



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด าเนินการ

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสารขอซ้ือ

ขอจ้างมายัง

ฝ่ายพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมการ TOR 

และราคากลาง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และราคากลาง

(10 วัน)

ท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง/

ต้ังคณะกรรมการ

พิจารณารายงานผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้าง

(5 วัน)

ประกาศเชิญชวน/

เชิญเสนอราคา/ตก

ลงราคา

(7 วัน)

คณะกรรมการท า

รายงานผล

(5 วัน)

เสนอรายงานผล

คณะกรรมการพิจารณา 

และประกาศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

ราคา แจ้ง

ท าสัญญา

ออก PO /ท า

สัญญา
เบิกจ่าย

รายละเอียด จ านวน
วงเงิน

งบประมาณ

ข้ันตอนการด าเนินงาน

หน่วยงานต้นเร่ือง

21 83,500

1 Hard disk drive Enternal 

(อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด

ภายนอก)

2 4,000 ✓  งานบัญชี 

 ส้านักบริหารงานกลาง

2 เคร่ืองท้าลายเอกสาร 1 9,000 ✓  งานบัญชี 

 ส้านักบริหารงานกลาง

3 ชั นวางเหล็กฉาก 4 ชั น 15 64,200 ✓  งานบัญชี 

 ส้านักบริหารงานกลาง

4 เอ็กซ์เทอนัลฮาร์ดดิสก์ 3 6,300 ✓  งานพัสดุ และอาคารสถานท่ี 

 ส้านักบริหารงานกลาง

2. ส านักบริหารงานกลางและ

   ส านักตรวจสอบภายใน

หนา้ที ่2



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำร

พิจำรณำ และ

ประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

36 1,994,950

34 1,943,350

25 666,250

1 ตู้ล าโพง 1               11,900 ✓  ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์

2 อานม้าเวสเทิร์น (คาวบอย) 2               52,000 ✓  ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์

3 ตู้เย็น 1               15,600 ✓  ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์

4 อ่างล้างจาน 2 หลุม 2               50,000 ✓  ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์

5 เคร่ืองฉีดน  าแรงดันสูง 1               23,100 ✓  ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์

6 หุ่นยนต์เช็ดกระจก 2               56,000 ✓  ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์

7 ป๊ัมสระน  า 1               27,550 ✓  ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์

8 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 3               56,700 ✓  ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง

9 เคร่ืองพ่นยาแบบแรงดันของเหลว 1               11,900 ✓  ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง

10 แผงกั นจราจรแบบสามเหล่ียนหยุดตรวจ 

ระบบโซลาร์เซลล์

5               90,000 ✓  ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง

11 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 3             166,500 ✓  ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง

12 ปืนยาวลูกซอง 5 นัด 3             105,000 ✓  ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง

7            232,100

1 คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 

พร้อมอุปกรณ์

1               23,300 ✓  ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง

2 คอมพิวเตอร์ PC ส าหรับงานเขียนแบบ 2             129,600 ✓  ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง

3 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ

4               79,200 ✓  ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง

2 1,045,000

1 รถมอเตอร์ไซด์สามล้อบรรทุก

(เอนกประสงค์)

1               95,000 ✓  ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์

2 รถบรรทุกขยะ 1             950,000 ✓  ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง

แบบติดตำมผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

รำยละเอียด จ ำนวน  วงเงินงบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หน่วยงำนต้นเร่ือง

ค่ำครุภัณฑ์

1. ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

1.1 อุปกรณ์ส ำนักงำน

1.2 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1.3 ยำนพำหนะ

หนา้ที ่1



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำร

พิจำรณำ และ

ประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

รำยละเอียด จ ำนวน  วงเงินงบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หน่วยงำนต้นเร่ือง

2 51,600

2 51,600

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน

ประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ

2               51,600 ✓ - งานการเงิน จ านวน 1 ชุด

- งานพัสดุ และอาคารสถานท่ี จ านวน 

1 ชุด

2. ส ำนักบริหำรงำนกลำง

2.1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หนา้ที ่2



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือขอ

จ้ำงมำยังฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำ

รำยงำนผลและตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/เชิญ

เสนอรำคำ/ตกลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำร

ท ำรำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับรำคำ 

แจ้งท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

1 สพค.101.3/0349

ลงวันท่ี 30 ก.ย. 63

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าท่ี 1 16,582,500 ✓  - คณะกรรมการพิจารณาสรุปผล

ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่

มำตรฐำนสำกล 

รำยกำรโครงกำรเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีค้ำงจ่ำย - กรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2565

ล ำดับท่ี
เลขท่ีสัญญำ/

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง/เลขท่ี

เอกสำร

ช่ือสัญญำ/รำยกำร
จ ำนวนเงิน

ท่ีขอกัน (บำท)

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ



ยังไม่ด ำเนินกำร
ต้นเร่ืองส่งเอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยังฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR และ

รำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำ

รำยงำนผลและตรวจรับ

เสนอขออนุมัติรำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับรำคำ 

แจ้งท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

16,941,464.06   

16,941,464.06   

1.1 PDA 42/2564 

ลงวันท่ี 16 พ.ย. 64

สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์บนส่ือออนไลน์ Facebook

 ของหน่วยงาน

- งวดท่ี 11 

- งวดท่ี 12 (งวดสุดท้าย)

48,465.88         ✓  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

48,465.88 บาท

1.2 PDA 48/2564 
ลงวันท่ี 18 มี.ค. 64

สัญญาจ้างด าเนินงาน Line OA ของหน่วยงาน
- งวดท่ี 7 

- งวดสุดท้าย

15,113.75         ✓  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
15,113.75 บาท

1.3 PDA 49/2564
ลงวันท่ี 25 มี.ค. 64

สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่ส่ือโฆษณา เพ่ือการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชียงใหม่

ไนท์ซาฟารี ผ่านส่ือโฆษณาในโรงภาพยนตร์จอดิจด

ตอล รวมถึงส่ือออนไลน์

- งวดท่ี 2 

- งวดท่ี 3 

- งวดท่ี 4

- งวดท่ี 5

- งวดท่ี 6

- งวดท่ี 7

- งวดท่ี 8 (งวดสุดท้าย)

13,147,909.83   ✓  - ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 13,147,909.83 บาท

 - รอเบิกจ่าย (งวดท่ี 2-8)

1.4 PDA 52/2564 
ลงวันท่ี 15 ก.ค. 64

สัญญาจ้างเหมาดูแลป้าย Maintenance Digital 
signed

- งวดท่ี 2 

- งวดท่ี 3 (งวดสุดท้าย)

178,476.00       ✓  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
178,476 บาท

1.5 PDA 54/2564 

ลงวันท่ี 20 ก.ค. 64

สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์

ในส่ือวิทยุในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

- งวดท่ี 3 

- งวดท่ี 4

- งวดท่ี 5
- งวดท่ี 6 (งวดสุดท้าย)

109,989.00       ✓  - เบิกจ่ายงเรียบร้อยแล้ว จ านวน

 109,989 บาท

1.6 PDA 56/2564 

ลงวันท่ี 10 ส.ค. 64

สัญญาเช่าป้าย Billboard กรุงเทพฯ และปริมณฑล

- งวดท่ี 2 (งวดสุดท้าย)
249,500.00       ✓  เบิกจ่ายงเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

249,500 บาท

รำยกำรโครงกำรเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีค้ำงจ่ำย - ก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2565

ล ำดับท่ี
เลขท่ีสัญญำ/ใบส่ัง

ซ้ือส่ังจ้ำง/เลขท่ี

เอกสำร

ช่ือสัญญำ/รำยกำร
 จ ำนวนเงิน

ท่ีขอกัน (บำท)

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

ส ำนักบริหำรงำนกลำง

1. โครงกำรกิจกรรมประชำสัมพันธ์บูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564

หนา้ที ่1



ยังไม่ด ำเนินกำร
ต้นเร่ืองส่งเอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยังฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR และ

รำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำ

รำยงำนผลและตรวจรับ

เสนอขออนุมัติรำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับรำคำ 

แจ้งท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

ล ำดับท่ี
เลขท่ีสัญญำ/ใบส่ัง

ซ้ือส่ังจ้ำง/เลขท่ี

เอกสำร

ช่ือสัญญำ/รำยกำร
 จ ำนวนเงิน

ท่ีขอกัน (บำท)

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

1.7 PDA 57/2564 

ลงวันท่ี 10 ส.ค. 64

สัญญาเช่าป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณสนามบิน

(เบิกจ่าย 1 งวด)
499,000.00       ✓  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

499,000 บาท

1.8 PDA 58/2564 

ลงวันท่ี 16 ส.ค. 64

สัญญาจ้างผลิตส่ือ VTR แนะน าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

(เบิกจ่าย 1 งวด)
495,000.00       ✓  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

495,000 บาท

1.9 PDA 59/2564 

ลงวันท่ี 16 ส.ค. 64

สัญญาจ้างผลิตคลิปวีดิโอสัตว์เด่นๆ ภายในเชียงใหม่

ไนท์ซาฟารี

(เบิกจ่าย 1 งวด)

498,000.00       ✓  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

498,000 บาท

1.10 PDA 60/2564 

ลงวันท่ี 30 ส.ค. 64

สัญญาซ่อมแซมป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

(ซ่อมแซมป้าย LED)

(เบิกจ่าย 1 งวด)

374,500.00       ✓  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

374,500 บาท

1.11 PDA 61/2564 

ลงวันท่ี 6 ก.ย. 64

สัญญาเช่าป้ายประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่

- งวดท่ี 1

- งวดท่ี 2 (งวดสุดท้าย)

299,800.00       ✓  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

299,800 บาท

1.12 PDA 62/2564 

ลงวันท่ี 13 ก.ย. 64

สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์โดยใช้ Influencer 

Youtuber

(เบิกจ่าย 1 งวด)

499,989.60       ✓  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

499,989.60 บาท

1.13 PDA 63/2564 

ลงวันท่ี 13 ก.ย. 64

สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนส่ือ

ออนไลน์ 

Facebook website และโซเชียลมีเดีย (เบิกจ่าย 1 

งวด)

327,420.00       ✓  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

327,420 บาท

1.14 POP 058/2564 

ลงวันท่ี 30 ก.ค. 64
จ้างท้ายบอกทาง และป้ายช่ือบ้านพัก 198,300.00       ✓  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

198,300 บาท

20,499,995.00   

1,383,000.00     

1.1 CNS 180/2564
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 64

ซ้ือรถบรรทุกดีเซล จ านวน 2 คัน 1,383,000.00     ✓  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
1,383,000 บาท

871,325.00       

2.1 CNS 179/2564

ลงวันท่ี 29 ก.ย. 63

จ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ

- งวดท่ี 1 

- งวดท่ี 2 (งวดสุดท้าย)

871,325.00       ✓  - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

871,325 บาท

216,000.00       

3.1 CNS 165/2564

ลงวันท่ี 6 พ.ค. 64

จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณการก่อสร้าง 

งานฝึกและแสดงสัตว์ จ านวน 1 งาน

- งวดท่ี 2 งวดสุดท้าย

216,000.00       ✓   เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

216,000 บาท

1. ค่ำครุภัณฑ์ - ยำนพำหนะ

ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

2. โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพ่ือสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ท่ีดี (Animal Welfare)

3. โครงกำรเขียนแบบและประมำณกำรก่อสร้ำง งำนฝึกและแสดงสัตว์

หนา้ที ่2



ยังไม่ด ำเนินกำร
ต้นเร่ืองส่งเอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยังฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR และ

รำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำ

รำยงำนผลและตรวจรับ

เสนอขออนุมัติรำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับรำคำ 

แจ้งท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

ล ำดับท่ี
เลขท่ีสัญญำ/ใบส่ัง

ซ้ือส่ังจ้ำง/เลขท่ี

เอกสำร

ช่ือสัญญำ/รำยกำร
 จ ำนวนเงิน

ท่ีขอกัน (บำท)

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

39,220.00         

4.1 POC 0267/2564

ลงวันท่ี 14 ก.ย. 64

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 19,260.00         ✓   เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

19,260 บาท

4.2 POC 0278/2564

ลงวันท่ี 29 ก.ย. 64

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 2 รายการ 19,960.00         ✓   เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

19,960 บาท

8,435,950.00     

5.1 CNS 155/2564
ลงวันท่ี 1 มี.ค. 63

จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพ้ืนผิวทางเดินระบายน้ าโซน
จากัวร์เทรล

- งวดท่ี 2

- งวดท่ี 3

- งวดท่ี 4 (งวดสุดท้าย)

3,744,000.00     ✓   เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
3,744,000 บาท

5.2 CNS 172/2564

ลงวันท่ี 28 มิ.ย. 64

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่าง ส่วน

แสดงและถนน Predator Prow Zone - Savana 

Safari Zone

- งวดท่ี 1

- งวดท่ี 2 (งวดสุดท้าย)

4,691,950.00     ✓  - ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว 

จ านวน 4,691,950 บาท

 - รอเบิกจ่าย งวดท่ี 1 และ 2

9,554,500.00     

6.1 CNS 160/2564

ลงวันท่ี 30 มี.ค. 64

จ้างด าเนินโครงการพัฒนาสินค้าส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

- งวดท่ี 2
- งวดท่ี 3 (งวดสุดท้าย)

9,554,500.00     ✓  ' ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว 

จ านวน 9,554,500 บาท

 - รอเบิกจ่าย งวดท่ี 2 และ 3

37,441,459.06   

5. โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่

มำตรฐำนสำกล (World Class Destination)

6. โครงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน

รวมท้ังส้ิน

4. โครงกำรศึกษำคุณภำพน้ ำเช้ือ และกำรผลิตน้ ำเช้ือแช่แข็งในสัตว์ป่ำท่ีส ำคัญ 

และหำยำกเพ่ือกำรอนุรักษ์

หนา้ที ่3



ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือขอ

จ้ำงมำยังฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำ

รำยงำนผลและตรวจรับ

เสนอขออนุมัติรำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/เชิญเสนอ

รำคำ/ตกลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับรำคำ 

แจ้งท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

4,684,000.00       

1.1 สพค. 

101.2.2/0050 

ลงวันท่ี 11 ส.ค. 64

งานก่อสร้างกรงขยายพันธ์ุเสือปลา 3,714,000.00       ✓  - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

 - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ จ านวน 7

 วันท าการ (ครบก าหนดอุทธรณ์ 

วท. 12 เม.ย. 65)

1.2 สพค. 

101.2.2/0601

ลงวันท่ี 10 ก.ย. 64

งานปรับปรุงส่วนแสดงเม่น 970,000.00             ✓  - ผู้เสนอราคาดล าดับท่ี 2 ไม่

ประสงค์จะยืนเสนอราคา 

 - คณะกรรมการมีหนังสือถึงผู้

เสนอราคาล าดับท่ี 3 ยืนเสนอราคา 
 - ขณะน้ีอยู่ระหว่างคณะกรรมการ

จัดท าหนังสือพิจารณาผลการจัดจ้าง

160,000,000.00   

2.1 สพค. 

101.2.2/0193

ลงวันท่ี 14 ก.ย. 64

งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ า Swan Lake 160,000,000.00    ✓  ก่อหน้ีเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

159,650,000 บาท (จ านวน 7 

งวดงาน)

 - เบิกจ่ายงวดท่ี 1 จ านวน 
15,965,000 บาท

 - รอเบิกจ่าย จ านวน 

143,685,000 บาท

5,200,000.00       

3.1 สพค. 104.9/0418

ลงวันท่ี 21 ก.ย. 64

งานจ้างพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโลกเสมือน

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
5,200,000.00       ✓  - ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว 

วงเงินจ านวน 5,200,000 บาท

 - ครบก าหนดสัญญา วท. 10 ส.ค. 

 2565 จ านวน 4 งวดงาน

 - รอเบิกจ่าย

169,884,000.00   

รำยกำรโครงกำรเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีค้ำงจ่ำย - กรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2565

ล ำดับท่ี
เลขท่ีสัญญำ/

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง/

เลขท่ีเอกสำร

ช่ือสัญญำ/รำยกำร
 จ ำนวนเงิน

ท่ีขอกัน (บำท)

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

1. โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพ่ือสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ท่ีดี 

(Animal welfare)

รวมท้ังส้ิน

2. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ ำ Swan Lake

3. โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวโลกเสมือนส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร
ต้นเร่ืองขออนุมัติ

ด ำเนินกำร

ขออนุมัติ

ด ำเนินกิจกรรม

ขออนุมัติยืมเงิน

ทดรอง

จัดกิจกรรม/

ร่วมกิจกรรม

หักล้ำง

เงินยืมทดรอง
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

1. การด าเนินการส่งเสริมการขายออกบูท ร่วมกับการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเท่ียว, 

ท่องเท่ียวและกีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว, 

หน่วยงาน DMC ฯลฯ)

      100,000 ✓

(ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน 60,500 บาท)

✓

(ขออนุมัติยืม

เงินฯ จ านวน

 13,500 

บาท)

✓

(เบิกจ่ายแล้ว จ านวน

 26,000 บาท)

 1. ค่าใช้จ่ายในการร่วมออกบูธส่งเสริมการขาย งานเท่ียวท่ัวไทยสไตล์พรีเมียม 

(TITF) คร้ังท่ี 27 ร่วมกับสมาคมไทยบริการ (ATTA) วันท่ี 23-26 ธันวาคม 2564 ณ 

ไอคอนสยาม กรุงเทพ จ านวน 24,148.28 บาท

 2. ออกบูธส่งเสริมการขาย งานเท่ียวไทย ม่ันใจไปกับ SHA ณ เซนทรัลเฟสติวัล 

เชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ในวันท่ี 21-23 มกราคม 2565

 3. งานเจรจาพันธมิตรทางธุรกิจ (B2B) กับผู้ประกอบการ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจ

การท่องเท่ียวส่วนภูมิภาค แห่งประเทศไทย (TFOPTA) รร.ดวงตะวัน เชียงใหม่ 

ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเท่ียวส่วนภูมิภาค แห่งประเทศไทย (TFOPTA)

 และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ี 26 มกราคม 2565

 4.  เจรจาธุรกิจ งาน โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวและพบปะผู้ประกอบการ

ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ กิจกรรม Chiangmai B2B Net Working 

Dinner ณ ภัตตาคารตู่ลู่ เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2565

 5. งานเจรจาธุรกิจ กับพันธมิตรทางธุรกิจ เอเย่นต์ จากประเทศอินเดีย งาน India 

Market Travel Meet ณ โรงแรมระรินจินดา เวลเนส เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565

6. ขออนุมัติยืมเงินทดรองเพ่ือด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย Chiang Mai Hot 

Deal @Phuket ในระหว่างวันท่ี 7-11 เมษายน 2565 วงเงินจ านวน 13,500 บาท

2. การด าเนินการส่งเสริมการขายออกบูท / เจรจาธุรกิจ 4 ภาค       100,000 ✓

(ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน 50,700 บาท)

✓

(ขออนุมัติ

ด าเนินการ 

จ านวน 

17,500 บาท)

✓

(เบิกจ่ายแล้ว จ านวน

 33,200 บาท)

  1. เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานส่งเสริมการตลาดระหว่างภูมิภาค Road 

Show กระบ่ี-ภูเก็ต  จ านวน 18,200 บาท

   2. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานส่งเสริมการตลาดระหว่างภูมิภาค " หนีทะเลมาหา

เขา เรามาเชียงใหม่" ณ จ.ระยอง วันท่ี 16-20 ธันวาคม 2564  จ านวน 15,000 บาท

   3. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมงาน Thai Travel Mart Plus 

(TTM+) ในระหว่างวันท่ี 8-10 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต จ านวน 17,500 บาท

รวมท้ังส้ิน      200,000

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ไม่ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : งำนบริหำรกำรขำยและรับจอง ฝ่ำยกำรตลำด ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ
หมำยเหตุ

โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี วงเงินรวมโครงกำร 250,000 บำท    (ไม่ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงิน 200,000 บำท)

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /ท ำ

สัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

1. กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเชิงรุก 

ในประเทศ

1.1 การจัดท าวัสดุ และอุปกรณ์ส าหรับ

ส่งเสริมการขาย เช่น โรโล่อัพ แบล็คดร็อป,

 เค้าเตอร์, โฟลเดอร์, sale kit, DVD, 

นามบัตร ,ป้ายไวนิล ของท่ีระลึกส่งเสริม

สร้างภาพลักษณ์ ชุดแต่งกายเพ่ือส่งเสริม

การขายและสร้างภาพลักษณ์

ขององค์กร ฯลฯ

        50,000 ✓  อยู่ระหว่างก าหนด TOR และ

ราคากลางจัดซ้ือจัดจ้างการจัดท า

เส้ือยืด I Love Nightsafari

รวมท้ังส้ิน        50,000

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี               วงเงินรวมโครงกำร 250,000 บำท   (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงิน 50,000 บำท)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : งำนบริหำรกำรขำยและรับจอง ฝ่ำยกำรตลำด ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือขอ

จ้ำงมำยังฝ่ำย

พัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอ

จ้ำง/ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้ง

ท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

รวมท้ังส้ิน    6,810,000

 กิจกรรมปรับปรุงส่วนแสดง 

 Africa Drive - Thru

 1. ปรับปรุงส่วนวิลเดอร์บีสด้านซ้าย

 (จัดท าร้ัวไม้แก่นสูง 2 เมตร 

ยาว 15-20 เมตรโดยประมาณ)

 2. ปรับปรุงส่วนวิลเดอร์บีสด้านขวา

 (จัดท าร้ัวไม้แก่นสูง 2 เมตร 

ยาว 6 เมตร และปลูกหญ้าบริเวณ 

Shelter 90 ตารางเมตร)

 3. ปรับปรุงส่วนม้าลาย เสือชีตาร์ 

และยีราฟ (จัดท าร้ัวไม้แก่นสูง 

2 เมตร ยาวช่วงละ 5 เมตร 

จ านวน 14 จุด)

 4. ปรับปรุงส่วนเสือชีตาร์ (จัดท าร้ัว

ไม้แก่นสูง 2 เมตร พร้อมเนินดิน 

80 เซนติเมตร และปลูกหญ้า 

950 ตารางเมตร)

 5. ปรับปรุงส่วนยีราฟ (อุปกรณ์

ป้องกันสัตว์แทะต้นไม้ จัดท าร้ัวไม้

แก่นสูง 2 เมตร มี 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1 ยาวรอบวง 100 เมตร 

กลุ่มท่ี 2 ยาวรอบวง 88 เมตร และ

กลุ่มท่ี 3 ยาวรอบวง 100 เมตร)

ขอความเห็นชอบจัดจ้างปรับปรุงส่วน

แสดง Africa Drive - Thru เรียบร้อยแล้ว

 ตามหนังสือท่ี สพค.101.2.1/0368 ลง

วันท่ี 25 มีนาคม 2565

✓   6,810,000

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์ ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ
หมำยเหตุ

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพ่ือสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์ท่ีดี (Animal Welfare) วงเงินรวมโครงกำร 6,810,000 บำท

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอ

จ้ำง/ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้ง

ท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

รวมท้ังส้ิน             300,000

 งำนปรับปรุงห้องแม่และลูก 

 (Baby care room)

 1. งานปรับปรุงห้องแม่และลูก 

(BABY CARE ROOM)

 2. งานปรับปรุงห้องแม่และลูก 

(สถานี SAVANNA)

 3. ครุภัณฑ์

   3.1 พัดลมระบายอากาศติดผนัง

 ขนาด 8 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง

   3.2 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 

9000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง

   3.3 ท่ีกดสบู่อัตโนมัติ ติดผนัง

จ านวน 2 เคร่ือง

   3.4 อ่างล้างมือ พร้อมเคาน์เตอร์

 จ านวน 2 เคร่ือง

   3.5 ท่ีเปล่ียนผ้าอ้อมเด็ก ติดผนัง

 จ านวน 2 เคร่ือง

   3.6 เก้าอ้ีเด่ียว พนักพิงสูง 

จ านวน 2 เคร่ือง

   3.7 โต๊ะข้าง (ส าหรับวางของ)

จ านวน 2 เคร่ือง

   3.8 กล่องใสกระดาษเช็ดมือ

จ านวน 2 เคร่ือง

   3.9 ถังขยะแบบเหยียบ พลาสติก

 ความจุ 10 ลิตร จ านวน 2 เคร่ือง

            300,000  - ก่อหน้ีเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

271,793.61 บาท 

  - ส้ินสุดสัญญาจ้าง วท. 9 มี.ค. 65

 (1 งวดงาน)

  - อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายเงิน

28,206.39✓

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบ ำรุง ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

รำยละเอียด  วงเงินงบประมำณ หมำยเหตุ

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล (World Class Destination)                วงเงินรวมโครงกำร 300,000 บำท

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

1. หมาป่าเคราขาว (Maned Wolf ) 

  (เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 2 ตัว)

    3,072,000 ✓  คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงาน 

รายงานผลการก าหนดขอบเขตของงาน 

(Terms of reference : TOR) และ

ก าหนดราคากลางงานจัดซ้ือสัตว์ จ านวน

 8 ชนิด 20 ตัว เสนอ ผอ.สพค. แล้ว

2. นกเค้าอินทรียูเรเซีย ( Eurasian eagle-owl) 

  (เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 2 ตัว)

      480,000 ✓  คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงาน 

รายงานผลการก าหนดขอบเขตของงาน 

(Terms of reference : TOR) และ

ก าหนดราคากลางงานจัดซ้ือสัตว์ จ านวน

 8 ชนิด 20 ตัว เสนอ ผอ.สพค. แล้ว

3. เม่นต้นไม้ หรือ เม่นบราซิล 

  (Brazilian porcupine) 

  (เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 2 ตัว)

      900,000 ✓  คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงาน 

รายงานผลการก าหนดขอบเขตของงาน 

(Terms of reference : TOR) และ

ก าหนดราคากลางงานจัดซ้ือสัตว์ จ านวน

 8 ชนิด 20 ตัว เสนอ ผอ.สพค. แล้ว

รวมท้ังส้ิน    4,452,000

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงำนสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย ฝ่ำยจัดกำรสัตว์ ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ
หมำยเหตุ

โครงกำรจัดหำสัตว์เพ่ิมเติม วงเงินรวมโครงกำร 4,452,000 บำท

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยงัไม่ด าเนินการ

ต้นเรื่องส่ง
เอกสารขอซ้ือ
ขอจ้างมายงั
ฝ่ายพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการ TOR 

และราคากลาง
(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ
 TOR 

และราคากลาง
(10 วัน)

ท ารายงานขอซ้ือขอ
จ้าง/ต้ังคณะกรรมการ
พิจารณารายงานผล

และตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ
รายงานขอซ้ือ

ขอจ้าง
(5 วัน)

ประกาศเชิญ
ชวน/เชิญเสนอ

ราคา/ตกลงราคา
(7 วัน)

คณะกรรมการ
ท ารายงานผล

(5 วัน)

เสนอรายงานผล
คณะกรรมการ
พิจารณา และ
ประกาศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ
ราคา แจ้ง
ท าสัญญา

ออก PO/
ท าสัญญา

เบิกจ่าย
เงืนเหลือ
ส่งคืน

  1. ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์       50,000 

(ยังไม่
ด าเนินการ 

จ านวน 
21,752 
บาท)



(ก่อหนี้
ผูกพัน

เรียบร้อย
แล้ว จ านวน
 43,998 

บาท)

6,002   1. ด าเนนิการกอ่หนีเ้รียบร้อยแล้ว 
จ านวน 43,998 บาท ได้แก่
 - ชุดสารสกดั DNA วงเงิน 28,248 
บาท
 - ไนโตรเจนเหลว จ านวน 1 รายการ
เรียบร้อยแล้ว วงเงิน 15,750 บาท
 2. รอเบกิจ่าย
   2. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์       50,000 

(ยังไม่
ด าเนินการ 

จ านวน 
27,988 
บาท)



(เบิกจ่าย
แล้ว 

จ านวน 
22,012 
บาท)

 ด าเนนิการเบกิจ่ายค่าจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ทางหอ้งปฏิบติัการ จ านวน 
8 รายการเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
22,012 บาท

  3. ค่าจ้างตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ เช่น
ค่าตรวจฮอร์โมน ค่าตรวจตัวอย่างทาง
หอ้งปฏิบติัการ

      30,000 

(ยังไม่
ด าเนินการ 

จ านวน 
10,740 
บาท)



(ก่อหนี้
ผูกพัน

เรียบร้อย
แล้ว จ านวน
 19,260 

บาท)

 ด าเนนิการกอ่หนีผู้กพันค่าจ้าง
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ คร้ังที ่1 
วงเงิน 19,260 บาท

รวมทัง้สิ้น     130,000 

แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผ่านการจัดซ้ือจัดจ้าง)
ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานสัตวแพทย ์อนุรักษ์ และวิจัย ฝ่ายจัดการสัตว์ ส านักงานเชียงใหมไ่นท์ซาฟารี

รายละเอียด
 วงเงิน

งบประมาณ
หมายเหตุ

โครงการผสมเทียม (Al-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพ่ือการอนุรักษ์                            วงเงินรวมโครงการ 370,000 บาท (ผ่านการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน 
130,000 บาท)

ข้ันตอนการด าเนินงาน



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไมด่ าเนินการ
ต้นเรือ่งขออนุมติั

ด าเนินการ
ขออนุมติั

ด าเนินกิจกรรม
ขออนุมติัยืมเงนิทด

รอง
จัดกิจกรรม/
รว่มกิจกรรม

หักล้าง
เงนิยืมทดรอง

เบิกจ่าย
เงนืเหลือ
ส่งคืน

  1. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน        120,000 

(ด าเนินการ
คร้ังที่ 2)

 เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา 
เพื่อด าเนินงานโครงการผสมเทียม 
(AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อ
การอนุรักษ ์งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565
 ดังนี้
- คร้ังที่ 1 จ านวนเงิน 48,000 บาท
- คร้ังที่ 2 จ านวนเงิน 48,000 บาท

  2. ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางและที่พกัของ
ผู้เชี่ยวชาญ/ 
ที่ปรึกษางาน

       120,000 

(ด าเนินการ
คร้ังที่ 2)

 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พกั
ของผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษางาน เพื่อ
ด าเนินงานโครงการผสมเทียม (AI-Artificial 
Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ ์
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ดังนี้
- คร้ังที่ 1 จ านวนเงิน 13,470 บาท
- คร้ังที่ 2 จ านวนเงิน 21,510 บาท

รวมทั้งสิ้น       240,000 

แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่ผ่านการจัดซ้ือจัดจ้าง)
ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย ฝ่ายจัดการสัตว์

รายละเอียด
 วงเงิน

งบประมาณ
หมายเหตุ

วงเงินรวมโครงการ 370,000 บาท (ไม่ผ่านการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน 240,000 บาท)โครงการผสมเทยีม (Al-Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพ่ือการอนุรักษ์

ข้ันตอนการด าเนินงาน
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ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

  1. กำรจัดซ้ืออุปกรณ์ฝึกสัตว์และ

อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรแสดง อาทิเช่น แส้ Bull

 whip, แส้ Stock whip, แส้เชือกถัก, ปืน

ลูก Blank, กระสุนลูก Blank, เชือก 

Looping, เชือกคล้องปศุสัตว์, สแนปล้ิงค์, 

เชือกจูงม้า, เคร่ืองแต่งกายส าหรับใช้ในการ

แสดง, ค่าอ่ืนๆ เป็นต้น

       99,100 ✓  อยู่ระหว่างหน่วยงานต้นเร่ือง

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ต้ังใบเหลือง

  2. กิจกรรมกำรก่อสร้ำง

     การปรับปรุงพ้ืนท่ีส าหรับการแสดง 

Cowboy Show

   2,135,900 ✓  อยู่ระหว่างฝ่ายปฏิบัติการ ด าเนินการ

ออกแบบก่อสร้างใหม่ 

อยู่ในช่วงปรับออกแบบ

  3. กิจกรรมกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ในโครงกำร    1,010,000

     3.1 พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24” 

จ านวน 4 ตัว

        20,000 ✓ 7,200.00     เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 12,800

 บาท

     3.2 อัฒจันทร์แบบถอดประกอบ 

จ านวน 100 ท่ีน่ัง

      750,000 ✓  อยู่ระหว่างรอการออกแบบท่ีใหม่

     3.3 ชุดเคร่ืองเสียง Mixer Console 

จ านวน 1 ชุด

        80,000 ✓  รายงานผลการก าหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และก าหนด

ราคากลาง

     3.4 ชุด Amplifier จ านวน 1 ชุด       100,000 ✓  รายงานผลการก าหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และก าหนด

ราคากลาง

     3.5 คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบเสียง 

จ านวน 1 ชุด

        20,000 ✓  รายงานผลการก าหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และก าหนด

ราคากลาง

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

โครงกำร "กำรแสดง Cowboy Show"                       วงเงินรวมโครงกำร 3,745,000 บำท

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : งำนฝึกและแสดงสัตว์ ฝ่ำยจัดกำรสัตว์ ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

หนา้ที ่1 จาก 2
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ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

     3.6 ชุด Wireless Microphone 

จ านวน 1 ชุด

        40,000 ✓ 2,200.00     เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 37,800

 บาท

  4. กิจกรรมกำรจัดซ้ือสัตว์ในโครงกำร      500,000

     4.1 ม้าลูกผสม จ านวน 2 ตัว       500,000 ✓ 15,000.00   - ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

485,000 บาท

 - ก าหนดส่งมอบม้าลูกผสม ระหว่าง

วันท่ี 29 มกราคม 2565 - 28 เมษายน

 2565

 - รอเบิกจ่าย

รวมท้ังส้ิน    3,745,000

หนา้ที ่2 จาก 2
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ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /ท ำ

สัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

  1. กำรจัดซ้ืออุปกรณ์เล้ียงและฝึกสัตว์ 

อาทิเช่น กระด่ิงส าหรับติดขาและหางนก, 

ชุดล่าม (Anklet และ Jesses), Hood และ

คอนยืนส าหรับสัตว์แต่ละตัว ฯลฯ, กระด่ิง

ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีใช้ในการแสดง 

เป็นต้น

       35,000 ✓

(ก่อหน้ี

ผูกพัน

เรียบร้อย

แล้ว จ านวน

 35,000 

บาท)

✓

(เบิกจ่ายแล้ว 

จ านวน 9,680

 บาท)

-         - ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว 

จ านวน 35,000 บาท (7 รายการ)

 - เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 9,680 บาท

 - รอเบิกจ่าย จ านวน 25,320 บาท

  2. กิจกรรมกำรก่อสร้ำง

     การปรับปรุงกิจกรรมโครงการ Raptor 

Flying

   1,555,800 ✓  อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขแบบ

ก่อสร้าง

  3. กิจกรรมกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ในโครงกำร        41,000

     3.1 ตู้แช่อาหารสัตว์ขนาดไม่น้อยกว่า 

14 คิว จ านวน 1 ตู้

        25,000 ✓ 5,205.00  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

19,795 บาท

     3.2 ชุดล าโพงเคล่ือนท่ีพร้อมไมค์ลอย 

จ านวน 1 ชุด

        16,000 ✓ - ด าเนินการขออนุมัติยกเลิกใบขอ

ซ้ือ/

ขอจ้าง จ านวน 16,000 บาท ตาม

หนังสือท่ี สพค 101.2.1/0367 ลง

วันท่ี 25 มีนาคม 2565 เน่ืองจาก

ครุภัณฑ์ขาดตลาด ทางผู้รับจ้างไม่

สามารถจัดส่งครุภัณฑ์ได้ตาม

ก าหนดเวลา

  - อยู่ระหว่างหน่วยงานต้นเร่ือง

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

โครงกำร “ศูนย์กำรเรียนรู้นกนักล่ำ (Raptors Flying)”                      วงเงินรวมโครงกำร 3,284,800 บำท

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : งำนฝึกและแสดงสัตว์ ฝ่ำยจัดกำรสัตว์ ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

หนา้ที ่1



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /ท ำ

สัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

  4. กิจกรรมกำรจัดซ้ือสัตว์ในโครงกำร

     นกนักล่ำ 5 ชนิด จ ำนวน 9 ตัว

   1,653,000

     4.1 นกตระกูลเค้ำแมว 3 ชนิด 

จ ำนวน 5 ตัว

   (1) Siberian Eagle Owl จ านวน 2 ตัว

   (2) White Faced Scop Owl

จ านวน 2 ตัว

   (3) Northern Great Horned Owl

จ านวน 1 ตัว

✓  อยู่ระหว่างด าเนินการทางพัสดุ 

(ผ่านคณะกรรมการจัดท าร่าง

ขอบเขตงาน รายงานผลการ

ก าหนดขอบเขตของงาน (Terms 

of reference : TOR) และก าหนด

ราคากลางเรียบร้อยแล้ว)

     4.2 ตระกูลเหย่ียว-อินทรี 2 ชนิด 

จ ำนวน 4 ตัว

   (1) Harris Hawk จ านวน 3 ตัว

   (2) Golden Eagle จ านวน 1 ตัว

✓  อยู่ระหว่างด าเนินการทางพัสดุ 

(ผ่านคณะกรรมการจัดท าร่าง

ขอบเขตงาน รายงานผลการ

ก าหนดขอบเขตของงาน (Terms 

of reference : TOR) และก าหนด

ราคากลางเรียบร้อยแล้ว)

รวมท้ังส้ิน    3,284,800

หนา้ที ่2



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

  1. ด าเนินการสร้างและพัฒนาทีมงานด้าน

 CSR ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

      177,500 ✓

  2. ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์ใน

การด าเนินงานด้าน CSR ของส านักงาน

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีท้ังในและนอกองค์การ

แบบบูรณาการร่วมกับงานประจ าของ

บุคลากรและภาคีหน่วยงานภายนอก

      285,000 ✓

  3. ด าเนินการสร้างกลยุทธ์และออกแบบ 

Model ในการประเมินและติดตามการ

ท างานของทีม CSR ของส านักงานเชียงใหม่

ไนท์ซาฟารี

      355,000 ✓

  4. ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่า

ของโครงการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

      410,000 ✓

  5. ด าเนินการวิจัยและพัฒนาการท างาน

ของทีม CSR ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี สู่เป้าหมาย CSR ในระดับภาคและ

ระดับประเทศ

      780,000 ✓

  6. ด าเนินการถอดแบบความส าเร็จ

เป้าหมาย CSR ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารีสู่ระดับนานาชาติ

      620,000 ✓

รวมท้ังส้ิน    2,627,500

 - มติคณะอนุกรรมการฯ และ

คณะท างานฯ ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 6

 พฤศจิกายน 2564 มีมติให้ด าเนินการ

จ้างเหมาจัดท าโครงการวิจัยและพัฒนา

 CSR มุ่งเป้า ประจ าปี 2565

  - คณะกรรมการ TOR และราคากลาง

 ด าเนินการเรียบร้อย รอด าเนินการ

จัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ - Bidding

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

โครงกำรวิจัยและพัฒนำ CSR มุ่งเป้ำ ประจ ำปี 2565                    วงเงินรวมโครงกำร 2,627,500 บำท

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร
ต้นเร่ืองขออนุมัติ

ด ำเนินกำร

ขออนุมัติ

ด ำเนินกิจกรรม
ขออนุมัติยืมเงินทดรอง

จัดกิจกรรม/

ร่วมกิจกรรม

หักล้ำง

เงินยืมทดรอง
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

  1. กิจกรรมปรับปรุงคอกเพำะพันธ์ุและเพ่ิมจ ำนวน

กวำงผำในท่ีเล้ียง ปี 2565

         90,000

     1.1 การด าเนินงาน ค่าเดินทาง ติดต่อประสานงานท า

 MOU ประสานงานในความร่วมมือ

          50,000 ✓

     1.2 การเดินทางและท่ีพักของผู้เช่ียวชาญ/

ท่ีปรึกษางาน

          40,000 ✓

  2. กิจกรรมประชำสัมพันธ์ ปี 2565          20,000

     2.1 การสร้างการรับรู้

          - การแถลงข่าว

          20,000 ✓

รวมท้ังส้ิน        110,000

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ไม่ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

โครงกำร “คืนม้ำเทวดำสู่ยอดดอย” ปีงบประมำณ 2565 วงเงินรวมโครงกำร 6,523,500 บำท   (ไม่ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงิน 110,000 บำท)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

  - คณะท างานฯ นัดประชุมวันท่ี 6 พฤศจิกายน

 2564

  - ด าเนินการจัดท า MOU กับกรมอุทยานสัตว์

ป่าและพันธ์ุพืช และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้ง

ท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

  1. กิจกรรมปรับปรุงคอกเพำะพันธ์ุและ
เพ่ิมจ ำนวนกวำงผำในท่ีเล้ียง ปี 2565

   4,700,000

     1.1 การด าเนินการรถขนย้ายสัตว์               -   ✓

     1.2 การจัดซ้ือยาสลบ ยาซึม ยาในการ
รักษาสัตว์

              -   ✓  อยู่ระหว่างหน่วยงานต้นเร่ือง
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

     1.3 การเขียนแบบ พร้อมจัดสร้างและ
ปรับปรุงคอกเพาะขยายพันธ์ุ

      800,000 ✓  อยู่ระหว่างการเขียนแบบปรับปรุงกับ
ฝ่ายปฏิบัติการ

     1.4 การจัดซ้ือเคร่ืองลดอุณหภูมิอัติ
โนมัติ Freeze Control

      900,000 ✓  - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ จ านวน 7 วัน

ท าการ

     1.5 การจัดซ้ือเคร่ืองมือผ่าตัดในช่อง
ท้องพร้อมอุปกรณ์

    3,000,000 ✓ 142,990.00 - ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อย จ านวน 
2,857,010 บาท (1 งวดงาน) 
 - ส้ินสุดสัญญาจ้าง วท. 16 ส.ค. 65
 - รอเบิกจ่าย

  2. กิจกรรมประชำสัมพันธ์ ปี 2565    1,713,500

     2.1 การสร้างการรับรู้อย่างต่อเน่ือง       294,000

         1) บูสโพสต์ Facebook        72,000 ✓

         2) บูสโพสต์ youtube        72,000 ✓

         3) องค์กรส่ือ (สร้างภาพลักษณ์)      150,000 ✓

         4) Influencer              -   ✓

     2.2. กิจกรรม       284,500

         1) กิจกรมส่งเสริมการด าเนินงาน      120,000 ✓

         2)  กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม
กับนทท.

       50,000 ✓

         3) Press tour      114,500 ✓

  2.3. ผลิตส่ือ     1,135,000

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

โครงกำร “คืนม้ำเทวดำสู่ยอดดอย” ปีงบประมำณ 2565                       วงเงินรวมโครงกำร 6,523,500 บำท   (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงิน 6,413,500 บำท)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

หนา้ที ่1



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้ง

ท ำสัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

         1) ส่ือวีดีทัศน์ในรูปแบบ animation 250,000     ✓

         2) ส่ือวีดีทัศน์ท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 4 
Content

100,000     ✓

         3) ส่ือ Mascot 2 ตัว ในรูปแบบ
กราฟฟิก

200,000     ✓

         4) ผลิตตัว Mascot 2 ตัว 60,000       ✓

         5) ของท่ีระลึก 400,000     ✓

         6) ส่ือ Display ภายนอก 100,000     ✓

         7) ส่ืออ่ืนๆ 25,000       ✓

รวมท้ังส้ิน    6,413,500

หนา้ที ่2



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร
ต้นเร่ืองขออนุมัติ

ด ำเนินกำร

ขออนุมัติ

ด ำเนินกิจกรรม
ขออนุมัติยืมเงินทดรอง

จัดกิจกรรม/

ร่วมกิจกรรม

หักล้ำง

เงินยืมทดรอง
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

  1. ค่าจัดงานแถลงข่าว 40,000          ✓  จัดแถลงข่าว 1 คร้ัง เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2565

  2. ค่ากิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับนทท. 50,000          ✓

  3. ค่ากิจกรรม Press tour 229,000        ✓

รวมท้ังส้ิน        319,000

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ไม่ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

โครงกำร “เพลิน (Plearn = Play + Learn) ใจไปกับ Night Safari” ประจ ำปี งบประมำณ 2565 วงเงินรวมโครงกำร 19,052,500 บำท    (ไม่ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงิน 319,000 บำท)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้ง

ท ำสัญญำ

ออก PO /ท ำสัญญำ เบิกจ่ำย
เงืนเหลือ

ส่งคืน

  1. ค่าจัดท าเอกสาร Adopt Me จ านวน
 1 คร้ัง

30,000       ✓  อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข
รายละเอียด

  2. ค่าจัดท าส่ือส าหรับผู้รับบริการกลุ่ม
พิเศษ จ านวน 1 คร้ัง

500,000      ✓  อยู่ระหว่างหน่วยงานต้นเร่ือง
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

  3. ค่าจัดเตรียมคู่มือ วัสดุอุปกรณ์ 
รองรับนักเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000
 คนต่อปี ระยะเวลา 2 ปี

150,000      ✓  อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเห็นชอบ
ร่างหลักสูตรกิจกรรม

  4. ค่าด าเนินการเรียนรู้ตามกิจกรรม 
เช่น ค่าอาหาร ค่าของท่ีระลึก ค่าอ่ืนๆ 

เป็นต้น ส าหรับนักเรียนจ านวนไม่น้อย
กว่า 5,000 คนต่อปี ระยะเวลา 2 ปี

600,000      ✓

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

รำยละเอียด
 วงเงินงบ
ประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

โครงกำร “เพลิน (Plearn = Play + Learn) ใจไปกับ Night Safari” ประจ ำปี งบประมำณ 2565                       วงเงินรวมโครงกำร 19,052,500 บำท   (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงิน 18,733,500 บำท)

หนา้ที ่1



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้ง

ท ำสัญญำ

ออก PO /ท ำสัญญำ เบิกจ่ำย
เงืนเหลือ

ส่งคืน

รำยละเอียด
 วงเงินงบ

ประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

  5. ค่าจัดอบรมยุวชนอาสาและน าเท่ียว
ท้องถ่ิน

215,500      ✓

(ยังไม่
ด าเนินการ 

จ านวน 
110,057 

บาท)

✓

(เบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว

 จ านวน 
52,443 บาท)

 1) ด าเนินการเบิกจ่ายค่าจัดอบรม
ยุวชนอาสาและน าเท่ียวท้องถ่ิน 
จ านวน 42,000 บาท ดังน้ี
- คร้ังท่ี 1 ประจ าเดือนมกราคม 
2565 จ านวน 16,500 บาท
- คร้ังท่ี 2 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 

2565 จ านวน 13,500 บาท
- คร้ังท่ี 3 ประจ าเดือนมีนาคม 
2565 จ านวน 12,000 บาท
 2) เบิกจ่ายค่าจัดท าเส้ือ,หมวก,
กระเป๋า,ป้าย back drop, ป้าย 
X-stand, ป้าย Roll-up, คู่มือยุ
วอาสาน าเท่ียว เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 61,223 บาท

 3) เบิกจ่ายค่าจัดซ้ือปากกาลูกล่ืน 
สมุดจดบันทึก ป้ายช่ือคล้องคอ 
และแคร่ไม้ไผ่ จ านวน 2,220 บาท

  6. ค่าด าเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
Zoo School เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  

ค่าอ่ืนๆ เป็นต้น ส าหรับนักเรียนไม่น้อย
กว่า 50 คน/ปี ระยะเวลา 2 ปี

25,000       ✓   ด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว

  7. ค่าด าเนินการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
Zoo Volunteer เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอ่ืนๆ เป็นต้น ส าหรับนักเรียน
ไม่น้อยกว่า 50 คน/ปี ระยะเวลา 2 ปี

125,000      ✓  อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเห็นชอบ
ร่างหลักสูตรกิจกรรม

  8. ค่าด าเนินการวิจัย เพาะพันธ์ และ

ปล่อยห่ิงห้อยสู่ธรรมชาติ

10,000       ✓  ก าหนดพ้ืนท่ีในการปรับปรุงใหม่

  9. ค่าบูสโพสต์ Facebook 144,000      ✓

หนา้ที ่2



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้ง

ท ำสัญญำ

ออก PO /ท ำสัญญำ เบิกจ่ำย
เงืนเหลือ

ส่งคืน

รำยละเอียด
 วงเงินงบ

ประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

  10. ค่าบูสโพสต์ youtube 144,000      ✓

  11. ค่าจ้างองค์กรส่ือ 500,000      ✓

  12. ค่า Influencer 240,000      ✓

  13. ค่ากิจกรรมสร้างการรับรู้ 100,000      ✓

  14. ค่าผลิตส่ือวีดีทัศน์ไม่น้อยกว่า 3 
content

60,000       ✓

  15. ค่าผลิตส่ือ Display ภายนอก 100,000      ✓

  16. ค่าผลิตส่ืออ่ืนๆ 50,000       ✓

  17. การจ้างเขียนแบบ ChiangMai 
Night Safari Learning Center

450,000      ✓

(ยังไม่
ด าเนินการ 

จ านวน 
260,000 

บาท)

✓

(ก่อน้ีผูกพัน
เรียบร้อยแล้ว 

จ านวน
190,000 บาท)

- ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว จ านวน
 190,000 บาท (2 งวดงาน)
 - ส้ินสุดสัญญาจ้าง วท. 16 พ.ค. 65
 - รอเบิกจ่าย

  18. การจ้างเขียนแบบสัตว์เรืองแสง 90,000       ✓  ก าหนดพ้ืนท่ีในการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว

  19. การปรับปรุงและซ่อมแซมพ้ืนท่ี 
ChiangMai Night Safari Learning 
Center

12,000,000  ✓  รอด าเนินการ หลังมีแบบ

  20. การปรับปรุงพ้ืนท่ีสัตว์เรืองแสง 2,000,000   ✓  รอด าเนินการ หลังมีแบบ

  21. การปรับปรุงรถให้บริการ เพ่ือ

รองรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ

1,000,000   ✓ 110,000.00  - ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว จ านวน

 890,000 บาท (3 งวดงาน)
 - ส้ินสุดสัญญาจ้าง วท. 21 มิ.ย. 65
 - รอเบิกจ่าย

  22. การจัดท าระบบ Virtual Zoo 360º
 เส้นทาง JT

-               ✓

  23. ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ส าหรับงาน 
youtube

      200,000 ✓

รวมท้ังส้ิน  18,733,500

หนา้ที ่3



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร
ต้นเร่ืองขออนุมัติ

ด ำเนินกำร

ขออนุมัติ

ด ำเนินกิจกรรม
ขออนุมัติยืมเงินทดรอง

จัดกิจกรรม/

ร่วมกิจกรรม

หักล้ำง

เงินยืมทดรอง
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

  1. จัดเตรียมอาหารสัตว์รองรับสัตว์ท่ีน ามากักตัวไว้ -                  ✓  ได้ด าเนินการเก็บสัตว์บางส่วน

  2. กิจกรรมแปรรูปมูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมัก 5,000            ✓  ส ารวจข้อมูลและร่าง MOU ชุมชนท่ีสนใจเสร็จแล้ว

  3. กิจกรรมแปรรูปมูลสัตว์เป็นกระดาษและผลิตภัณฑ์ 10,000          ✓  ส ารวจข้อมูลและร่าง MOU ชุมชนท่ีสนใจเสร็จแล้ว

  4. กิจกรรมแปรรูปมูลสัตว์เป็นก๊าชชีวภาพ 10,000          ✓  ขอยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากสถานท่ีไม่เหมาะสม

  5. กิจกรรมแปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก 5,000            ✓  ส ารวจข้อมูลและร่าง MOU ชุมชนท่ีสนใจเสร็จแล้ว

  6. กิจกรรมแปรรูปใบไม้เป็นภาชนะใส่อาหาร 10,000          ✓  ส ารวจข้อมูลและร่าง MOU ชุมชนท่ีสนใจเสร็จแล้ว

  7. การส่งเสริมให้ชุมชนรอบข้างปลูกพืชผักอินทรีย์

      และรับซ้ือ เพ่ือน ามาเป็นอาหารสัตว์

100,000        ✓  ส ารวจข้อมูลและร่าง MOU ชุมชนท่ีสนใจเสร็จแล้ว

  8. การจัดเตรียมสถานท่ีในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพ่ือให้

      ผู้ร่วมโครงการน าพืชผักอินทรีย์มาจ าหน่าย

10,000          ✓

  9. การท า MOU และแถลงข่าว 20,000          ✓

  10. กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน 100,000        ✓

  11. กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับนทท. 50,000          ✓

  12. การ Press tour 229,000        ✓

รวมท้ังส้ิน        549,000

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ไม่ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

โครงกำรพันธมิตรสีเขียว (เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้ไนท์ เพ่ิมรำยได้ให้ชุมชน) ประจ ำปีงบประมำณ 2565 วงเงินรวมโครงกำร 2,761,000 บำท   (ไม่ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงิน 549,000 บำท)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

  1. การบูสโพสต์ Facebook 96,000        ✓

  2. การบูสโพสต์ youtube 96,000        ✓

  3. การจ้างองค์กรส่ือ (สร้างภาพลักษณ์) 150,000      ✓

  4. ค่าผลิตส่ือวีดีทัศน์ไม่น้อยกว่า 

3 content

60,000        ✓

  5. ค่าผลิตส่ือ Display ภายนอก 100,000      ✓

  6. ค่าผลิตส่ืออ่ืนๆ 50,000        ✓

  7. การปรับปรุงคอกกักสัตว์ -                ✓

  8. การปรับปรุงพ้ืนท่ี และปลูกพืชคลุมดิน 300,000      ✓

  9. การปรับแต่งภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับ

พ้ืนท่ี

500,000      ✓

  10. การปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นไม้เดิม 100,000      ✓

  11. เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการแปรรูป   

มูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมัก

10,000        ✓  อยู่ระหว่างร่าง TOR และสเปคอุปกรณ์

  12. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปมูล

สัตว์เป็นกระดาษ และผลิตภัณฑ์จากมูลสัตว์

50,000        ✓  อยู่ระหว่างร่าง TOR และสเปคอุปกรณ์

  13. เคร่ืองมือ และอุปกรณ์การแปรรูป

มูลสัตว์เป็นก๊าซชีวภาพ

500,000      ✓  อยู่ระหว่างร่าง TOR และสเปคอุปกรณ์

  14. เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการแปรรูป

ใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก

50,000        ✓  อยู่ระหว่างร่าง TOR และสเปคอุปกรณ์

  15. เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการข้ึนรูป

ใบไม้ท าเป็นภาชนะใส่อาหาร

150,000      ✓  อยู่ระหว่างร่าง TOR และสเปคอุปกรณ์

รวมท้ังส้ิน    2,212,000

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ

โครงกำรพันธมิตรสีเขียว (เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้ไนท์ เพ่ิมรำยได้ให้ชุมชน) ประจ ำปีงบประมำณ 2565                     วงเงินรวมโครงกำร 2,761,000 บำท   (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงิน 2,212,000 บำท)



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ (2 

วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

  จัดจ้ำงเหมำเสำวิทยุรับส่งสัญญำณ

ควำมถ่ี 245 MHz ขนำดควำมสูง 30 เมตร

  1. เสาโครงถักลอยตัว ท าด้วยเหล็กชุป

กาวาไนท์

  2. เสาไดโพล 8 ห่วง ย่านความถ่ี 

245 MHz 

  3. สายน าสัญญาณ 10 Dfb พร้อมข้อต่อ

หัวท้าย

  4. สายหล่อฟ้า

  5. ไฟกระพริบสัญญาณเตือน

     450,000 ✓  หน่วยงานต้นเร่ืองขออนุมัติยกเลิกแบบ

เน่ืองจาก แบบรูปรายการไม่ถูกต้อง

ไม่สามารถจัดท าราคากลางได้

รวมท้ังส้ิน      450,000

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

โครงกำรพัฒนำและปรับปรุง เสำวิทยุรับส่งสัญญำณควำมถ่ี 245 เมกะเฮิร์ต ขนำดควำมสูง 30 เมตร                     วงเงินรวมโครงกำร 450,000 บำท

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : งำนบริหำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมสะอำดและจรำจร ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบ ำรุง ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

 ปรับปรุงสถำนีน้ ำมันเช้ือเพลิง

 1. งานปรับปรุงอาคารสถานีจ่ายน ้ามัน

 2. งานก่อสร้างรั วกั นบริเวณ

 3. งานก่อสร้างถนน คสล.

 4. งานก่อสร้างก้าแพงกันดินขอบตล่ิง

 5. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ขอบก้าแพงกันดิน

 6. งานก่อสร้างถังน ้ามันบนดิน 10,000 ลิตร

 7. งานก่อสร้างถังน ้ามันใต้ดิน 5,000 ลิตร

   1,500,000 ✓  อยู่ระหว่างประกาศกวดราคา และย่ืน

เสนอราคาในวันท่ี 1 เมษายน 2565

รวมท้ังส้ิน    1,500,000

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงสถำนีน้ ำมันเช้ือเพลิง ภำยในส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี                  วงเงินรวมโครงกำร 1,500,000 บำท

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : งำนบริหำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมสะอำดและจรำจร ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบ ำรุง ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด ำเนินกำร

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสำรขอซ้ือ

ขอจ้ำงมำยัง

ฝ่ำยพัสดุ

เสนอขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร TOR 

และรำคำกลำง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ 

TOR 

และรำคำกลำง

(10 วัน)

ท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง/

ต้ังคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนผลและ

ตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง

(5 วัน)

ประกำศเชิญชวน/

เชิญเสนอรำคำ/ตก

ลงรำคำ

(7 วัน)

คณะกรรมกำรท ำ

รำยงำนผล

(5 วัน)

เสนอรำยงำนผล

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

และประกำศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับ

รำคำ แจ้งท ำ

สัญญำ

ออก PO /

ท ำสัญญำ
เบิกจ่ำย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

 ด ำเนินกำรปรับปรุงโครงข่ำยกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด CCTV

  1) ส ารวจพ้ืนท่ีส าหรับการเดินสายสัญญาณ 

และจุดติดต้ังกล้องวงจรปิด

  2) น าแสนอแผนการด าเนินการปรับปรุง

ระบบโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 

ภายในส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  3) ด าเนินการปรับปรุงระบบโครงข่าย

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายใน

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  4) ทดสอบระบบและเร่ิมใช้งานจริง

     500,000 ✓ ขอทบทวนการด าเนินงาน เน่ืองจาก 

อุปกรณ์ SWITCH ท่ีใช้ในโครงการ

ปรับปรุงโครงข่ายกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิด CCTV ต้องใช้ระยะเวลาในการ ส่ัง

ของ จ านวน 380 วัน ซ่ึงหาก

ด าเนินการปีงบประมาณน้ีก็ยังไม่

สามารถใช้งานได้จึงเห็นควรขอ ทบทวน

งบประมาณในการประชุม

คณะกรรมการคร้ังท่ี 6 ต่อไป

รวมท้ังส้ิน      500,000

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ผ่ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง)

ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

โครงกำรปรับปรุงระบบโครงข่ำยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภำยในส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี                 วงเงินรวมโครงกำร 500,000 บำท

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ : งำนเทคโนโลยรสำรสนเทศ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และเทคโนโลยีสำรเทศ ส ำนักบริหำรงำนกลำง

รำยละเอียด
 วงเงิน

งบประมำณ

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน

หมำยเหตุ



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

วงเงินรวมโครงการ 400,000 บาท

ยังไม่ด าเนินการ
ต้นเร่ือง

ขออนุมัติด าเนินการ

ขออนุมัติ

ด าเนินกิจกรรม

ขออนุมัติยืมเงิน

ทดรอง

จัดกิจกรรม/

ร่วมกิจกรรม

หักล้าง

เงินยืมทดรอง
เบิกจ่าย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

 1. กิจกรรมอบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน         163,500

    - เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน 

และคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน

           20,000 ✓  ยังไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 2019

    - ทบทวนปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์

ฉุกเฉิน (EMS)

         143,500 ✓

(ยังไม่

ด าเนินการ 

จ านวน 

113,500 บาท)

✓

(เบิกจ่าย จ านวน

 30,000 บาท)

 1. ด าเนินกิจกรรมอบรม 1669  ในวันท่ี 16 มีนาคม 2565 โดยหน่วยงานทีมแพทย์ฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลนครพิงค์ จ านวนเงิน 30,000 บาท

 2. กิจกรรมอบรมการปฏิบัติงานส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน (ส านักบริหารงานกลาง และส านัก

ตรวจสอบภายใน)

       236,500 ✓

(ยังไม่

ด าเนินการ 

จ านวน 

127,168 บาท)

              ✓

(เบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว 

จ านวน 109,332

 บาท)

 กิจกรรมอบรมการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ของ สพค . ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่ีได้ด าเนินการจัดและเข้าร่วมอบรม มีดังน้ี

✓  1. อบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดท าแผนกลยุทธ์องค์กร เม่ือวันท่ี 16 - 17 ตุลาคม 2564 จ านวน 

3,500 บาท

✓  2. หลักสูตร กฏหมายงานบุคคล เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. หัวข้อ 

กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับ HR และแผนฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับกฏหมายงานบุคคล ผ่านโปรแกรม 

ZOOM 3. การอบรมหลักสูตรการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 และหลักสูตรการพัฒนาท่ี

ปรึกษาในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2565 (ด าเนิน

กิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)

 4. อบรมหลักสูตรโครงการรู้สิทธิรักษาปี 2565 เพ่ือสร้างความเข้าใจในการใช้สิทธิประกัน

สุขภาพกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานท่ีอาจมีข้อสงสัยในสิทธิการรักษาของตน และไม่รู้ข้อปฏิบัติในการ

เบิกค่ารักษาพยาบาล โดยมีก าหนดการฝึกอบรม เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2565 (ด าเนินกิจกรรม

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)

แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่ผ่านการจัดซ้ือจัดจ้าง)

ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารงานกลาง

รายละเอียด
 วงเงิน

งบประมาณ
หมายเหตุ

ข้ันตอนการด าเนินงาน

หนา้ที ่1 จาก 3



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด าเนินการ
ต้นเร่ือง

ขออนุมัติด าเนินการ

ขออนุมัติ

ด าเนินกิจกรรม

ขออนุมัติยืมเงิน

ทดรอง

จัดกิจกรรม/

ร่วมกิจกรรม

หักล้าง

เงินยืมทดรอง
เบิกจ่าย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

รายละเอียด
 วงเงิน

งบประมาณ
หมายเหตุ

ข้ันตอนการด าเนินงาน

✓  5. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ  หลักสูตร “การก าหนดร่างขอบเขตของงาน

 (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดท าราคากลาง การตรวจรับพัสดุและ

ควบคุมงาน ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.

2560” เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2565 ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 45 คน วิทยากร 

จ านวน 2 คน รวมท้ังส้ิน  47 คน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 52,350 บาท

 6. กิจกรรมฟังบรรยาย “แนวทางการด าเนินงานเพ่ือยกระดับผลการประเมิน ITA ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565” ตามกรอบแผนงานของส านักงานและประกาศปฏิทินการประเมิน ITA

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ด าเนินกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)

 7. โครงการอบรมหลักสูตร ข้อก าหนด ISO 9001:2015 และการประยุกต์ใช้ โดยบริษัท Q&A 

Quality and Calibration Co.,Ltd เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่าน

ระบบ ZOOM & Facebook (ด าเนินกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)

✓  8. โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัย

ข้าราชการเม่ือวันท่ี 6-10 กุมภาพันธ์ 2565  ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัด

นนทบุรี เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 18,065 บาท

 9. กิจกรรมอบรม Webinar Topic : They own Their work สร้างจิตส านึกแห่งความ

รับผิดชอบและการเป็นเจ้าของงานให้กับลูกน้อง เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 (ด าเนินกิจกรรม

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)

✓  10. โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี เม่ือ

วันท่ี 23-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี เบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว จ านวน 18,094 บาท

✓  11. โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ ระหว่างวันท่ี 1-4 มีนาคม 2565  ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 17,323 บาท

✓  12. โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม (Team Building) มีก าหนดจัดกิจกรรมในวันท่ี 

29 เมษายน 2565 เน่ืองจากสถานการณ์โควิด

✓  13. กิจกรรมอบรมแนวทางปฏิบัติในกระบวนการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐเพ่ือพัฒนาความรู้และใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรเชิงคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

- เลขท่ีหนังสือ สพค.๑๐๕/๐๐๔๗ อนุมัติแล้วอยู่ระหว่างรอด าเนินการเข้าร่วม ในวันท่ี 8-10 

เมษายน ๒๕๖๕

หนา้ที ่2 จาก 3



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ด าเนินการ
ต้นเร่ือง

ขออนุมัติด าเนินการ

ขออนุมัติ

ด าเนินกิจกรรม

ขออนุมัติยืมเงิน

ทดรอง

จัดกิจกรรม/

ร่วมกิจกรรม

หักล้าง

เงินยืมทดรอง
เบิกจ่าย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

รายละเอียด
 วงเงิน

งบประมาณ
หมายเหตุ

ข้ันตอนการด าเนินงาน

✓  14. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางยาสลบและทันตกรรมในสัตว์ตระกูลเสือ"

 - เลขท่ีหนังสือ อว 8393(18)/ว๐๐๔ อยู่ระหว่างรอด าเนินการเข้าร่วม ในวันท่ี 5-6 พฤษาคม 

2565

รวมท้ังส้ิน         400,000

หนา้ที ่3 จาก 3



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไมด่ าเนินการ

ต้นเรือ่งส่ง
เอกสารขอซ้ือ
ขอจ้างมายัง
ฝ่ายพัสดุ

เสนอขออนุมติั
แต่งต้ังคณะกรรมการ
 TOR และราคากลาง

(3 วัน)

เสนอขออนุมติั
 TOR 

และราคากลาง
(10 วัน)

ท ารายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง/

ต้ังคณะกรรมการ
พิจารณารายงาน
ผลและตรวจรบั

เสนอขออนุมติั
รายงานขอซ้ือ

ขอจ้าง
(5 วัน)

ประกาศเชิญ
ชวน/เชิญเสนอ

ราคา/
ตกลงราคา

(7 วัน)

คณะกรรมการ
ท ารายงานผล

(5 วัน)

เสนอรายงานผล
คณะกรรมการ
พิจารณา และ
ประกาศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรบั
ราคา แจ้ง
ท าสัญญา

ออก PO /ท า
สัญญา

เบิกจ่าย
เงนืเหลือ
ส่งคืน

 1. กิจกรรมการสร้างการรับรู้     3,820,000 
    (1) ผลิตส่ือและเผยแพร่
วิทยุกระจายเสียง

      1,000,000 

       - เผยแพร่สปอตและ
เผยแพร่วิทยุกระจายเสียง 
จังหวัดเชียงใหม่

       500,000                 -    - ก่อหนี้ผูกพนัเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
500,000 บาท
  - ส้ินสุดสัญญา วท. 2 ต.ค. 65 (8 งวด
งาน)
 - รอเบิกจ่าย

       - เผยแพร่สปอต
วิทยุกระจายเสียงจังหวัด
เป้าหมาย

       500,000   อยู่ระหว่างปรับแก้ไข TOR และราคา
กลาง

    (2) การด าเนินงานโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ Boost Post 
ระบบของ Facebook และ IG 
ของหน่วยงาน

        400,000   

   (3) การโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ในระบบของ Tiktok ของ
หน่วยงาน

        100,000   

   (4) การดูแลระบบและการ
ประชาสัมพนัธ์บน Line OA 
ของหน่วยงาน

          70,000 

(ยังไม่
ด าเนินการ 

จ านวน 
30,624 

บาท)



(กอ่หนี้
ผูกพัน

เรียบร้อย
แล้ว จ านวน
 39,376 

 - ก่อหนี้ผูกพนัเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
39,376 บาท
 - ส้ินสุดสัญญา วท. 5 ม.ีค. 65
 - รอเบิกจ่าย

   (5) ผลิตส่ือส่ิงพมิพ ์ได้แก่ การ
ออกแบบส่ือพมิพ ์จัดพมิพแ์ผ่น
พบั ใบปลิว และอืน่ๆ

        800,000   อยู่ระหว่างปรับแก้ไข TOR และราคา
กลาง

รายละเอียด

 วงเงิน
งบประมาณ

ข้ันตอนการด าเนินงาน

หมายเหตุ

 - ก่อหนี้ผูกพนัเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
496,520 บาท
  - ส้ินสุดสัญญา วท. 20 ม.ีค. 65 (3 
งวดงาน)
 - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
148,956 บาท
 - รอเบิกจ่าย จ านวน 347,564 บาท

       3,480 

(กอ่หนี้
ผูกพัน

เรียบร้อย
แล้ว จ านวน
 496,520 

บาท)



(เบกิจา่ย
เรียบร้อย

แล้ว จ านวน
 148,956 

บาท)

แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผ่านการจัดซ้ือจัดจ้าง)
ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจ าปี 2564 วงเงินรวมโครงการ 24,845,000 บาท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารเทศ ส านักบริหารงานกลาง

หนา้ที ่1



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไมด่ าเนินการ

ต้นเรือ่งส่ง
เอกสารขอซ้ือ
ขอจ้างมายัง
ฝ่ายพัสดุ

เสนอขออนุมติั
แต่งต้ังคณะกรรมการ
 TOR และราคากลาง

(3 วัน)

เสนอขออนุมติั
 TOR 

และราคากลาง
(10 วัน)

ท ารายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง/

ต้ังคณะกรรมการ
พิจารณารายงาน
ผลและตรวจรบั

เสนอขออนุมติั
รายงานขอซ้ือ

ขอจ้าง
(5 วัน)

ประกาศเชิญ
ชวน/เชิญเสนอ

ราคา/
ตกลงราคา

(7 วัน)

คณะกรรมการ
ท ารายงานผล

(5 วัน)

เสนอรายงานผล
คณะกรรมการ
พิจารณา และ
ประกาศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรบั
ราคา แจ้ง
ท าสัญญา

ออก PO /ท า
สัญญา

เบิกจ่าย
เงนืเหลือ
ส่งคืน

รายละเอียด

 วงเงิน
งบประมาณ

ข้ันตอนการด าเนินงาน

หมายเหตุ

   (6) การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์บนส่ือส่ิงพมิพ ์
ได้แก่ การโฆษณาหนังสือพมิพ ์
การโฆษณาในนิตยสาร วารสาร
การท่องเที่ยว เป็นต้น

      1,000,000 

(ยังไม่
ด าเนินการ 

จ านวน 
800,000 

บาท)



(กอ่หนี้
ผูกพัน

เรียบร้อย
แล้ว จ านวน
 200,000 

บาท)

 - ก่อหนี้ผูกพนัเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
200,000 บาท
 - ส้ินสุดสัญญา วท. 3 ม.ีค. 65
 - รอเบิกจ่าย

   (7) การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโทรทัศน์

        450,000 

1.2 กิจกรรมการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

    5,160,000 

   (1) จัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์ 
ได้แก่ การพมิพไ์วนิล ป้ายผ้า 
ป้ายต้อนรับ ป้ายข้อความ เพื่อ
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

        400,000 

(ยังไม่
ด าเนินการ 

จ านวน 
382,880 

บาท)

   เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 17,120
 บาท

   (2) พมิพแ์ละติดต้ัง ป้ายไวนิล
 บริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย)

        120,000 

(ยังไม่
ด าเนินการ 

จ านวน 
72,064 

บาท)



(กอ่หนี้
ผูกพัน

เรียบร้อย
แล้ว จ านวน
 47,936 

บาท)   (3) พมิพแ์ละติดต้ัง ป้ายไวนิล
 แยกถนนเชียงใหม-่หางดง (108)
 (แยกอิฐภราดร)

        240,000 

(ยังไม่
ด าเนินการ 

จ านวน 
147,980 

บาท)



(กอ่หนี้
ผูกพัน

เรียบร้อย
แล้ว จ านวน
 92,020 

บาท)

 - ก่อหนี้ผูกพนัเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
139,956 บาท
 - ส้ินสุดสัญญา วท. 1 ต.ค. 65 (8 งวด
งาน)
 - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
28,997 บาท
 - รอเบิกจ่าย จ านวน 110,959 บาท

หนา้ที ่2



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไมด่ าเนินการ

ต้นเรือ่งส่ง
เอกสารขอซ้ือ
ขอจ้างมายัง
ฝ่ายพัสดุ

เสนอขออนุมติั
แต่งต้ังคณะกรรมการ
 TOR และราคากลาง

(3 วัน)

เสนอขออนุมติั
 TOR 

และราคากลาง
(10 วัน)

ท ารายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง/

ต้ังคณะกรรมการ
พิจารณารายงาน
ผลและตรวจรบั

เสนอขออนุมติั
รายงานขอซ้ือ

ขอจ้าง
(5 วัน)

ประกาศเชิญ
ชวน/เชิญเสนอ

ราคา/
ตกลงราคา

(7 วัน)

คณะกรรมการ
ท ารายงานผล

(5 วัน)

เสนอรายงานผล
คณะกรรมการ
พิจารณา และ
ประกาศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรบั
ราคา แจ้ง
ท าสัญญา

ออก PO /ท า
สัญญา

เบิกจ่าย
เงนืเหลือ
ส่งคืน

รายละเอียด

 วงเงิน
งบประมาณ

ข้ันตอนการด าเนินงาน

หมายเหตุ

   (4) พมิพส์ต๊ิกเกอร์ส่ีสี         100,000 

(ยังไม่
ด าเนินการ 

จ านวน 
57,018.10

 บาท)



(กอ่หนี้
ผูกพัน

เรียบร้อย
แล้ว จ านวน
 42,981.90

 บาท)

 ก่อหนี้ผูกพนัเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 
คร้ัง วงเงินรวมทั้งส้ิน 42,981.90 บาท
 คร้ังที่ 1 จ านวน 35,277.90 บาท
 - ส้ินสุดสัญญา วท. 1 ต.ค. 65
 - รอเบิกจ่าย
 คร้ังที่ 2 จ านวน 7,704 บาท
 - ส้ินสุดสัญญา วท. 8 พ.ค. 65 
 - รอเบิกจ่าย

   (5) จัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์ 
ตามแผนงาน ISO ขององค์กร

        500,000 

   (6) การจัดท าป้ายหรือซุ้ม
ประชาสัมพนัธ์ในสนามบิน
เชียงใหม่

        500,000   อยู่ระหว่างปรับแก้ไข TOR และราคา
กลาง

   (7) เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการ
ประชาสัมพนัธ์ เช่น backdrop 
x-stand Rollup เป็นต้น

        500,000   อยู่ระหว่างปรับแก้ไข TOR และราคา
กลาง

   (8) การจัดนิทรรศการ
ประชาสัมพนัธ์ (หน.ส่วนราชการ
, OTOP) และกิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์อืน่ๆ

        300,000 

   (9) การเช่าพื้นที่โฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ Billboard LED 
และส่ือประชาสัมพนัธ์

      2,500,000 

   - การเช่าส่ือโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ Billboard 
เชียงใหม่

       500,000  7,800.00    - ก่อหนี้ผูกพนัเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
492,200 บาท
 - ส้ินสุดสัญญา วท. 18 ต.ค. 65 (3 งวด
งาน)
 - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
147,660 บาท
 - รอเบิกจ่าย จ านวน 344,540 บาท

หนา้ที ่3



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไมด่ าเนินการ

ต้นเรือ่งส่ง
เอกสารขอซ้ือ
ขอจ้างมายัง
ฝ่ายพัสดุ

เสนอขออนุมติั
แต่งต้ังคณะกรรมการ
 TOR และราคากลาง

(3 วัน)

เสนอขออนุมติั
 TOR 

และราคากลาง
(10 วัน)

ท ารายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง/

ต้ังคณะกรรมการ
พิจารณารายงาน
ผลและตรวจรบั

เสนอขออนุมติั
รายงานขอซ้ือ

ขอจ้าง
(5 วัน)

ประกาศเชิญ
ชวน/เชิญเสนอ

ราคา/
ตกลงราคา

(7 วัน)

คณะกรรมการ
ท ารายงานผล

(5 วัน)

เสนอรายงานผล
คณะกรรมการ
พิจารณา และ
ประกาศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรบั
ราคา แจ้ง
ท าสัญญา

ออก PO /ท า
สัญญา

เบิกจ่าย
เงนืเหลือ
ส่งคืน

รายละเอียด

 วงเงิน
งบประมาณ

ข้ันตอนการด าเนินงาน

หมายเหตุ

   - การเช่าส่ือโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ Billboard 
กรุงเทพและปริมณฑล

       500,000   อยู่ระหว่างปรับแก้ไข TOR และราคา
กลาง

   - การเช่าส่ือโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ LED  เชียงใหม่

       500,000   51,000.00  - ก่อหนี้ผูกพนัเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
449,000 บาท
 - ส้ินสุดสัญญา วท. 18 พ.ค. 65 (3 งวด
งาน)
 - รอเบิกจ่าย

   - การเช่าส่ือโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ LED กรุงเทพ
และปริมณฑล

       500,000              -    - ก่อหนี้ผูกพนัเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
500,000 บาท
 - ส้ินสุดสัญญา วท. 13 ม.ีค. 65
 - รอเบิกจ่าย

   - การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
ภายในสนามบิน

       500,000   อยู่ระหว่างปรับแก้ไข TOR และราคา
กลาง

1.3 กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ     1,515,000 
   (1) วันปีใหม่ /คริตส์มาส         500,000  10,800      เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 489,200

 บาท
   (2) วันเด็กแห่งชาติ                 -   -           ไม่ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โค

วิด-2019
   (3) วันตรุษจีน, วาเลนไทน์           70,000  -           เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 70,00 

บาท 

   (4) วันสงกรานต์         200,000   - ก่อหนี้ผูกพนัเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
200,000 บาท
 - ส้ินสุดสัญญา วท. 17 เม.ย. 65
 - รอเบิกจ่าย

   (5) วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาล ๑๐

          70,000   รอด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2565

   (6) วันแม่แห่งชาติ           70,000   รอด าเนินการในเดือนสิงหาคม 2565

หนา้ที ่4



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไมด่ าเนินการ

ต้นเรือ่งส่ง
เอกสารขอซ้ือ
ขอจ้างมายัง
ฝ่ายพัสดุ

เสนอขออนุมติั
แต่งต้ังคณะกรรมการ
 TOR และราคากลาง

(3 วัน)

เสนอขออนุมติั
 TOR 

และราคากลาง
(10 วัน)

ท ารายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง/

ต้ังคณะกรรมการ
พิจารณารายงาน
ผลและตรวจรบั

เสนอขออนุมติั
รายงานขอซ้ือ

ขอจ้าง
(5 วัน)

ประกาศเชิญ
ชวน/เชิญเสนอ

ราคา/
ตกลงราคา

(7 วัน)

คณะกรรมการ
ท ารายงานผล

(5 วัน)

เสนอรายงานผล
คณะกรรมการ
พิจารณา และ
ประกาศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรบั
ราคา แจ้ง
ท าสัญญา

ออก PO /ท า
สัญญา

เบิกจ่าย
เงนืเหลือ
ส่งคืน

รายละเอียด

 วงเงิน
งบประมาณ

ข้ันตอนการด าเนินงาน

หมายเหตุ

   (7) วันพอ่แห่งชาติ           70,000   70,000.00  ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ใช้
งบประมาณ

   (8) กิจกรรมวันส าคัญอืน่ๆ         535,000 

(ยังไม่
ด าเนินการ 

จ านวน 
445,000 

บาท)

  - ด าเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมลอย
กระทง จ านวน 90,000 บาท 

1.4 กิจกรรมการสื่อสารองค์กร
เชิงรุก

   14,350,000 

   (1) กิจกรรมประชาสัมพนัธ์
เสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตร

        350,000 

   (2) กิจกรรมการส่ือสารองค์กร
เชิงรุก

    10,000,000 

   - กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์เพื่อกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น
จัดท าเนื้อหาภาพนิ่งหรือคลิป
วิดีโอและจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทาง online ,จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ 
Road Show ในจังหวัด
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 5 คร้ัง

     6,000,000   อยู่ระหว่างปรับแก้ไข TOR และราคา
กลาง

   - การประชาสัมพนัธ์บนส่ือ
ออนไลน์ ในประเทศ เช่น 
Influencer YouTuber 
Facebook หรือดารา ศิลปิน  
ที่สร้างกระแสการท่องเที่ยว TV
 Online, Facebook, website
 พนัธมิตร และอืน่ๆ

     3,000,000   อยู่ระหว่างปรับแก้ไข TOR และราคา
กลาง

หนา้ที ่5



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

ยังไมด่ าเนินการ

ต้นเรือ่งส่ง
เอกสารขอซ้ือ
ขอจ้างมายัง
ฝ่ายพัสดุ

เสนอขออนุมติั
แต่งต้ังคณะกรรมการ
 TOR และราคากลาง

(3 วัน)

เสนอขออนุมติั
 TOR 

และราคากลาง
(10 วัน)

ท ารายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง/

ต้ังคณะกรรมการ
พิจารณารายงาน
ผลและตรวจรบั

เสนอขออนุมติั
รายงานขอซ้ือ

ขอจ้าง
(5 วัน)

ประกาศเชิญ
ชวน/เชิญเสนอ

ราคา/
ตกลงราคา

(7 วัน)

คณะกรรมการ
ท ารายงานผล

(5 วัน)

เสนอรายงานผล
คณะกรรมการ
พิจารณา และ
ประกาศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรบั
ราคา แจ้ง
ท าสัญญา

ออก PO /ท า
สัญญา

เบิกจ่าย
เงนืเหลือ
ส่งคืน

รายละเอียด

 วงเงิน
งบประมาณ

ข้ันตอนการด าเนินงาน

หมายเหตุ

   - การจัดท าสกูป๊ส้ันและ
เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
เช่น โทรทัศน์ ส่ือออนไลน์ จอ 
LED 
เป็นต้น

     1,000,000   อยู่ระหว่างปรับแก้ไข TOR และราคา
กลาง

   (3) กิจกรรมพเิศษ (Event) 
ของหน่วยงาน

      3,000,000 

   - กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้านกีฬา เช่น เส้นทาง
จักรยาน Walking trail เป็นต้น

     1,000,000 

   - กิจกรรมสร้างกระแสการ
ท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี เช่น ท าจุด
ไฮไลท์ กิจกรรมปลุกกระแสการ
ท่องเที่ยวด้านต่างๆ

     2,000,000 

(ยังไม่
ด าเนินการ 

จ านวน 
1,500,000

 บาท)



(กอ่หนี้
ผูกพัน 

เรียบร้อย
แล้ว จ านวน
 500,000 

บาท)

 - ก่อหนี้ผูกพนัเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
500,000 บาท
 - อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายเงิน

   (4) การผลิตของที่ระลึก เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพนัธ์
 เช่น ท าปฏิทิน, Gift Set ของ
ช าร่วยเพื่อด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ 

      1,000,000 

(ยังไม่
ด าเนินการ 

จ านวน 
142,040 

บาท)



(เบกิจา่ย 
เรียบร้อย

แล้ว จ านวน
 857,960 

บาท)

 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 857,960
 บาท ดังนี้
 1. จ้างท าปฏิทิน จ านวน 143,200 บาท 
 2. จ้างจัดท าของที่ระลึกเพื่อสนับสนุ
กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ (คร้ังที่ 1) 
จ านวน 409,810 บาท 
 3. จ้างจัดท าของที่ระลึกเพื่อสนับสนุ
กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ (คร้ังที่ 2) 
จ านวน 304,950 บาท

รวมทั้งสิ้น    24,845,000 

หนา้ที ่6



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

วงเงินรวมโครงการ 6,340,000 บาท

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสารขอซ้ือ

ขอจ้างมายัง

ฝ่ายพัสดุ

เสนอขออนุมัติ

แต่งต้ัง

คณะกรรมการ 

TOR และราคา

กลาง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ TOR 

และราคากลาง

(10 วัน)

ท ารายงานขอซ้ือขอ

จ้าง/ต้ัง

คณะกรรมการ

พิจารณารายงานผล

และตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รายงานขอซ้ือขอจ้าง

(5 วัน)

ประกาศเชิญชวน/

เชิญเสนอราคา/

ตกลงราคา

(7 วัน)

คณะกรรมการท า

รายงานผล

(5 วัน)

เสนอรายงานผล

คณะกรรมการพิจารณา 

และประกาศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับราคา 

แจ้งท าสัญญา

ออก PO 

/ท าสัญญา
เบิกจ่าย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

 1. การปรับปรุงระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์

      450,000 ✓

 2. การปรับปรุงระบบบริหารงาน

บุคลากร

    1,250,000 ✓

 3. การ customization     2,728,000 ✓

 4. การ Implementation     1,188,800 ✓

 5. การติดต้ังบนระบบ Cloud 

หรือ Dedicate Server ต่อปี

      308,434 ✓

 6 ภาษี       414,766 ✓

รวมท้ังส้ิน    6,340,000

หมายเหตุ

แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 วงเงิน

งบประมาณ
ยังไม่ด าเนินการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารเทศ ส านักบริหารงานกลาง

โครงการพัฒนาระบบ ERP: Enterprise Resource Planning

ข้ันตอนการด าเนินงาน (ผ่านการจัดซ้ือจัดจ้าง)

ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เสนอขออนุมัติข้อก าหนดขอบเขต

ของงาน (Terms of reference : 

TOR) และก าหนดราคากลาง 

เรียบร้อยแล้ว



ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

วงเงินรวมโครงการ 500,000 บาท

ต้นเร่ืองส่ง

เอกสารขอซ้ือ

ขอจ้างมายัง

ฝ่ายพัสดุ

เสนอขออนุมัติ

แต่งต้ัง

คณะกรรมการ 

TOR และราคา

กลาง

(3 วัน)

เสนอขออนุมัติ TOR 

และราคากลาง

(10 วัน)

ท ารายงานขอซ้ือขอ

จ้าง/ต้ัง

คณะกรรมการ

พิจารณารายงานผล

และตรวจรับ

เสนอขออนุมัติ

รายงานขอซ้ือขอจ้าง

(5 วัน)

ประกาศเชิญชวน/

เชิญเสนอราคา/

ตกลงราคา

(7 วัน)

คณะกรรมการท า

รายงานผล

(5 วัน)

เสนอรายงานผล

คณะกรรมการพิจารณา 

และประกาศผู้ชนะ

(2 วัน)

สนองรับราคา 

แจ้งท าสัญญา

ออก PO 

/ท าสัญญา
เบิกจ่าย

เงืนเหลือ

ส่งคืน

 การพัฒนาเว็บไซต์      500,000 ✓     10,000

 1. การพัฒนาระบบการจองและ

จ าหน่ายบัตรออนไลน์

 2. การพัฒนาระบบจองท่ีพัก

ล่วงหน้าและการช าระเงิน

 3. การพัฒนาระบบการจ าหน่าย

สินค้าท่ีระลึกออนไลน์

รวมท้ังส้ิน      500,000

  โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบและปรับปรุงเว็บไซต์ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารเทศ ส านักบริหารงานกลาง

รายละเอียด
 วงเงิน

งบประมาณ
ยังไม่ด าเนินการ

ข้ันตอนการด าเนินงาน (ผ่านการจัดซ้ือจัดจ้าง)

หมายเหตุ

- ก่อหน้ีผูกพันเรียบร้อยแล้ว 

จ านวน 490,000 บาท ( 3 งวดงาน)

 - ส้ินสุดสัญญาจ้าง วท. 13 เม.ย. 
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 - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 

24,500 บาท

 - รอเบิกจ่าย จ านวน 465,500 

บาท 




