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รายงานผลการประเมินความคุมคาในการดําเนินงานขององคกร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สํานักงานพัฒนาพิงนคร (องคการมหาชน) 
**************************** 

 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) : สพค. มีอํานาจบริหารจัดการสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี
และกิจการท่ีตอเน่ืองตามพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสํานักงานพัฒนาพิงนคร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2562 มาตรา 5  
 สําหรับการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพค. ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐ  แตได
บริหารงานโดยใชจายจากเงินรายไดและเงินสะสมของสํานักงาน  ซ่ึงผลการประเมินความคุมคาในการดําเนินงาน
ขององคกรตามประเด็นการประเมินมีดังตอไปนี ้

1. ประเด็นดานประสิทธิภาพ 
    1.1  แผนงานและโครงการตามเปาหมายของสํานักงานพัฒนาพิงนคร (องคการมหาชน) 
           สพค. ไดจัดทําแผนงานโครงการครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานพัฒนาพิงนคร (องคการ
มหาชน) ดังนี ้
 

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงานและโครงการ 
1. การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

แผนงานพื้นฐาน : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(1) โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธเชิงบูรณาการ ประจําป 2564 

2. การพัฒนาศักยภาพเชียงใหม 
ไนทซาฟารีใหสนับสนุนการทองเท่ียว 
 

แผนงานพื้นฐาน : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(1) โครงการสงเสริมการขายเชียงใหมไนทซาฟาร ี
(2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสรางสวัสดิภาพท่ีดี (Animal Welfare) 
(3) โครงการเขียนแบบและประมาณการกอสรางงานฝกและแสดงสัตว 
(4) โครงการศึกษาคุณภาพน้ําเชื้อ และการผลิตนํ้าเชื้อแชแข็งในสัตวปาที่

สําคัญ และหายากเพื่อการอนุรักษ 
(5) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการ

สูมาตรฐานสากล (World Class Destination) 
(6) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสระน้ํา Swan Lake 
(7) โครงการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายไดใหกับชุมชน 
(8) โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งท่ี 13 ปงบประมาณ 2564 
(9) โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวโลกเสมือนสํานักงานเชียงใหม 

ไนทซาฟารี                                                                     
3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 

แผนงานพื้นฐาน : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(1) โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 
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    1.2  การบริหารจัดการโครงการ 
 (1) การจัดทําแผนงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีการกําหนดหัวขอในแผนงานโครงการ

ประกอบดวย ชื่อโครงการ  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ผูรับผิดชอบโครงการ  สถานะโครงการ  ความสอดคลองตาม
ยุทธศาสตร  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค   เปาหมายของโครงการ  ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ 
(Outcome)  ตัวชี้ วัดความสําเร็จโครงการ  ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน (PDCA)  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
งบประมาณดําเนินการ และวิธีการประเมินโครงการ 
 (2) ระบบการติดตามและการรายงานผลการดําเนินโครงการ 
      - สํานักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไดวางระบบการติดตามและการรายงานผลการดําเนินโครงการ   โดยมี
การติดตามแผน-ผลการดําเนินงานตามเปาหมายการดําเนินงาน และการติดตามแผน-ผลการการใชจายเงิน  
พรอมระบุปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ  โดยกําหนดใหมีการรายงานรายงานผลการดําเนินงานตอ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาพิงคนครทุกเดือน 

     - ระบบการติดตามและการรายงานผลการดําเนินโครงการ สําหรับโครงการประเภทงานกอสราง 
กําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะอนุกรรมการดานบริหาร และคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
พิงคนคร ทุกเดือน 

(3)  มีการปรับแผนการดําเนินงานโครงการระหวางปใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณ  เพื่อให
การดําเนินโครงการบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ 
           

    1.3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเภทงบประมาณ 
           สํานักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไดรับอนุมัติแผนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน
จํานวน 473,714,350 บาท  ดังนี้       

 
 สําหรับรายละเอียดงบประมาณแตละประเภทและรายละเอียดคาใชจายโครงการปรากฏตามภาคผนวก   



3 

2. ประเด็นดานประสิทธิผล 

2.1  การคํานวณมูลคาทางเศรษฐกิจและมูลคาทางสังคม ตามกลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายในการคํานวณมูลคาทางเศรษฐกิจและมูลคาสังคม ประกอบดวย ผูรับบริการและผูมีสวนได

เสียจากการดําเนินงานของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี  ซึ่งผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานมีท้ัง
ประโยชนทางตรงและประโยชนทางออม ดังน้ี 

  2.1.1  การคํานวณมูลคาทางเศรษฐกิจ 

(1) รายไดจากการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวในประเทศ 
             สูตรคํานวณ    
 

 
        หมายเหตุ : คาใชจายตอหัวของนักทองเที่ยวชาวไทย เทากับ 2,916.27 บาท                              

     ที่มา : กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (ขอมูล ณ 5 พ.ย. 2563) 

     ผลการดําเนินงาน 
2,916.27 บาท/คน  x  118,097  คน   =  344,402,738.19  บาท 

 

 (2) รายไดจากการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวตางชาติ 
   สูตรคํานวณ    
 
 

 
 หมายเหตุ : คาใชจายตอหัวของนักทองเที่ยวชาวไทย เทากับ 6,045.83 บาท                              
 ที่มา : กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ขอมูล ณ 5 พ.ย. 2563) 

      ผลการดําเนินงาน 
6,045.83 บาท/คน  x  317  คน       =    1,916,528.11   บาท 

 

(3) มูลคาการจางงาน คิดจากอัตราเงินเดือนหรือคาจางของผูปฏิบัติงานเชียงใหมไนทซาฟารี, 
จางเหมาปฏิบัติงานรายบุคคล, พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานทําความสะอาดท่ีปฏิบัติงานเชียงใหม
ไนทซาฟาร ีรวมเปนเงินจํานวน  122,503,695.69 บาท 

(4) การหมุนเวียนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจากการใชจายเงินของรัฐ วัดจากคาใชจายเพื่อการซื้อสินคา
และบริการ และคาใชจายในการลงทุนของเชียงใหมไนทซาฟารี ซ่ึงเปนการสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในพ้ืนท่ี  รวมเปนเงินจํานวน  208,001,667.85 บาท 

(5) รายไดของผูประกอบการทองเท่ียวท่ีเปนพันธมิตรทางธุรกิจ วัดจากมูลคาการใหสวนลดคา
บัตรเขาชม คาท่ีพัก ท่ีสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีใหกับบริษัทนําเท่ียว รถตู รถแท็กซี่ รถสี่ลอแดง รถตุกตุก 
และมัคคุเทศก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไมมีรายไดในสวนน้ีเน่ืองจากไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19  

รวมมูลคาทางเศรษฐกิจของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จํานวน  676,824,629.84 บาท 

คาใชจายตอหัวของนักทองเที่ยวชาวไทย x จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่ซื้อบัตรเขาชมเชียงใหมไนทซาฟารี  

คาใชจายตอหัวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  x      จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
                                                              ท่ีซื้อบัตรเขาชมเชียงใหมไนทซาฟารี  
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       2.1.2 การคํานวณมูลคาทางสังคม 
 

มูลคาทางสังคม ผลการคํานวณมูลคาทางสังคม 
(1) สงเสริมใหเกิดการจางงานและยกระดับ

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน
ในพื้นท่ี 

 การดําเนินกิจกรรมของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีกอใหเกิด
การสงเสริมใหเกิดการจางงานทางออม เชน ผูประกอบการ
รับเหมากอสราง ผูประกอบการภายนอกเชาพื้นที่เพื่อดําเนิน
กิจกรรมถายภาพ 
 สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีแจกจายตนฟาทะลายโจรใหแก
หนวยงานตางๆ สําหรับปลูกเพื่อใชประโยชนในการรักษา
สุขภาพของประชาชน  ไดแก ตนฟาทะลายโจรแบบถอนตน
กลา จํานวน 251,000 ตน คิดเปนมูลคา 2,510,000 บาท และ
ตนฟาทะลายโจรแบบถุงเพาะชํา จํานวน 2,200 ตน คิดเปน
มูลคา 66,000 บาท รวมเปนมูลคาจํานวน 2,576,000 บาท 

(2) เปนแหลงเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสัตวปาแกเยาวชนและบุคคลทั่วไป เชน 
การดําเนินกิจกรรม CSR สนับสนุนดาน
การศึกษาใหกับสถาบันการศึกษาตางๆ  
เปนตน 

 สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีจัดกิจกรรมที่ใหความรูดาน
ธรรมชาติและสัตวปาใหแกเยาวชน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียน
ตางๆ ที่ขาดโอกาสและไมมีงบประมาณที่จะนํานักเรียนทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี จํานวน 10 โรงเรียน รวมจํานวน 1,254 คน 
คิดเปนมูลคา 376,200 บาท 

 สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีไดใหความอนุเคราะห
สถาบันการศึกษาตางๆ จัดสงนักศึกษาเขามาฝกงานทางดาน
สัตวแพทย การดูแลสัตวปา การใหบริการและอํานวยความ
สะดวกนักทองเท่ียวและงานบริหารท่ัวไป จํานวน 67 ราย แต
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําให
ต้ังแตเดือนมีนาคม 2564 หยุดรับนักศึกษาฝกงาน  

(3) เกิดรายไดจากการจําหนายอาหารสัตว การ
จําหนายสินคา OTOP 

 กลุมวิสาหกิจชุมชน 4 ตําบลกลุมผลิตอาหารสัตว ซ่ึงมีเครือขาย
ผูผลิตอาหารสัตวในอําเภอตางๆ ในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัด
ใกลเคียง  เชน ลําพูน ลําปาง และ แมฮองสอน  มีรายไดจาก
การจําหนายอาหารสัตวใหกับเชียงใหมไนทซาฟารี รวมทั้งส้ิน 
21,966,663.50 บาท 

(4) ดําเนินการจัดการดานส่ิงแวดลอม เชน การ
ผลิตปุยจากมูลสัตวและผลิตปุยหมักชีวภาพ
แบบน้ํา (EM) 

 สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีผลิตปุยจากมูลสัตวของเชียงใหม
ไนทซาฟารี โดยปุยท่ีไดนํามาใชสําหรับงาน      ภูมิทัศนใน
พื้นท่ีเพื่อการรักษาส่ิงแวดลอม และยังไดบรรจุกระสอบจํานวน 
873 กระสอบ เพื่อนําไปสนับสนุนงานของเทศบาลตางๆ ใน
พื้นท่ีใกลเคียง เชน โครงการฟนฟปูาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
โลก โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 11 หมูบาน และโครงการปลูก
ผักเปนอาหารกลางใหกับโรงเรียน  เปนตน รวมจํานวน 708 
กระสอบ  คิดเปนมูลคาจํานวน  70,800 บาท  
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2.2 การคํานวณมูลคาทางเศรษฐกิจและ/หรือมูลคาทางสังคม และเปรียบเทียบกับการใชจายงบประมาณ
ประจําป 
   สูตรคํานวณ 

 
   มูลคาทางเศรษฐกิจ + มูลคาทางสังคม (ที่สามารถคํานวณเปนตัวเงินได)            

         การใชจายงบประมาณประจําป 
 

   เงื่อนไข : การใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเปนงบประมาณที่ใชจายในการบริหารสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี  
                          โดยตรง (เบิกจาย+กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) ประกอบดวย คาใชจายดานบุคลากร คาใชจายดําเนินงาน คาใชจายลงทุน(ครุภณัฑ)  
                          และคาใชจายโครงการ 

 
ผลการดําเนินงาน 

 มูลคาทางเศรษฐกิจ  เทากับ  676,824,629.84 บาท  
 มูลคาทางสังคม (ท่ีสามารถคํานวณเปนตัวเงินได) เทากับ  24,989,663.50 บาท 
 การใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เบิกจาย+กันเงินไวเบิกเหล่ือมป) เทากับ  

365,319,968.39 บาท โดยเปนงบประมาณท่ีใชจายในการบริหารสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี
โดยตรงประกอบดวย คาใชจายดานบุคลากร คาใชจายดําเนินงาน คาใชจายลงทุน(ครุภัณฑ) และ
คาใชจายโครงการ 

 
              676,824,629.84 +  24,989,663.50 

                        365,319,968.39 
 
 

2.3 สรุปผลการวิเคราะหและอธิบายผลการดําเนินงาน ระบุปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข พรอมระบุ
มูลคาทางเศรษฐกิจ หรือมูลคาทางสังคม 

จากผลการดําเนินงานของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวากอใหเกิดการ
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจจํานวน  676,824,629.84 บาท  และกอใหเกิดมูลคาทางสังคม (เฉพาะท่ีสามารถคํานวณ
เปนตัวเงินได) จํานวน 24,989,663.50 บาท  รวมมูลคาผลประโยชนดานเศรษฐกิจและดานสังคมในภาพรวม 
จํานวน 701,814,293.34 บาท   โดยมีผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซ่ึงเปน
คาใชจายในการบริหารสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีโดยตรงประกอบดวย คาใชจายดานบุคลากร คาใชจาย
ดําเนินงาน คาใชจายลงทุน(ครุภัณฑ) และคาใชจายโครงการ  (เบิกจายจริง+กันเงินไวเบิกเหล่ือมป) จํานวน  
365,319,968.39 บาท  

เมื่อคํานวณมูลคาทางเศรษฐกิจและมูลคาทางสังคม และเปรียบเทียบกับการใชจายงบประมาณประจําป
ของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี พบวา มูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม สูงกวา มูลคาการใชจายงบประมาณ
ประจําป  โดยมีผลเปรียบเทียบเทากับ 1.92  ดังน้ัน ผลการเปรียบเทียบแสดงใหเห็นวาการดําเนินงานของ
สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีมีความคุมคาในการดําเนินงาน  

=    1.92  

=   ผลการเปรียบเทียบ   
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 ปญหาอุปสรรค 
     -  การคํานวณมูลคาทางสังคมมีท้ังท่ีสามารถคํานวณเปนตัวเงินไดและไมสามารถคํานวณเปนตัวเงินได  ซึ่ง
กิจกรรมท่ีไมสามารถคํานวณในรูปของตัวเงินไดไมไดนํามาผลมารวมในการประเมินความคุมคา จึงทําใหผลการ
ประเมินมูลคาทางสังคมที่ไดตํ่ากวาความเปนจริง 
 - การใชจายงบประมาณของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี บางโครงการท่ีดําเนินการในปงบประมาณ 
พงศง 2564  ยังไมไดสงผลประโยชนใหเห็นไดภายในปงบประมาณซึ่งจะเปนสงผลประโยชนในปถัดไป  ดังนั้น การ
นําผลการใชจายเงินในสวนของเงินกันไวเบิกเหล่ือมปในรายการท่ียังไมกอหนี้ผูกพันมารวมคํานวณดวย ทําใหผล
การเปรียบเทียบตํ่ากวาความเปนจริง  ซึ่งอาจไมไดแสดงผลความคุมคาอยางแทจริงในปงบประมาณน้ันๆ 
 - จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหจํานวนนักทองเท่ียวของเชียงใหมไนทซาฟารี
ลดลงจํานวนมาก  และเปนขอจํากัดในการดําเนินงานกิจกรรมของเชียงใหมไนทซาฟารีท่ีกอใหเกิดมูลคาท้ังดาน
เศรษฐกิจและสังคม  รวมท้ังมีการปดใหบริการสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีช่ัวคราวในชวงท่ีมีการแพรระบาด
รุนแรง ทําใหผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจลดลงจากปกอนหนาเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากมูลคาทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดจากการดําเนินงานของเชียงใหมไนทซาฟารียอนหลัง 3 ป  ดังนี้  มูลคาทางเศรษฐกิจใน
ป งบ ป ร ะ ม าณ  พ .ศ . 2561 จํ า น วน  2,672,081,577.94 บ าท   ป งบ ป ระ ม าณ  พ .ศ . 2562 จํ าน วน 
3,122,760,618.75  บาท และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1,203,561,775.47 บาท 

     แนวทางแกไข   
-  เพ่ิมกิจกรรมการดําเนินงานของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

และสังคม 
-  ปรับรูปแบบการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือลด

กระทบท่ีจะทําใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
-  ลดคาใชจายหรือลดตนทุนในการดําเนินงานของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี  เพื่อใหสัดสวนผลลัพธ

จากการดําเนินงานเพิ่มสูงข้ึน 
 
3. ประเด็นดานการติดตามเพ่ือประเมินผลกระทบ 

(1)  การประเมินผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคมจากการดําเนินงานของสํานักงานเชียงใหม 
ไนทซาฟารี  มีการจัดเก็บขอมูลเพื่อนํามาประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น ดังน้ี 

ผลกระทบดานเศรษฐกิจ ผลกระทบดานสังคม 
(1)  จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่ซื้อบัตรเขาชมเชียงใหม 
     ไนทซาฟารี 
(2)  จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ซื้อบัตรเขาชมเชียงใหม

ไนทซาฟารี 
(3) มูลคาการจางงานโดยตรงของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี 
(4) มูลคาการใชจายเงินของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีที่

กอใหเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้นท่ี 
(5) จํานวนรายไดของผูประกอบการทองเที่ยวท่ีเปนพันธมิตร

ทางธุรกิจของเชียงใหมไนทซาฟารี 

(1) การดําเนินกิจกรรมของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีที่
กอใหเกิดการสงเสริมใหเกิดการจางงานทางออม และ
กิจกรรมท่ีสนับสนุนความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ 

(2) จํานวนเยาวชนท่ีเขามาเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สัตวปาในพ้ืนที่เชียงใหมไนทซาฟารี และจํานวนนักศึกษาที่
ฝกงานในงานดานตางๆของเชียงใหมไนทซาฟารี 

(3) กิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดรายไดกับชุมชนในพื้นท่ี 
(4) กิจกรรมดานส่ิงแวดลอมที่สนับสนุนและสรางประโยชน

ใหกับชุมชนและหนวยงานภายนอก 
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 (2)  การจัดเก็บขอมูลผลกระทบดานเศรษฐกิจและดานสังคมดําเนินการโดยผูรับผิดชอบในการดําเนิน
กิจกรรม  และมีการสอบทานขอมูลโดยสํานักบริหารงานกลาง  โดยมีการจัดเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลรายเดือน 
และมีรายงานผลการประเมินผลกระทบรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

(3)  การติดตาม การเรงรัดการดําเนินงานและการเบิกจายเงิน  ดําเนินการรายงานเปนระบบและเปน
ประจําทุกเดือน เพ่ือใหผูรับผิดชอบโครงการและผูใชจายงบประมาณตะหนักและเรงรัดการดําเนินงานเพ่ือใหได 
ผลลัพธจากการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 
 
4. ประเด็นดานความคุมคาในการดําเนินงานขององคกรภาพรวม 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
การประเมินความคุมคาในการดําเนินงานขององคกร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
การประเมินความคุมคาในการดําเนินงานขององคกร ประเมินจากผลการดําเนินงานของสํานักงาน

เชียงใหมไนทซาฟารี  ซึ่งประเด็นในการประเมินความคุมคาไดพิจารณาตามวัตถุประสงคในการจัดต้ังเชียงใหมไนท
ซาฟารีท่ีเกิดขึ้นเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีใหการทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเสริมสรางรายไดของ
ประเทศ เปนศูนยกลางการทองเท่ียวภาคเหนือ (HUB) และเพื่อให เชียงใหมไนทซาฟารีเปนแรงดึงดูดให
นักทองเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหมและพักอยูในจังหวัดนานขึ้น รวมถึงการกระจายนักทองเท่ียวออกไปสูจังหวัด
ใกลเคียง โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งดังนี ้  

(1) เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟก    
(2) เพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียวรูปแบบใหมและเพ่ิมทางเลือกใหแกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว

ตางประเทศ   
(3) เพ่ือยกระดับสินคาและบริการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน   
(4) เพ่ือกอใหเกิดการสรางรายไดและการจางงานในจังหวัดเชียงใหมและภูมิภาค รวมท้ังการสงเสริมการ

เรียนรูและเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    
 การประเมินความคุมคาจากการดําเนินงานของสํานักงานเชียงใหมไนทประกอบดวย  การประเมินมูลคา
ดานเศรษฐกิจและมูลคาดานสังคม   โดยกลุมเปาหมายในการคํานวณมูลคาทางเศรษฐกิจและมูลคาสังคม 
ประกอบดวย ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียจากการดําเนินงานของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี  ซึ่งผลประโยชน
ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานมีท้ังประโยชนทางตรงและประโยชนทางออม  

สําหรับผลการเปรียบเทียบมูลคาทางเศรษฐกิจและมูลคาทางสังคมจากการดําเนินงานของสํานักงาน
เชียงใหมไนทซาฟารีกับการใชจายประงบประมาณของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี พบวา มูลคาทางเศรษฐกิจ
และสังคม สูงกวา มูลคาการใชจายงบประมาณประจําป  โดยมีผลการเปรียบเทียบเทากับ 1.92  ซึ่งผลการ
เปรียบเทียบแสดงใหเห็นวาการดําเนินงานของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีมีความคุมคาในการดําเนินงาน 

จากผลการบริหารจัดการของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี แสดงใหเห็นวา เชียงใหมไนทซาฟารีเปน
แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ และทําใหเกิดการใชจายของนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้น และมีการกระจายรายได
ใหกับธุรกิจดานการทองเท่ียวอันสงผลตอเศรษฐกิจดานการทองเท่ียวโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม  เกิดการจาง
งานท้ังทางตรงและทางออม  รวมท้ังเปนแหลงเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปา และการเรียนรูดานการ
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บริหารงานในสวนตางๆ ของเชียงใหมไนทซาฟารี  ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคในการกอต้ังเชียงใหมไนทซาฟารีท่ี
เกิดขึ้นเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล ท่ีใหการทองเท่ียวเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางรายไดของประเทศ  
และกอใหเกิดการสรางรายไดและการจางงานในจังหวัดเชียงใหมและภูมิภาค รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูและการ
เขาถึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ภาคผนวก 

 
 



 เงินสะสม เงนิรายได้  เงินสะสม  เงินรายได้  เงินสะสม เงนิรายได้

88,561,600 -              88,561,600 88,561,600 -          88,561,600

1. เงินเดือนและค่าจา้ง 77,969,100 -               77,969,100 77,969,100 -           77,969,100

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 3,187,500 -               3,187,500 3,187,500 -           3,187,500

3. ค่าจา้งทีป่รึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 2,100,000 -               2,100,000 2,100,000 -           2,100,000

4. เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1,355,000 -               1,355,000 1,355,000 -           1,355,000
5. เงินสวัสดิการเกีย่วกบัการ

รักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพ
ประจ าปี

3,500,000 -               3,500,000 3,500,000 -           3,500,000

6. เงินสวัสดิการเกีย่วกบัการศึกษาของบุตร 450,000 -               450,000      450,000 -                450,000

351,332,750 33,820,000 385,152,750 290,955,300 33,820,000 324,775,300 60,377,450 -        60,377,450
351,332,750 33,820,000 385,152,750 290,955,300 33,820,000 324,775,300 60,377,450 -        60,377,450

351,332,750 33,820,000 385,152,750 290,955,300 33,820,000 324,775,300 60,377,450 -        60,377,450

115,722,150 33,820,000 149,542,150 81,224,000 33,820,000 115,044,000 34,498,150 -        34,498,150

1. ค่าตอบแทนการเลิกจา้ง 177,360 -               177,360        177,360 -                177,360 -               -         -               

2. เงินสวัสดิการ 1,779,600 -               1,779,600     1,309,600 -                1,309,600 470,000 -         470,000

3. ค่าล่วงเวลา 2,240,940 -               2,240,940     1,005,040 -                1,005,040 1,235,900 -         1,235,900

4. ค่าเคร่ืองแบบ 501,000 -               501,000        397,000 -                397,000 104,000 -         104,000
5. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางในประเทศ 3,299,500 -               3,299,500        460,000 -                460,000 2,839,500 -         2,839,500

6. ค่าเช่าทรัพย์สิน 3,594,650 -               3,594,650        497,000 -                497,000 3,097,650 -         3,097,650

7. ค่าธรรมเนียมและภาษี 588,500 -               588,500        561,000 -                561,000 27,500 -         27,500

8. ค่าจา้งเหมาบริการ 57,162,600 -               57,162,600 46,752,900 -                46,752,900 10,409,700 -         10,409,700
9. ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจดัพมิพ์/ค่าล้าง 

อดัภาพ
221,000 -               221,000           8,000 -                8,000 213,000 -         213,000

10. ค่าเบีย้ประกนั 700,000       -               700,000        700,000 -                700,000 -               -         -               
11. ค่าจดทะเบียนและค่าภาษยีานพาหนะ 100,000       -               100,000        100,000 -                100,000 -               -         -               

12. ค่าตรวจสอบบัญชี 1,540,000 -               1,540,000 -                 -                -                 1,540,000 -         1,540,000

13. ค่าเบีย้ประชุม 4,767,000 -               4,767,000 -                 -                -                 4,767,000 -         4,767,000

14. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 3,281,000 -               3,281,000        333,000 -                333,000 2,948,000 -         2,948,000

15. ค่ารับรองและพธีิการ 687,000 -               687,000        220,000 -                220,000 467,000 -         467,000

16. ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุม 1,931,200 -               1,931,200        125,000 -                125,000 1,806,200 -         1,806,200

17. ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 233,500 -               233,500        173,500 -                173,500        60,000 -                60,000

18. ค่าวัสดุ 11,424,600 3,484,400 14,909,000     8,724,600 3,484,400 12,209,000 2,700,000 -         2,700,000

19. ค่าสาธารณูปโภค 13,536,000 -               13,536,000 12,755,000 -                12,755,000 781,000 -         781,000

20. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 6,015,000 -               6,015,000     5,800,000 -                5,800,000 215,000 -         215,000

21. เงินอดุหนุนหน่วยงานอืน่          75,000 -               75,000          25,000 -                25,000        50,000 -                50,000

22. ค่าบ ารุงและรักษาสัตว์ -                 25,210,000 25,210,000 -                 25,210,000 25,210,000 -               -         -               

23. ต้นทุนสินค้าและบริการ -                 5,125,600 5,125,600 -                 5,125,600 5,125,600 -               -         -               
24. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

นโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง และการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

300,000 -               300,000 -                 -                -                      300,000 -              300,000

25. ค่าติดต้ังโทรศัพท์พืน้ฐาน 30,000 -               30,000 -                 -                -                 30,000 -         30,000

26. ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ 1,536,700 -               1,536,700     1,100,000 -                1,100,000 436,700 -         436,700

   3,774,100 -              3,774,100    3,739,800 -              3,739,800 34,300 -        34,300

ค่าครุภัณฑ์    3,774,100 -              3,774,100    3,739,800 -              3,739,800       34,300 -              34,300

1. อปุกรณ์ส านักงาน     1,988,100 -               1,988,100     1,968,800 -                1,968,800        19,300 -                19,300
2. คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์คอมพวิเตอร์          46,000 -               46,000          31,000 -                31,000        15,000 -                15,000

3. ยานพาหนะ     1,740,000 -               1,740,000     1,740,000 -                1,740,000 -               -         -               

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพ้ืนฐาน
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานรองสร้างรายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการลงทนุ

 แหล่งเงิน
 รวม

 แหล่งเงิน
 รวม

สรปุงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

 วงเงินรวม

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพ้ืนฐาน

ผลผลิต : การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว
ของจังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนทีเ่ช่ือมโยง

 แหล่งเงิน

 รวม

 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบรกิาร
ด้านการท่องเทีย่วของเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

(ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร)ี

 กิจกรรมบรหิารจัดการส านักงาน
(ส านักบรหิารงานกลาง/

ส านักพัฒนาธรุกิจและโครงการพิเศษ/ 
ส านักตรวจสอบภายใน)

 เงินสะสม  เงินรายได้
 แหล่งเงิน

 รวม

สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564



 เงินสะสม เงนิรายได้  เงินสะสม  เงินรายได้  เงินสะสม เงนิรายได้

 แหล่งเงิน
 รวม

 แหล่งเงิน
 รวม

รายละเอียด

 วงเงินรวม

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพ้ืนฐาน

ผลผลิต : การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว
ของจังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนทีเ่ช่ือมโยง

 แหล่งเงิน

 รวม

 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบรกิาร
ด้านการท่องเทีย่วของเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี

(ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร)ี

 กิจกรรมบรหิารจัดการส านักงาน
(ส านักบรหิารงานกลาง/

ส านักพัฒนาธรุกิจและโครงการพิเศษ/ 
ส านักตรวจสอบภายใน)

 เงินสะสม  เงินรายได้
 แหล่งเงิน

 รวม

231,836,500 -              231,836,500 205,991,500 -              205,991,500 25,845,000 -        25,845,000
1. โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี
    1,290,000 -               1,290,000     1,290,000 -                1,290,000 -               -         -               

2. โครงการปรับปรุงและพฒันาเพือ่สร้าง
สวัสดิภาพสัตว์ทีดี่ (Animal Welfare)

    5,794,000 -               5,794,000     5,794,000 -                5,794,000 -               -         -               

2.1 กอ่สร้างกรงขยายพนัธ์ุเสือปลา     3,714,000 -               3,714,000     3,714,000 -                3,714,000 -               -         -               

2.2 ปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ     1,110,000 -               1,110,000     1,110,000 -                1,110,000 -               -         -               

2.3 ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น        970,000 -               970,000        970,000 -                970,000 -               -         -               
3. โครงการเขียนแบบและประมาณการ

กอ่สร้าง งานฝึกและแสดงสัตว์
       300,000 -               300,000        300,000 -                300,000 -               -         -               

4. โครงการศึกษาคุณภาพน้ าเชื้อ และการ
ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าทีส่ าคัญ 
และหายากเพือ่การอนุรักษ์

       472,500 -               472,500        472,500 -                472,500 -               -         -               

5. โครงการปรับปรุงและพฒันาเพือ่เพิม่
ขีดความสามารถในการใหบ้ริการสู่
มาตรฐานสากล (World Class 
Destination)

13,005,000 -               13,005,000 13,005,000 -                13,005,000 -               -         -               

5.1 ปรับปรุงพืน้ผิวทางเดินรางระบาย
น้ าโซนจากวัเทรล

    6,000,000 -               6,000,000     6,000,000 -                6,000,000 -               -         -               

5.2 ปรับปรุงหลังคาบันไดทางเดิน
เชื่อมอาคารลานนาล่าง

       415,000 -               415,000        415,000 -                415,000 -               -         -               

5.3 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่าง 
ส่วนแสดง และถนน Predator Prowl
 Zone - Savanna Safari Zone

    6,590,000 -               6,590,000     6,590,000 -                6,590,000 -               -         -               

6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ า
 Swan Lake

169,800,000 -               169,800,000 169,800,000 -                169,800,000 -               -         -               

6.1 งานจดัท าน้ าพดุนตรี 149,800,000 -               149,800,000 149,800,000 -                149,800,000 -               -         -               
6.2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ า
 Swan Lake

20,000,000 -               20,000,000 20,000,000 -                20,000,000 -               -         -               

7. โครงการพฒันาส่งเสริมการท่องเทีย่ว
และสร้างรายได้ใหก้บัชุมชน

10,000,000 -               10,000,000 10,000,000 -                10,000,000 -               -         -               

8. โครงการประกวดรางวัลกนิรีทอง คร้ังที่
 13 ปีงบประมาณ 2564

130,000 -               130,000 130,000 -                130,000 -               -         -               

9. โครงการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วโลก
เสมือนส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

5,200,000 -               5,200,000 5,200,000 -                5,200,000 -               -         -               

10. โครงการพฒันาบุคลากร พ.ศ. 2564        400,000 -               400,000 -                 -                -                 400,000 -         400,000
11. โครงการประชาสัมพนัธ์เชิงบูรณาการ 

ประจ าปี 2564
25,445,000 -               25,445,000 -                 -                -                 25,445,000 -         25,445,000

439,894,350 33,820,000 473,714,350 88,561,600 -          88,561,600 290,955,300 33,820,000 324,775,300 60,377,450 -        60,377,450รวมทัง้สิน้

ค่าใช้จ่ายโครงการ

สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564



แบบฟอร์มเสนอโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

 

แผนงานพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ ค่าใช้จ่ายโครงการ ส านักบรหิารงานกลาง/ 
 ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพเิศษ/ ส านักตรวจสอบภายใน 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักบริหารงานกลาง 

3. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ชื่อ-สกุล.......นายปรีดา พรหมมายน...........ต าแหน่ง........เจา้หน้าที่ประชาสัมพันธ์............. 
หมายเลขโทรศัพท์..............053-999005.......................... 

4. สถานะโครงการ  โครงการใหม่ 
 โครงการต่อเนื่อง 

5. ความสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาและเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในระดับสากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
6. หลักการและเหตุผล  

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการด าเนินงานคือ “การพัฒนา 
พิงคนคร” หมายความว่า การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขตพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

การสื่อสารของส านักงานพัฒนาพิงคนคร ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ จะช่วยให้
เกิดการรับรู้องค์กรและจดจ าหรือภาพรวมซึ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความสัมพันธ์
เกี่ยงโยงกับความประทับใจโดยรวมของบุคคลแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้า บุคคลทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อองค์กร 
ที่จะช่วยท าให้องค์กรได้รับการสนับสนุน เป็นเสมือนเกราะป้องกันเมื่อมีปัญหา และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีและ
ความภาคภูมิใจของคนในองค์กร  

ดังนั้นการสื่อสารของส านักงานพัฒนาพิงคนครเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
การพัฒนาพิงคนคร ตามเป้าประสงค์ในการพัฒนา ยกระดับ และเพ่ิมศักยภาพ สินค้า บริการ กิจกรรม และ
ผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง มีการเชื่อมโยงเป้าหมาย
ร่วมกัน ของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน เพ่ือเพ่ิมศักภาพในการแข่งขัน  ร่วมกับสินค้าและบริการของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

ในปีทีผ่่านมา ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยใช้การ
สื่อสารการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ โดยเพ่ิมช่องทางการสื่อสารออนไลน์มากขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีความสนใจใน
กิจกรรมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว   

ส าหรับในปี 2564 ยังคงใช้การสื่อสารการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ โดยเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ 
กิจกรรมการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ เพ่ือขยายฐานลูกค้าใหม่  เช่น การเสริมสร้างพันธมิตรชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ  การท ากิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาและชุมชนโดยยังคงเน้นการสื่อสารออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 
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เนื่องจากมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาค จากสถานการณ์โควิค -19 
ที่ผ่านมา ได้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก การปรับแผน
ประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยการปรับแผนครั้งนี้ มุ่งเน้นจากการประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมา
เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยโฟกัสไปที่กลุ่มเป้าหมาย คนไทยต่างภูมิภาคและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยมาท่องเที่ยว โดยจะเน้นการประชาสัมพันธ์กับทางพาร์ทเนอร์ที่มีเครือข่าย มีเดีย และสื่อที่ครอบคลุมทุก
ภูมิภาค กระตุ้นการเดินทางให้เกิดข้ึนภายในประเทศมากยิ่งขึ้น 

 

7. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพ่ือรักษาฐานกลุ่มผู้ใช้บริการสินค้าและบริการของส านักงานพัฒนาพิงคนครเดิม 
7.2 เพ่ือขยายฐานกลุ่มผู้ใช้บริการสินค้าและบริการของส านักงานพัฒนาพิงคนครในกลุ่มใหม่ๆ  
7.3 เพ่ือสื่อสารคุณค่าของสินค้าและบริการของส านักงานพัฒนาพิงคนคร สร้างภาพลักษณ์และการจดจ าแก่

ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
7.4 เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์โปรโมทการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
7.5 เพ่ือเพ่ิมยอดขายและขยายฐานลูกค้าใหม่ 
7.6 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเก้าและภาพลักษณ์ท่ีดี โดยการจัดกิจกรรมโปรโมทเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารีและการจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 
7.7 เพ่ือสร้างรายได้และการจ้างงานในจังหวัดเชียงใหม่และในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าถึง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง 
 

8. เป้าหมายของโครงการ 
8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

(1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   ๕๐,๐๐๐   คน 
(2) หน่วยงานร่วมด าเนินการ   จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยงาน 
(3) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 
(4) สถานที่ด าเนินโครงการ    จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพ้ืนที่เชื่อมโยง 

๘.๒ กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 
(๑) การสร้างกิจกรรมการรู้จักบทบาทขององค์กรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน 
(๒) การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร กระตุ้นการรับรู้ด้านการท่องเที่ยว 
(๓) การกระตุ้นการรับรู้ เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานส านักงานพัฒนาพิงคนคร ด้านการท่องเที่ยว 
(๔) รักษาฐานกลุ่มผู้ใช้บริการสินค้าและบริการของส านักงานพัฒนาพิงคนครเดิม 
(๕) ขยายฐานกลุ่มผู้ใช้บริการสินค้าและบริการของส านักงานพัฒนาพิงคนครในกลุ่มใหม่ๆ 
(๖) สื่อสารคุณค่าของสินค้าและบริการของส านักงานพัฒนาพิงคนคร สร้างภาพลักษณ์และการจดจ าแก่

ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
(๗) เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและชุมชน 
(๘) จัดท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับพาร์ทเนอร์ 
(๙) จัดท ากิจกรรมพิเศษ (Event On Ground) เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
(๑๐) ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา ความยาว 30 วินาที จ านวน 1 เรื่อง กับพาร์ทเนอร์ที่มี

เครือข่ายมีเดีย และสื่อที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ 
(๑๑) ผลิตคลิปสั้นสัตว์เด่นๆ ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
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(๑๒) ผลิต VTR แนะน าการท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
(๑๓) เผยแพร่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Youtube  
(๑๔) การเช่าสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค เช่น สนามบิน สถานีรถไฟฟ้า สถานที่

เป้าหมาย แหล่งการค้า เป็นต้น 

9. ผลผลิต (Output) 
๙.๑ การเกิดกิจกรรมการรู้จักบทบาทขององค์กรและการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสาธารณชน 
๙.๒ เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
๙.๓  เกิดการกระตุ้นการรับรู้ และตัดสินใจใช้บริการส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
๙.๔ เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกที่สนับสนุนภารกิจของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
๙.๕ เกิดการขับเคลื่อนสถานประกอบการเป็นสถานที่ส าหรับการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

10. ผลลัพธ์ (Outcome) 
๑๐.1 สร้างการรับรู้สินค้าและบริการของส านักงานพัฒนาพิงคนคร แก่ชาวไทยทั่วประเทศ ในกลุ่มครอบครัว 

และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการของส านักงานพัฒนาพิงคนคร รวมทั้งชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน  
๑๐.2 เกิดเครือข่ายพันธมิตรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ, สถาบันการศึกษา 

และชุมชน 
๑๐.3 สามารถรักษากลุ่มเป้าหมายเดิมของผู้ใช้บริการส านักงานพัฒนาพิงคนคร และขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย

ใหม่ของผู้ใช้บริการส านักงานพัฒนาพิงคนคร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
๑๐.4 กุล่มเป้าหมายทั่วทุกพ้ืนที่ในประเทศไทยได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารีเพ่ิมมากข้ึน 
๑๐.5 ส่งผลให้ยอดขายและการขยายฐานลูกค้าใหม่เพ่ิมขึ้น 
๑๐.6 ก่อให้เกิดภาพลักษณ์และเพ่ิมการจดจ าที่ดีส าหรับกลุ่มเป้าหมายของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มมากข้ึน 
๑๐.7 ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และในภูมิภาค ได้มีงานและรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
๑๐.8 ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง 

11. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมของส านักงานพัฒนาพิงคนคร เพ่ิมข้ึนจ านวน ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ของผู้ใช้บริการฯ 
ในปีที่ผ่านมา 

- รับทราบข้อมูลข่าวสารของบริการส านักงานพัฒนาพิงคนคร และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร เพ่ิมข้ึนจ านวน 30 เปอร์เซ็นต์ 

 
๑๑.๒ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

ประชาชนทั่วไปมีการรับรู้การด าเนินงานของส านักงานพัฒนาพิงคนครและมีความพึงพอใจ โดยวัด
จากจ านวนการกด Like ใน Facebook และจ านวนการเข้าชมเว็บไซต์ส านักงานพัฒนาพิงคนครและหน่วยงานใน
สังกัด 
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12. ขั้นตอนและ
แผนการ
ด าเนินงาน 
(PDCA) 

 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12.1 ขั้นวางแผนงาน (P) 
(1) การน าเสนอโครงการ /                        
(2) การจัดท าแผนปฏิบัตกิาร  /                       
12.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
(1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง /   / /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  
(2) การด าเนินการตามแผนงาน  /  /  /  /  / /  /  /  /  /  /  /  
12.3 ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
(1) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน  /  /  /  /  / /  /  /  /  /  /  /  
12.4 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
(1) ประเมินผลการด าเนินการ      /     /       /      / 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติ รับรู้บริการของส านักงานพัฒนาพิงคนคร เกิดการจดจ า และสนใจใช้

บริการของส านักงานพัฒนาพิงคนคร ตลอดจนการมองภาพลักษณ์ของบริการส านักงานพัฒนาพิงคนครเป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา 
และชุมชน 
14. งบประมาณ

ด าเนินการ 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวน 

1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ๒๕,๔๔๕,000 
๑.๑ กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ประเภท ON AIR 1,5๐๐,000 

1) ผลิตสื่อและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๓ สถานี คือ จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน ๒ สถานี ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนและจังหวดั
เป้าหมาย ๑ สถานี ในระยะเวลาไม่เกิน 1 - ๒ เดือน 

๕00,000 

- ค่าผลติและเผยแพรส่ปอตสถานีวิทยุกระจายเสียงในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม ่

๒๓๐,๐๐๐  

- ค่าเผยแพร่สปอตสถานีวิทยุกระจายเสียงในพ้ืนท่ีจังหวัดเป้าหมาย  ๒๗๐,๐๐๐  
2)  ผลิตสื่อ VTR แนะน าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาท ี 50๐,๐๐๐  
3)  ผลิตคลิปวดีิโอสตัว์เด่นๆ ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ านวนไม่น้อย

กว่า 10 คลิป 
50๐,๐๐๐  

๑.๒ กิจกรรมการประชาสมัพันธ์ ประเภท ON LINE 1,2๐๐,๐๐๐ 
1) การประชาสัมพันธ์บน Facebook ของหน่วยงาน ในระยะเวลาไม่เกิน 

๑๒ เดือน  
๓๐0,000 

- ค่า Facebook Boost post วันละ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท ๓๐๐,๐๐๐  
2)  การรักษาฐานลูกค้าเดมิโดยใช้ Line OA ของหน่วยงาน ระยะเวลา  

๑๒ เดือน  
๗๐,๐00 

- ค่า บริการ Premium ID รายป ี ๕๐๐  
- ค่าบริการรายเดือนประเภทแพจเก็จ Pro   ๑๙,๕๐๐  
- ค่าส่วนเกินจาก แพจเก็จ Pro แบบลอยตัว 0.04 บาท/ข้อความ ๒๐,๐๐๐  
- ค่าด าเนินการ/ค่าธรรมเนยีม ๓๐,๐๐๐  

3) การผลิตและเผยแพร่บนสื่อออนไลน์หรือโซเซียลมเีดียอื่นๆ เช่น TV 
Online, Facebook, website พันธมิตร 

8๓๐,000 

- ค่าผลิตเนื้อหา Content จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 1๓๐,๐๐๐  
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แผนงานพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ ค่าใช้จ่ายโครงการ ส านักบรหิารงานกลาง/ 
 ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพเิศษ/ ส านักตรวจสอบภายใน 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวน 
- ค่าด าเนินการเผยแพร่บนสื่อ Facebook ท่องเที่ยวท่ีเกี่ยวข้อง 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ เพจ 

๒๐๐,๐๐๐  

- การประชาสมัพันธ์โดยใช้ Influencer YouTuber 5๐๐,๐๐๐  
๑.๓ กิจกรรมการประชาสมัพันธ์ ประเภท ON GROUND 5,325,000 

1)  ผลิตและซ่อมแซม ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  1,330,000 
- พิมพ์ป้ายไวนิล บริเวณหน้าทางเขา้เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี ๓๐,๐๐๐  
- พิมพ์ป้ายไวนิล Billboard แยกถนนเชียงใหม่-หางดง (๑๐๘) ๕๐,๐๐๐  
- พิมพ์ป้ายไวนิลต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี ๒๒๐,๐๐๐  
- พิมพ์ป้ายฟิวเจอร์บอรด์/ป้ายโฟมบอร์ด ส าหรับประชาสัมพันธ ์ ๑๐๐,๐๐๐  
- จัดท าป้ายบอกทาง และป้ายซื่อบา้นพัก ๒๐๐,๐๐๐ 
- พิมพ์สติ๊กเกอรส์ีส่ี   ๕๐,๐๐๐  
- จ้างเหมาดูแลป้าย Maintenance Digital signed ๓๐๐,๐๐๐  
- ซ่อมแซมป้าย LED (จอภาพและระบบ) 38๐,๐๐๐  

2) การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประชาสมัพันธ์ เช่น งาน
แสดงผลงาน งาน OTOP หรืองานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๕0,000 

3) การเช่าสื่อประชาสมัพันธ์ เช่น ป้ายขนาดใหญ่ Indoor, Outdoor, 
สนามบิน, ป้าย LED และอื่นๆ เปน็ต้น 

2,4๐๐,000 

- การเช่าป้าย LED  เชียงใหม ่ ๓๐๐,๐๐๐  
- การเช่าป้าย Billboard  เชียงใหม ่ 3๐๐,๐๐๐  
- การเช่าป้ายประชาสมัพันธ์ เชียงใหม ่ ๓๐๐,๐๐๐  
- การเช่าป้าย LED กรุงเทพฯ และปริมณฑล 5๐๐,๐๐๐  
- การเช่าป้าย Billboard กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 5๐๐,๐๐๐  
- การเช่าป้ายประชาสมัพันธ์  บริเวณสนามบิน /สถานท่ีส าคญั 5๐๐,๐๐๐  

4) ผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์ 8๐๐,000 
-  จ้างพิมพ์แผ่นพับ, ใบปลิว, ใบแทรก และอื่นๆ 8๐๐,๐๐๐  

5) สื่อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศ 645,000 
๑.๔ กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 250,000 

1) วันตรุษจีน 
- จัดตกแต่งบรรยากาศภายในหนว่ยงาน 
- จัดกิจกรรมมอบอ๋ันเป๋า 

25,000 

2) วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล 10 
- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
- จัดตกแต่งสถานท่ี 
- จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร 

50,000 

3) วันแม่แห่งชาติ 
- จัดกิจกรรม แม่เข้าเที่ยวฟรี  
- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
- จัดตกแต่งสถานท่ีลงนามถวายพระพร 

๒๕,000 

4)  กิจกรรม Event ประจ าเดือนที่ไนท์ซาฟารี (นอกเหนือจากวันส าคัญอื่นๆ) ๑๕๐,๐๐๐ 
- ค่าออกแบบงาน ๒๐,๐๐๐  
- ค่าตกแต่งสถานทีภ่ายในเชียงใหมไ่นท์ซาฟาร ี 8๐,๐๐๐  
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แผนงานพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ ค่าใช้จ่ายโครงการ ส านักบรหิารงานกลาง/ 
 ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพเิศษ/ ส านักตรวจสอบภายใน 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวน 
- ค่าสื่อประชาสัมพันธ ์ ๓๐,๐๐๐  
- ค่าด าเนินการอื่นๆ  20,๐๐๐  

๑.๕ การประชาสัมพันธ์เพ่ือการสื่อสารองค์กร 17,17๐,000 
๑)  การพบปะเครือข่ายพันธมิตร เช่น สื่อมวลชน ภาคเอกชน และชุมชน ๒๐๐,000 
- ค่าตกแต่งสถานที่  ๗๐,๐๐๐  
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ๕๐,๐๐๐  
- ของรางวัล/ของที่ระลึก  ๘๐,๐๐๐  

2)  ผลติของที่ระลึก เพื่อสนับสนนุกิจกรรมประชาสมัพันธ์  1๕0,000 
3)  การสื่อสารองค์กรเชิงรุก 16,82๐,๐๐๐ 

- จัดท ากิจกรรมส่งเสรมิการตลาดรว่มกับพาร์ทเนอร์ ๑0,๐๐๐,๐๐๐ 
- จัดกิจกรรมพิเศษ (Event On ground) เพื่อสร้างประสบการณต์รง

กับกลุ่มเป้าหมาย 
1,820,000  

- ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตรโ์ฆษณา ความยาว 30 วินาที จ านวน  
1 เรื่อง กับพาร์ทเนอร์ทีม่ีเครือข่ายมีเดยี และสื่อท่ีครอบคลุมทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ 

๕,๐๐๐,000  

รวมค่าใช้จ่าย ๒๕,๔๔๕,000 
 

15. วิธีการประเมินโครงการ 
          จากการเข้าร่วมกิจกรรมของส านักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นที่รู้จักและเข้าใจของคนในองค์กรและบุคคล
ภาคนอกองค์กร ตลอดจนการมองภาพลักษณ์ของส านักงานพัฒนาพิงคนครในการเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 
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แผนงานพื้นฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ ค่าใช้จ่ายโครงการ ส านักงานเชียงใหมไ่นท์ซาฟาร ี

 

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งาน/กลุ่มงาน...บริหารการขายและรับจอง..... ฝ่าย .....การตลาด…… 
ส านักงาน/ศูนย์.....ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

3. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ชื่อ-สกุล นางสาวนิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย  
ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารการขายและรับจอง 
หมายเลขโทรศัพท์ 096-229-3591 

4. สถานะโครงการ  โครงการใหม่ 
 โครงการต่อเนื่อง 

5. ความสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 : ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

6. หลักการและเหตุผล  
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นในด้านกิจกรรมภาคกลางคืนและมีการใช้บริการนั่งรถชมสัตว์ 

บ้านพัก ห้องประชุม/สัมมนา พื้นที่จัดเลี้ยง แค้มป์กราวด์ การถ่ายภาพกับลูกสัตว์ การแสดงน้ าพุดนตรี การแสดง
ความสามารถของสัตว์ ร้านอาหาร การจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก และการป้อนอาหารสัตว์  
      การส่งเสริมการขายถือเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินการในรูปแบบธุรกิจรวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์
องค์กร การสร้างเครือข่าย และการตอบแทนทางสังคม ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมการขายอย่างเข้มข้น เพ่ือ
กระตุ้นยอดขาย สร้างความจดจ าให้นักท่องเที่ยวและสร้างให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็น Magnet ทางด้านการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในเรื่องการอนุรักษ์และการสร้างจิตส านึกความรักความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม พืชพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ประกอบด้วยสินค้าและบริการที่โดดเด่น มีสุนทรียภาพและไมตรีจิตที่อบอุ่น เพ่ิมพูนประกอบ
การณ์แก่ผู้มาเยือนทุกคน 
      ดังนั้นการด าเนินการด้านการส่งเสริมการขายจึงเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบรรลุ
เป้าหมายทางด้านการตลาด ทั้งในส่วนของรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

7. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการแข่งขันทางการตลาด 
2. เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจ  (ภาคการศึกษา, ภาคราชการ, ภาคเอกชน และ

บริษัทน าเที่ยว) 
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8. เป้าหมายของโครงการ 
8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

(1) รายได้เพ่ิมข้ึน 4% จากงบประมาณปี 2563 
(2) หน่วยงานร่วมด าเนินการ ภาครัฐและภาคเอกชน 
(3) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
(4) สถานที่ด าเนินโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

8.2 กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 
1. ขยายฐานลูกค้าเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. จัดกิจกรรมตามปีปฏิทิน 
5. โฆษณาประชาสัมพันธ์ 

9. ผลผลิต (Output) 
1. จ านวนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 4 กลุ่ม (ภาคการศึกษา, ภาคราชการ, ภาคเอกชน และบริษัทน าเที่ยว) 
2. จ านวนเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ต่อปี 
3. เกิดการกระตุ้นการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

10. ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. รายได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพ่ิมข้ึน 
3. พันธมิตรทางธุรกิจเพ่ิมขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นที่รู้จักเพ่ิมขึ้น 

11. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
11.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการเพ่ิมขึ้น 
2. รายได้เข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพ่ิมขึ้น 

11.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ิมขึ้นในประเทศและต่างประเทศ 
2. เกิดการรับรู้เพ่ิมขึ้น 
3. เพ่ิมช่องทางการขาย 

12. ขั้นตอนและ
แผนการ
ด าเนินงาน 
(PDCA) 

 
 
 

 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12.1 ขั้นวางแผนงาน (P) 
(1) การน าเสนอโครงการ                         
(2) การจดัท าแผนปฏิบัตกิาร                        
12.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
(1) การด าเนนิการตามแผนงาน                         
(2) การด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้าง                         
12.3 ขั้นสรปุและประเมินผล (C) 
(1) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน                         
12.4 ขั้นปรบัปรุงตามผลการประเมิน (A) 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ิมข้ึนในประเทศและต่างประเทศ 
2. เกิดการรับรู้เพ่ิมขึ้น 
3. เพ่ิมช่องทางการขาย 
4. จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพ่ิมข้ึน 
5. รายได้เข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้น 

14. งบประมาณ
ด าเนินการ 
 

งบประมาณด าเนินงานทั้งหมด 1,290,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวน 
1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงานในประเทศ 1,290,000 

1) กิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างเชยีงใหม่ให้เป็นที่รู้จัก ภาคราชการ,  
ภาคการศึกษา, ภาคเอกชน, บรษิัททัวร์ 

80,000 

2) กิจกรรมส่งเสริมการขายเชิงรกุ ในประเทศ 940,000 
2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่งเสรมิการขายออกบูทงานเที่ยวท่ัวไทยไป

ทั่วโลก ครั้งท่ี 27-28 
- ค่าบริการพื้นที่             จ านวน 2 ครั้ง          73,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  จ านวน 2 ครั้ง          77,000 บาท 
(ค่ายานพาหนะ ตั๋วเครื่องบิน-แท็กซ่ี, ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พกั, ค่าเบี้ย

เล้ียงการเดินทาง, ค่าตอบแทนจา้งเหมา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ) 
 

150,000 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่งเสรมิการขายออกบูทงานไทยเทีย่วไทย 
ครั้งท่ี 57, 58, 59, 60, 61 
- ค่าบริการพื้นที่             จ านวน 4 ครั้ง          156,000 บาท 

***หมายเหตุ  - ค่าบริการพื้นที่ งานไทยเท่ียวไทย ครั้งที่ 57 ช าระลว่งหน้าโดยใช้งบโครงการ
ส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี งบประมาณปี 2563   

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ านวน 4 ครั้ง            194,000 บาท 
  (ครั้งท่ี 57, 58, 59, 60)   
(ค่ายานพาหนะ ตั๋วเครื่องบิน-แท็กซ่ี,ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พกั, ค่าเบี้ยเล้ียง

การเดินทาง, ค่าตอบแทนจา้งเหมา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ) 
***หมายเหตุ การเดินทางร่วมงานไทยเท่ียวไทย ครั้งที่ 61 เป็นการเดินทางในงบประมาณปี 
2565 
 

350,000 

2.3  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสง่เสริมการขายออกบูทงาน TTM+2021 
- ค่าบริการพื้นที่                                         25,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                              35,000 บาท 
(ค่ายานพาหนะ ตั๋วเครื่องบิน-แท็กซ่ี,ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พกั, ค่าเบี้ยเล้ียง

การเดินทาง, ค่าตอบแทนจา้งเหมา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ) 
 

60,000 

2.4  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสง่เสริมการขายออกบูท ร่วมกับการท่อง 
เที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวและ
กีฬา, ATTA, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, หน่วยงาน DMC ฯลฯ) 
- ค่าบริการพื้นที ่
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
(ค่ายานพาหนะ ตั๋วเครื่องบิน-แท็กซ่ี,ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าเบี้ยเล้ียง

การเดินทาง, ค่าตอบแทนจา้งเหมา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ) 
 

100,000 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวน 
2.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสง่เสริมการขายเจรจาธรุกิจ/ออกบูท 4 ภาค 

- ค่าบริการพื้นที ่
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
(ค่ายานพาหนะ ตั๋วเครื่องบิน-แท็กซ่ี,ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าเบี้ยเล้ียง

การเดินทาง, ค่าตอบแทนจา้งเหมา และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ) 

80,000 

2.6  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าวัสดุส าหรับส่งเสรมิการขาย เช่น โรโล่อพั  
แบล็คดร็อป, เค้าเตอร์, โฟลเดอร์, sale kit, DVD, นามบัตร ,ป้ายไวนิล 
ของที่ระลึกส่งเสริมสรา้งภาพลักษณ์ ฯลฯ 

200,000 

  3) กิจกรรมสานสายใย  250,000 
  4) ค่ารับรองและพิธีการ 20,000 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,290,000 

หมายเหตุ : งบประมาณเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงผูเ้ข้าร่วมงาน, 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย, วันท่ี, เวลา, ช่ืองานและประเทศ ตามความเหมาะสม 

15. วิธีการประเมินโครงการ 
จากการส่งเสริมการขาย เป็นสร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จัก สร้างยอดรายได้เข้าชมเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีเพ่ิมข้ึน 
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1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare) 
2. หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ และฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง  
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  

3. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ชื่อ-สกุล นายชาตรี คูหเทพารักษ์  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์  
หมายเลขโทรศัพท์ 089-5524834 

4. สถานะโครงการ  โครงการใหม่ 
  โครงการต่อเนื่อง 

5. ความสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
6. หลักการและเหตุผล  

ตามวิสัยทัศน์ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร ที่จะเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการและส่งเสริม
การท่องเที่ยว ที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน และมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ก็คือ การบริหารจัดการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้
ที่ส าคัญระดับโลก โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเรียนรู้ที่ส าคัญระดับโลก โดยมีเป้าประสงค์ให้ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการ ใช้งานเต็ม
ประสิทธิภาพ และหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะท าให้ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นไปตามเป้าประสงค์ดังกล่าว คือ การ
พัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
         ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกอบไปด้วยอาคารสิ่งปลูกสร้าง ส่วนแสดงสัตว์ งานระบบต่างๆ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก เพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมและต้อนรับนักท่องเที่ยว มาตลอดระยะเวลาหลายปี 
ซึ่งในปัจจุบันมีการช ารุดทรุดโทรม 
         ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยส าหรับคนและสัตว์มากขึ้น และผู้เข้ามาใช้บริการเกิดความประทับใจ           
จึงจ าเป็นต้องซ่อมแซมปรับปรุง 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดส าหรับคนและสัตว์ 
3. เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจมากขึ้น 

8. เป้าหมายของโครงการ 
8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

(1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ : - คน 
(2) หน่วยงานร่วมด าเนินการ : - 
(3) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
(4) สถานที่ด าเนินโครงการ : ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
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9. ผลผลิต (Output) 
1. อาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงตามแผนงาน 
 

10. ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการพิจารณาการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าในการลงทุน สามารถ

พิจารณารูปแบบ การด าเนินการ การใช้งบประมาณ ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการเกิดความประทับใจในความพร้อมของอาคารสถานที่ 
3. เพ่ือให้สัตว์มีความปลอดภัยมากข้ึน 

11. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน Animal 
Welfare และ พรบ. ควบคุมการทารุณกรรมสัตว์ จ านวน 3 งาน 

- ก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา 
- งานปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ 
- งานปรับปรุงส่วนแสดงเม่น 

11.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 

12. ขั้นตอนและ 
แผนด าเนินงาน 
(PDCA) 

 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

ไตรมาส 1/64 ไตรมาส 2/64 ไตรมาส 3/64 ไตรมาส 4/64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12.1 ก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา 
12.1.1 ขั้นด าเนินการ (D) 
(1) ก าหนด TOR ราคากลาง                         
(2) ตกลงราคา 

            (3) ท าสัญญา 
            12.1.2 ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

(1) ก่อสร้าง                         
12.1.3 ขั้นปรบัปรุงตามผลการประเมิน (A) 
(1) สรุปผลการด าเนินงาน 

            ๑๒.2 ปรบัปรุงส่วนแสดงฮปิโปแคระ 
๑๒.2.๑ ขั้นวางแผนงาน (P) 
- ขออนุมัตริูปแบบ, ขออนมุัติจัดจ้าง, 
ประกาศเผยแพรแ่ผน                        

- ก าหนดขอบเขตงานราคากลาง,  
ขออนุมัตขิอบเขตงานราคากลาง             

๑๒.2.๒ ขั้นด าเนินการ (D) 
- กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุขออนุมัติขอซ้ือขอจ้าง, 
ประกวดราคา, คกก.พิจารณาผล, 
ขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะ                         

- เสนอรับราคา, แจ้งท าสญัญา,
ด าเนนิงานตามแผนงานแล้วเสร็จ 

            ๑๒.2.๓ ขั้นสรปุและประเมินผล (C) 
- ทดสอบ, คกก.ตรวจรับพัสด ุ             
- เบิกจ่าย, ประเมินผล             
๑๒.2.๔ ขั้นปรบัปรุงตามผลการประเมิน (A) 
- สอบถามความพึงพอใจ             
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วิธีด าเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๒.3 ปรบัปรุงส่วนแสดงเม่น  
๑๒.3.๑ ขั้นวางแผนงาน (P) 
- ขออนุมัตริูปแบบ, ขออนมุัติจัดจ้าง, 
ประกาศเผยแพรแ่ผน                        

- ก าหนดขอบเขตงานราคากลาง,  
ขออนุมัตขิอบเขตงานราคากลาง             

๑๒.3.๒ ขั้นด าเนินการ (D) 
- กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุขออนุมัติขอซ้ือขอจ้าง, 
ประกวดราคา, คกก.พิจารณาผล, 
ขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะ                         

- เสนอรับราคา, แจ้งท าสญัญา,
ด าเนนิงานตามแผนงานแล้วเสร็จ 

            ๑๒.3.๓ ขั้นสรปุและประเมินผล (C) 
- ทดสอบ, คกก.ตรวจรับพัสด ุ             
- เบิกจ่าย, ประเมินผล             
๑๒.3.๔ ขั้นปรบัปรุงตามผลการประเมิน (A) 
- สอบถามความพึงพอใจ             

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีแบบ รูปแบบการด าเนินการ รายละเอียดในการปรับปรุง รายละเอียด

งบประมาณในการลงทุน 
14. งบประมาณ

ด าเนินการ 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวน 
1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน  

1.1 ก่อสร้างกรงขยายพันธ์ุเสือปลา 3,714,000 
1.2 ปรับปรุงส่วนแสดงฮปิโปแคระ 1,110,000 
1.3 ปรับปรุงส่วนแสดงเม่น 970,000 

รวมค่าใช้จ่าย 5,794,000 
 

15. วิธีการประเมินโครงการ 
รายงานผลการเบิก-จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
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1. ชื่อโครงการ โครงการ “เขียนแบบและประมาณการก่อสร้าง งานฝึกและแสดงสัตว์” 
2. หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
งานฝึกและแสดงสัตว์  ฝุายบริหารจัดการสัตว์  
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

3. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

นายอนุรุทธ์ อังศุสิงห์  
ต าแหน่ง หัวหน้างานฝึกและแสดงสัตว์ 

4. สถานะโครงการ  โครงการใหม่ 
 โครงการต่อเนื่อง 

5. ความสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
6. หลักการและเหตุผล  

ด้วยงานฝึกและแสดงสัตว์ ฝุายบริหารจัดการสัตว์ มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดแสดงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ 
อาทิเช่น การแสดง Night predator การแสดง Tiger Show และกิจกรรมสัตว์เชื่องมาตลอด โดยกิจกรรมทั้ง 3 นั้น
นับได้ว่าด าเนินการมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 4 ปีแล้ว และในกิจกรรมบางรายการจะเป็นการแสดงในช่วงเย็น
เป็นต้นไป ซึ่งอาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในช่วงกลางวันได้ไม่มากนัก ทางงานฝึก
และแสดงสัตว์จึงเล็งเห็นว่าควรมีการเพ่ิมกิจกรรมการแสดงใหม่ในช่วงกลางวันเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งเก่าและ
ใหม่ให้มาเข้าชมเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 

1. กิจกรรมการแสดงความสามารถนกนักล่า “Raptor Flying” เป็นการแสดงในแนว Keeper Talk  
โดยจะใช้พ้ืนที่การแสดงบริเวณลานแสดงอาคารลานนา เป็นการเพ่ิมกิจกรรมการแสดงสัตว์ในช่วงกลางวันให้มากขึ้น 
โดยมีแผนในการใช้พ้ืนที่อาคาร Quarantine ในการปรับปรุงเพ่ือให้เป็นคอกกักที่เหมาะสมส าหรับนกสายพันธุ์ต่างๆ 

2. กิจกรรมจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานนานาชนิด “Monster Village” เป็นการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณ Fun 
Plaza และห้องถ่ายรูปกับสัตว์เพ่ือให้เป็นส่วนแสดงและคอกกักที่เหมาะสมส าหรับสัตว์เลื้อยคลานประเภทต่างๆ 
รวมทั้งให้กลายเป็นจุดจัดแสดงสัตว์และถ่ายรูปกับสัตว์ใหม่ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าชมทั้งในช่วงกลางวันและ
กลางคืนมากขึ้น 

3. กิจกรรมการแสดง Cowboy Show เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคาวบอยโดยประกอบไปด้วยการ
แสดงศิลปะการบังคับม้า ยิงปืน โชว์แส้ชนิดต่างๆ แห่งแรกของภาคเหนือ  

แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่มีแบบในการก่อสร้าง จึงจ าเป็นต้องจ้างออกแบบและประเมินราคางาน
ก่อสร้างในกิจกรรม Raptor Flying, Monster Village และ Cowboy Show เพ่ือจะได้ด าเนินงานในส่วน 
ที่เก่ียวข้องต่อไปหลังจากได้รับแบบก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว  
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7. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดท าแบบในการปรับปรุงพ้ืนที่อาคาร Quarantine เพ่ือใช้เป็นคอกกักสัตว์และลานฝึกสัตว์ส าหรับ 

นกนักล่า 
2. เพ่ือจัดท าแบบในการปรับปรุงพ้ืนที่ลานน้ าพุ อาคารบริเวณ Fun Plaza และห้องภาพ เพ่ือใช้ส าหรับเป็น

คอกกักและส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานในโครงการ Monster Village 
3. เพ่ือจัดท าแบบในการปรับปรุงพ้ืนที่ลานในร่มจุด Children World ให้เป็นส่วนแสดงใหม่และคอกกักม้า

และสัตว์ที่จะใช้ในการแสดง Cowboy Show 
8. เป้าหมายของโครงการ 

8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
(1) จัดท าแบบส าหรับการก่อสร้างและปรับปรุงพ้ืนที่โครงการการแสดงของงานฝึกและแสดงสัตว์จ านวน 

3 โครงการ 
(2) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

8.2 สถานที่ด าเนินโครงการ : พ้ืนที่อาคาร Quarantine, ลานน้ าพุและอาคารบริเวณ Fun Plaza,  
ห้องถ่ายภาพกับสัตว์ และลานในร่มจุด Children World 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 
1. ส ารวจและวิเคราะห์พ้ืนที่ที่จะใช้ในการปรับปรุงเพ่ือสร้างคอกกักสัตว์และส่วนแสดง 
2. จัดจ้างเขียนแบบเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณคอกกักข้างโรงพยาบาลสัตว์  หรือ อาคาร Quarantine 

เพ่ือให้เหมาะสมกับการสร้างคอกกักและลานฝึกส าหรับนกนักล่าจ านวน 6 สายพันธุ์ 
3. จัดจ้างเขียนแบบเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณลานน้ าพุ Fun Plaza เพ่ือให้เหมาะสมกับการสร้างส่วนแสดง

ส าหรับสัตว์เลื้อยคลานจ านวน 19 สายพันธุ์ ทั้งหมด 54 ตัว 
4. จัดจ้างเขียนแบบเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณลานในร่ม Children World เพ่ือให้เหมาะสมกับการสร้าง

อัฒจันทร์ คอกพักสัตว์และลานแสดงส าหรับการแสดง Cowboy Show 
 
9. ผลผลิต (Output) 

๑. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับแบบแปลนในการน าไปสร้างคอกกักสัตว์และลานฝึกสัตว์ที่เหมาะสม
ต่อนกนักล่า ในโครงการ Raptor Academy จ านวน 1 รายการ 

๒. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับแบบแปลนในการน าไปสร้างคอกกักสัตว์และลานแสดงสัตว์ที่เหมาะสม
ต่อสัตว์เลื้อยคลาน ในโครงการ Monster Village จ านวน 1 รายการ 

๓. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับแบบแปลนในการน าไปสร้างคอกพักสัตว์และลานแสดงที่เหมาะสม
ส าหรับการแสดง Cowboy Show จ านวน 1 รายการ 

 

10. ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีแบบแปลนส าหรับก่อสร้างที่เหมาะสมต่อสวัสดิภาพสัตว์และการท างาน

ของบุคลากร 
2. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สามารถปฏิบัติตามพันธกิจขององค์กร และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ทั้ง 3 ข้อตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
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11. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
11.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับแบบแปลนในการน าไปสร้างคอกกักสัตว์และลานฝึกสัตว์ที่
เหมาะสมต่อนกนักล่า ในโครงการ Raptor Academy จ านวน 1 รายการ 

2) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับแบบแปลนในการน าไปสร้างคอกกักสัตว์และลานแสดงสัตว์ที่
เหมาะสมต่อสัตว์เลื้อยคลาน ในโครงการ Monster Village จ านวน 1 รายการ 

3) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับแบบแปลนในการน าไปสร้างคอกพักสัตว์และลานแสดงที่
เหมาะสมส าหรับการแสดง Cowboy Show จ านวน 1 รายการ 

11.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีฐานกิจกรรมที่สามารถสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสมและ

ปลอดภัย 
 

12. ขั้นตอนและ
แผนการ
ด าเนินงาน 
(PDCA) 

 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

๑2.๑ ขั้นวางแผนงาน (P)   
(1) ส ารวจ ประเมิน วิเคราะห์
พื้นที่เปูาหมาย                         

  

(2) วางแผนพัฒนาปรับปรุง 
พื้นที่เปูาหมาย                         

  

๑2.๒ ขั้นด าเนินการ (D)   
(1) จัดหาผู้เขียนแบบ               
(2) ด าเนินการเขียนแบบ 

            
  

(3) เสนอแบบให้ผู้รับผิดชอบ
แต่ละโครงการพิจารณา 

           
  

  

๑2.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C)   
(1) สรุปแบบที่จะใช้ในแต่ละ
โครงการ                         

  

๑2.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)   
(1) ปรับปรุงแบบให้ตรงกับ
ความเหมาะสมของแต่ละ
โครงการ                          

  

(2) สรุปผล จัดท ารายงาน
เสนอผู้บริหาร  

 
                      

  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีแบบในการขอเสนออนุมัติโครงการก่อสร้างคอกกักสัตว์ และลานแสดง  

ที่เหมาะสมต่อกิจกรรมการแสดงนกนักล่า การจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานและการแสดงโชว์คาวบอย  จ านวนทั้งหมด 
3 รายการ 

2. ได้แบบส าหรับก่อสร้างโครงการและกิจกรรมที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ในเรื่องเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตอบสนองตามวัตถุประสงค์แผนพัฒนา
การศึกษาและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ในการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาและการท่องเที่ยวแก่
บุคคลผู้ด้อยโอกาส  

3. มีเปูาหมายในการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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14. งบประมาณ
ด าเนินการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวน 
1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
ค่าจ้างเขียนแบบก่อสร้างและประมาณการก่อสร้าง 
1. กิจกรรมโครงการ Monster Village (วงเงินประมาณการก่อสร้าง 4.65 ล้านบาท)  

1.1 ส่วนจัดแสดงกิ้งก่าเตกูแดง (Red tegu) พื้นที่จัดแสดงไม่น้อยกว่า 36 ตาราง
เมตร มีรั้ว 4 ด้าน, บ่อน้ า อย่างน้อย 1 บ่อพร้อมระบบระบายน้ า, โพรงหินเทียมปั้น 
ไม่น้อยกว่า 3 โพรง พร้อมระบบไฟและระบบให้ความอบอุ่น, ตกแต่งภูมิทัศน์ตาม
แหล่งที่อยู่ของสัตว์ 

1.2 ส่วนจัดแสดงอีกัวน่าคละสี (Snow Iguana, Red Iguana, Blue Iguana) 
ปรับปรุงส่วนแสดงเดิม จ านวน 1 ส่วนแสดง, รื้อที่กั้นตรงกลาง, ปรับด้านข้างเป็น 
ตะแกงตาข่ายถัก ขนาดตาไม่เกิน 1 นิ้ว 1 ด้าน, เปลี่ยนแผ่นอะคลิริคเดิมเป็นแผ่น
กระจกหนาไม่น้อยกว่า 0.8 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร สูงไม่น้อยกว่า  
2 เมตร, เปลี่ยนหลังคาใหม่เป็นแฝกเทียมหรือ single roof, ถมทรายสูงไม่น้อยกว่า 
30 เซนติเมตร, บ่อน้ า อย่างน้อย 1 บ่อพร้อมระบบระบายน้ า, ขอนไม้ปั้นไม่น้อยกว่า 
3 ท่อน, ติดตั้งระบบไฟและระบบให้ความอบอุ่น, ตกแต่งภูมิทัศน์ตามแหล่งที่อยู่ของสัตว์ 

1.3 ส่วนจัดแสดงเต่าซูลคาตา (Sulcata tortoise) พื้นที่จัดแสดงไม่น้อยกว่า 100 
ตารางเมตร, รื้อถอนส่วนแสดงเดิม จ านวน 1 ส่วนแสดง, ท ารั้วหินเทียม 4 ด้าน, ท าโพรง
หินเทียมปั้น ไม่น้อยกว่า 2 โพรง, มีบ่อน้ า ไม่น้อยกว่า 1 บ่อพร้อมระบบระบายน้ า, 
ติดตั้งระบบไฟและระบบให้ความอบอุ่น, ตกแต่งภูมิทัศน์ตามแหล่งที่อยู่ของสัตว์ 

1.4 ส่วนจัดแสดงงูอนาคอนดา (Anaconda) จัดท าโพรงคอนไม้เทียม ครอบส่วน
แสดงโดยมีทางเข้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 เมตร บริเวณตรงกลางขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 เมตร และบริเวณทางออกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร จ านวน 1 จุด มีช่องส าหรับใส่กล่อง
แมงมุม ไม่น้อยกว่า 5 จุด, จัดท าส่วนแสดงงูอนาคอนดา พื้นที่จัดแสดงไม่น้อยกว่า 
28 ตารางเมตร โดยรื้อถอนส่วนแสดงเดิม จ านวน 1 ส่วนแสดง, ตกแต่งส่วนแสดง
ส าหรับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า โดยมีส่วนที่เป็นน้ า ประมาณ 50% ของพื้นที่จัดแสดง 
พร้อมระบบปรับอุณหภูมิและฟิลเตอร์ ด้านหน้าส่วนแสดงเป็นกระจกหรืออะคริลิค 
ความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 
โดยมีหลังคาส่วนแสดงเป็นหลังคาโปร่งแสง, ติดตั้งระบบไฟและระบบให้ความอบอุ่น
พร้อมตกแต่งภูมิทัศน์ตามแหล่งที่อยู่ของสัตว์ 

1.5 ส่วนจัดแสดงงูเหลือมหรืองูหลามทอง (Python or Albino Python) พื้นที่
จัดแสดงไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร โดยรื้อถอนส่วนแสดงเดิมและจัดท าส่วนแสดงใหม่ 
จ านวน 1 ส่วนแสดงรูปทรงโพรงหินเทียม, บ่อน้ า ไม่น้อยกว่า 1 บ่อ พร้อมระบบ
ระบายน้ า, มีโพรงเทียมปั้น ไม่น้อยกว่า 3 โพรง, ติดตั้งระบบไฟและระบบให้ความ
อบอุ่น พร้อมตกแต่งภูมิทัศน์ตามที่อยู่ของสัตว์ 

1.6 ส่วนจัดแสดง Reptile Room ปรับปรุงบริเวณห้องถ่ายภาพด้านหน้า เป็น
ส่วนจัดแสดง Reptile Room โดยรื้อผนังห้อง 1 ด้าน เพื่อรองรับปลายโพรงไม้ด้าน
ทางออก, จัดท าผนังปูนปั้น จ านวน 3 ด้าน โดยผนังด้านหลังเป็นผนังปูนปั้นตามแนว
พื้นที่เดิม และมีช่องส าหรับใส่กล่องสัตว์ ไม่น้อยกว่า 7 ช่อง ผนังด้านที่ต่อกับทางออก
โพรงไม้ ปั้นผนังหินเทียมในส่วนที่เหลือ ส่วนผนังอีกด้านเป็นผนังปูนปั้นตามแนว
พื้นที่เดิม และมีช่องส าหรับใส่กล่องสัตว์ ไม่น้อยกว่า 5 ช่อง, รื้อที่นั่งส าหรับถ่ายภาพ
ออก, จัดท าที่จัดแสดงทรงกลม บริเวณกลางห้องทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จ านวน 1 จุด, ติดตั้งระบบไฟและความอบอุ่นพร้อมตกแต่ง
ภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับชนิดสัตว์ 

300,000 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวน 
1.7 ห้องจัดเตรียมอาหารและเก็บของ โดยปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องถ่ายภาพ

ด้านหลัง เป็นห้องจัดเตรียมอาหารและเก็บของ ตามแนวพื้นที่เดิม 
2. กิจกรรมโครงการ Raptor Flying (วงเงินประมาณการก่อสร้าง 1.0 ล้านบาท) 

2.1 ออกแบบพื้นที่คอกกักส าหรับนกนักล่าตระกูลอินทรีขนาดใหญ่ จ านวน 3 คอก 
ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร, เสริมซี่กรง, ปูทราย และท าที่กั้นน้ า
ระหว่างคอกกักและลานทรายเพื่อปูองกันน้ าไหลท่วมคอก, มีบ่อน้ า ไม่น้อยกว่า 1 
บ่อต่อคอก 

2.2 ออกแบบพื้นที่คอกกักส าหรับนกนักล่าตระกูลเหยี่ยวและนกเค้าใหญ่ จ านวน 
5 คอก ขนาดพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร, เสริมซี่กรง, ตัดเหล็กและทุบ
ผนังปูนท่ีกัน้คอกกักในร่มและคอกกักกลางแจ้งออก, จัดท าที่ก้ันทรายและน้ าระหว่าง
คอกในร่มและคอกกลางแจ้ง, ปูทรายในคอกกัก, มีบ่อน้ า ไม่น้อยกว่า 1 บ่อต่อคอก 

2.3 ออกแบบพื้นที่คอกกักส าหรับนกนักล่าขนาดเล็ก จ านวน 1 คอก ขนาดพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร, เสริมซี่กรงและประตู, ตัดเหล็กและทุบผนังปูนที่
กั้นคอกกักในร่มและคอกกักกลางแจ้งออก, จัดท าที่กั้นทรายและน้ าระหว่างคอกใน
ร่มและคอกกลางแจ้ง, ปูทรายในคอกกัก, มีบ่อน้ า ไม่น้อยกว่า 1 บ่อต่อคอก 

2.4 ออกแบบพื้นที่ลานทรายส าหรับฝึกนกนักล่า จ านวน 1 ลาน ขนาดพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร, ขอบด้านล่างเป็นปูนสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร, ผนังกรง
เป็นเหล็กเส้นกลมชุบกาวาไนซ์ จ านวน 4 ด้าน พร้อมประตู จ านวน 1 บาน หลังคา
เป็นตาข่ายถักขนาดตา 1 นิ้ว พร้อมเหล็กคาดกรงเพื่อเสริมความแข็งแรง ตามความ
ยาวพื้นที่, เว้นช่องประตูเพื่อเชื่อมต่อกับคอกกัก จ านวน 3 ช่อง 
3. กิจกรรมโครงการ Cowboy Show (วงเงินประมาณการก่อสร้าง 1.0 ล้านบาท) 

3.1 ออกแบบโรงเรือนส าหรับพักม้า ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 210 ตาราง
เมตร โดยมีความสูงจากฐานถึงหน้าจั่วหลังคาไม่น้อยกว่า 6 เมตรและความสูงด้านข้าง
อาคารไม่น้อยกว่า 4 เมตร, ด้านหน้าเป็นประตูสไลด์ไม้ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร 
กว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร จ านวน 2 บาน และด้านหลังเป็นประตูสไลด์ไม้ ขนาดยาว
ไม่น้อยกว่า 3 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร จ านวน 2 บาน, ผนังด้านหน้าและ
ด้านหลังท าจากไม้พร้อมหน้าต่างขนาดกว้างไม่เกิน 1.5 เมตร ยาวไม่เกิน 1.5 เมตร 
ยกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร เหนือช่องประตู จ านวนด้านละ 1 ช่อง, ผนังด้าน 
ซ้ายและขวาท าด้วยไม้ พร้อมหน้าต่างขนาดกว้างไม่เกิน 1.5 เมตร ยาวไม่เกิน 1.5 เมตร 
ยกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร จ านวน 6 ช่อง โดยแบ่งเป็นด้านละ 3 ช่อง, ทางเดิน
กลางเป็นปูน หนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
15 เมตร พร้อมเทปูน, มีคอกกักม้า จ านวน 6 คอก ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 16 
ตารางเมตรต่อคอก แบ่งฝั่งละ 3 คอก, มีผนังปูนสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 4 ด้าน 
พร้อมประตูบานประตูสไลด์ 1 บาน ,พื้นคอกปูด้วยดินหนา ๒๐ เซนติเมตร ติดตั้ง
ระบบสาธารณูปโภคและไฟฟูาภายในโรงเรือน 

3.2 ลานแสดง โดยรื้อของเล่นและแผ่นยางรองออก, จัดท าราวเหล็กกั้นบริเวณบันได
ทางขึ้นอาคาร Children World, ปูพ้ืนทรายละเอียดหนา 20 เซนติเมตร ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร, พื้นที่อัฒจันทร์ ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ตั้งอยู่
บริเวณด้านหน้า โดยอัฒจันทร์มีความสูง 3 เมตร แบ่งเป็น 5 ช้ัน, จัดท าราวเหล็กกั้น
หน้าอัฒจันทร์ ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร สูง 1.2 เมตร พร้อมระบบแสง สี เสียง 

3.3 ปรับปรุงถนนด้านหลังอาคารโรงพักม้า เทพื้นปูนซีเมนต์หยาบไม่น้อยกว่า 
120 ตารางเมตร 

 

รวมค่าใช้จ่าย 300,000  
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15. วิธีการประเมินโครงการ 
1. รายงานผลการเบิก-จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564 
2. รายงานผลการประเมินกิจกรรม 
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1. ชื่อโครงการ 
 

การศึกษาคุณภาพน้ าเชื้อ และการผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่ส าคัญ และหายาก 
เพ่ือการอนุรักษ์ 

2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย    ฝ่าย บริหารจัดการสัตว์ 
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

3. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ชื่อ-สกุล น.ส.นันทนา โปธาค า ต าแหน่ง นักวิจัย 
หมายเลขโทรศัพท์ 0821966109 

4. สถานะโครงการ 
 

 โครงการใหม่ 
 โครงการต่อเนื่อง 

5. ความสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
6. หลักการและเหตุผล  

สัตว์ป่า (wildlife) ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้ให้ค านิยามไว้ว่า สัตว์ทุก
ชนิดไม่ว่า สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก แมลงหรือแมง ซึ่งตามสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและด ารงอยู่ในป่าและในน้ า 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. สัตว์ป่าสงวน 2. สัตว์ป่าคุ้มครอง 3. สัตว์ป่านอกประเภท โดยสัตว์ป่าสงวน
เป็นสัตว์ป่าหายากหรือก าลังจะสูญพันธุ์  

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งหนึ่งที่ได้เก็บรวบรวมพันธุ์ของสัตว์ป่าที่ส าคัญและหายากไว้เป็น
จ านวนมาก ทั้งพันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของไทยและต่างประเทศ ซึ่งในระดับนานาชาติได้มีการศึกษาวิจั ยเพ่ือ
การอนุรักษ์สัตว์ป่าเหล่านี้อยู่หลายหน่วยงาน โดยได้ตั้งไว้ให้เป็นพันธะกิจหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร เช่น WAZA 
(The world zoo and aquarium association) ได้ก าหนดหน้าที่ของสมาชิกสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าใน
ระดับโลก ให้ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ความหลากหลากทางชีวภาพ โดยให้การสนับสนุนความรู้
ด้านการวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์เชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน ตามรายชื่อในบัญชีแดงของ IUCN (IUCN Red list) หรือ 
SEAZA (South East Asian Zoo Association) โดยมีเป้าหมายในการจัดการประชากรของสายพันธุ์สัตว์ป่าใกล้
สูญพันธุ์ของภูมิภาคในสวนสัตว์อย่างยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์ ประเทศไทยมีจ านวนสัตว์ป่าหลายชนิดที่มีการลดลง
อย่างต่อเนื่องในธรรมชาติ อาทิเช่น เสือปลา กวางผา เลียงผา เสือด า/เสือดาว หมีหมา หมีควาย กระทิง วัวแดง 
สุนัขจิ้งจอกสีทอง หมาไน ฯลฯ อันเนื่องมาจากมีการบุกรุกของมนุษย์ เช่น การธรรมลายธรรมชาติ ท าลายถิ่นที่อยู่
อาศัย การล่าและการค้าสัตว์ จึงท าให้จ านวนของสัตว์ป่าบางชนิดมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ 

การลดจ านวนลงอย่างต่อเนื่องของสัตว์ป่านั้นไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ในต่างประเทศทั่วโลกก็ประสบ
ปัญหานี้เช่นกัน ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นวิธีการที่จะช่วยอนุรักษ์พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ต่อไป โดยใช้วิธีที่
เรียกว่าเทคโนโลยีช่วยสืบพันธุ์ในสัตว์ป่าหายาก (Assistant reproductive technology for endanger 
species) โดยเทคโนโลยีนี้มีอยู่หลายวิธี เช่น การตรวจฮอร์โมน การตรวจ DNA การเช็คคุณภาพน้ าเชื้อ การท า
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น้ าเชื้อแช่แข็ง เซลล์ต้นก าเนิดแช่แข็ง วิธีการเหนี่ยวน าการตกไข่ และการผสมเทียม เป็นต้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
นิยมใช้ทั่วโลก เพ่ือช่วยในการวิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่า และเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูงต่อสัตว์ จึงสมควรที่จะท า
การวิจัยทางด้านการรีดน้ าเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ าเชื้อ และการท าน้ าเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่ส าคัญและหายาก
เพ่ือการวางแผนในการอนุรักษ์สัตว์ต่อไป 

ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ได้ตั้งไว้ และเพ่ือเป็นการ
ช่วยอนุรักษ์สายพันธุ์ของสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของไทยและของโลกไว้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างฐานข้อมูลและองค์
ความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อไป นอกจากนี้
งานวิจัยยังเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดมาตรฐานสากลของสวนสัตว์ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการขอการรับรองมาตรฐาน
สวนสัตว์ เพื่อให้ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเทียบเท่าสวนสัตว์ต่างๆ ในระดับสากล 

 

7. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพ่ือศึกษาคุณภาพน้ าเชื้อสัตว์ป่าที่ส าคัญและหายาก ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
7.2 เพ่ือศึกษาและทดลองการท าน้ าเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่ส าคัญและหายาก ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
7.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการทางด้านการวางแผนประชากร และคัดเลือกสัตว์ เพ่ือน ามาเป็น 

พ่อพันธุ์ต่อไป 
 

8. เป้าหมายของโครงการ 
8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

(1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 2 คน 
(2) หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

(2.1) มหาวิทยาลัย 
(2.2) หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
(2.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(3) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
(4) สถานที่ด าเนินโครงการ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 

8.2 กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 
1. การวางยาสลบ 

1.1. การตรวจและการประเมินสุขภาพสัตว์ก่อนการวางยาสลบ 
1. ประเมินว่าสัตว์มีความผิดปกติทางด้านสรีรวิทยาอย่างไรบ้าง โดยศึกษาจาก การตรวจสัตว์ 

ประวัติของสัตว์ป่วยทั้งทางด้านอายุรกรรม และศัลยกรรม ประวัติในการวางยาสลบ 
2. ประเมินโอกาสในการเกิดวิกฤติจากการตรวจสัตว์ การรักษาสัตว์ โดยอาจจะเกิดวิกฤติได้จาก

การระงับความรู้สึกในการควบคุมสัตว์ เพื่อวัตถุประสงค์การวินิจฉัยโรค การรักษาทางอายุรกรรมหรือการ
รักษาทางการศัลยกรรม 
1.2. การเลือกใช้ยาสลบและขนาดของยา เป็นการเลือกใช้ยาชนิดต่างกัน และขนาดที่แตกต่างกันเพ่ือท า

การเปรียบเทียบเพื่อหาชนิดและขนาดของยาสลบที่เหมาะสมในการวางยาสลบในสัตว์แต่ละชนิด 
1.3 บันทึกข้อมูลการวางยาสลบของสัตว์ โดยเป็นการเก็บข้อมูลสัญญาณชีพเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ผล

ของฤทธิ์ของยาสลบ ว่ายาสลบชนิดใดและขนาดเท่าไหร่จึงเหมาะสมต่อการวางยาสลบสัตว์ชนิดนั้น 
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          2. การรีดน้ าเชื้อ 
กระบวนการรีดน้ าเชื้อ 
2.1. การตรวจระบบสืบพันธุ์เพศผู้ 
น าพ่อพันธุ์ที่จะท าการตรวจระบบสืบพันธุ์ ท าการวางสลบด้วยยาสลบโดยให้ระดับการสลบเหมาะสมต่อ

การรีดน้ า เชื้อด้วยเครื่องรีดน้ า เชื้อด้วยไฟฟ้า (Electro-ejaculator) จากนั้นท าการวัดขนาด scrotam 
circumference โดยวัดขนาดความกว้างและยาวทั้งด้านซ้ายและขวา วัดขนาดเส้นรอบวง และความยืดหยุ่น 
 2.2. การรีดเก็บน้ าเชื้อ  

น าพ่อพันธุ์ ล้างท าความสะอาดลึงค์ก่อนท าการรีดเก็บน้ าเชื้อ  ท าการรีดเก็บน้ าเชื้อโดยการใช้
เครื่องกระตุ้นการหลั่งน้ าเชื้อด้วยไฟฟ้า (electro ejaculator) ท าการจดบันทึกข้อมูล สี ความขุ่น ปริมาณที่รีด
เก็บได้ สิ่งเจือปน นับความเข้มข้นของน้ าเชื้อจากการใช้ Haematocytometer และวัดค่า pH ของน้ าเชื้อที่รีดเก็บ
ได้ จากนั้นน าน้ าเชื้อที่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพ และกระบวนการผลิตน้ าเชื้อแช่แข็ง ดังนี้ 
         3. การตรวจประเมินคุณภาพน้ าเชื้อ 

วิธีการตรวจประเมินคุณภาพน้ าเชื้อ 
ตรวจประเมินคุณภาพน้ าเชื้อ โดยการประเมินจาก การเคลื่อนไหวหมู่ เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ (motility) 

(จากการส่องดูตัวอสุจิที่เคลื่อนที่โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ท าการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญ) เปอร์เซ็นต์
อสุจิมีชีวิต (viability) จากการย้อมสี Eosin-Aniline blue เพ่ือดูตัวเป็นตัวตาย และท าการตรวจความสมบูรณ์
เยื่อหุ้มเซลล์ของอสุจิ (sperm integrity) จากการท า HOS test ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 การประเมินการเคลื่อนไหวหมู่  
ประเมินการเคลื่อนไหวหมู่ โดยหยดน้ าเชื้อ 1 หยด ลงบนแผ่นสไลด์ที่วางบนเครื่องอุ่นสไลด์ จากนั้นน าไป

ส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยาย 400 เท่า โดยคะแนนการเคลื่อนไหวหมู่จากน้อยที่สุด ไปหามากท่ีสุด 
เป็น +, ++, +++, ++++  

3.2 การประเมินการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ 
ประเมินตัวอสุจิที่เคลื่อนที่ โดยหยดน้ าเชื้อ 1 หยด ลงบนแผ่นสไลด์ที่วางบนเครื่องอุ่นสไลด์ ปิดทับด้วย

กระจกปิดสไลด์ด้านบนน าไปตรวจประเมิน ใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิด phase contrast ก าลังขยาย 600 เท่า 
ประเมิน 5 จุดบนแผ่นสไลด์และหาค่าเฉลี่ยที่ได้ โดยให้คะแนนเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของตัวอสุจิเป็น 0-100 
เปอร์เซ็นต์  

3.3 การประเมินลักษณะและความผิดปกติของอสุจิ 
การประเมินลักษณะและความผิดปกติของอสุจิ โดยการหยดน้ าเชื้อลงแผ่นสไลด์ และท าการสเมียร์ 

จากนั้นปล่อยให้แห้ง จากนั้นน าไปส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ชนิด phase contrast ท าการบันทึกข้อมูล
ลักษณะรูปร่าง และความผิดปกติของตัววอสุจิ  

3.4 การประเมินเปอร์เซ็นต์อสุจิมีชีวิต  
ประเมินตัวอสุจิที่มีชีวิต โดยน าน้ าเชื้อ 10 ไมโครลิตรเจือจางกับสี eosin-anelin blue 20 ไมโครลิตร 

บนแผ่นสไลด์ผสมให้เข้ากัน บ่มทิ้งไว้ 30 วินาที ก่อนท าการสเมียร์ จากนั้นตรวจนับตัวอสุจิจ านวน 200 ตัว ด้วย
กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง (1,000 เท่า) โดยตัวอสุจิที่มีชีวิตไม่ติดสี ตัวที่ตายส่วนหัว (ทั้งหมดหรือครึ่งหนึ่ง) 
ติดสีแดงหรือสีส้ม 

3.5 การประเมินความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์ของตัวอสุจิ 
ประเมินตัวอสุจิที่มีความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์ ด้วยสารที่มีความดันออสโมติกต่ า (hypo-osmotic 

swelling test; HOS test) น าน้ าเชื้อ 25 ไมโครลิตร ใส่ในสารละลายที่มีความดันออสโมติกประมาณ 100 
mOsm ปริมาตร 200 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส นาน 45 นาที จากนั้นเติม 2% 
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glutaraldehyde 300 ไมโครลิตร เพ่ือหยุดปฏิกิริยา หยดน้ าเชื้อ 1 หยดบนสไลด์ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ตรวจ
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด phase contrast ก าลังขยาย 1,000 เท่า นับจ านวนตัวอสุจิ 200 ตัว โดยตัวอสุจิที่
มีหางงอ คือ ตัวอสุจิที่มีเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิสมบูรณ์และตัวอสุจิที่มีหางตรง คือตัวอสุจิที่มีเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิเสียหาย  
          4. การท าน้ าเชื้อแช่แข็ง 

4.1 ขั้นตอนการแช่แข็งน้ าเชื้อ 
๑. ท าการปั่นน้ าเชื้อเพ่ือแยกส่วนของเซอมินอลพลาสมา โดยใช้ความเร็ว 800 G 10 นาที จากนั้นท า

การดูดเอาส่วนสารละลายออก เหลือเฉพาะส่วนของตะกอนอสุจิ เพ่ือนับความเข้มข้นใช้ Haematocytometer  
๒. เจือจางน้ าเชื้อโดยใช้ Egg Yolk Tris ที่มีส่วนประกอบดังนี้ Tris Solution (Tris 3.028 g/L, Citric 

acid 2.184 g/L, Glucose 0.504 g/L, Penomycin) 73% (v/v) Glycerol 7% (v/v) และไข่แดง 20% 
(v/v) โดยให้ความเข้มข้นของน้ าเชื้ออยู่ที่ 20x106 ตัว/mL 

๓. ท าการบรรจุน้ าเชื้อลงในหลอดน้ าเชื้อ ขนาด 0.25 มิลลิลิตร  
ท าการแช่แข็งน้ าเชื้อ โดยเครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติ Freeze Control ยี่ห้อ Cryologic P/L, (Victorial, 

Australia) ใช้อัตราการลดอุณหภูมิที่ 0.5 องศาเซลเซียส/นาที เมื่ออุณหภูมิลดลงถึง -40 องศาเซลเซียส จากนั้น
ใช้อัตราการลดอุณหภูมิ -120 องศาเซลเซียส/นาที จากนั้นท าการเก็บลงในไนโตรเจนเหลว   

 

9. ผลผลิต (Output) 
9.1 น้ าเชื้อแช่แข็งของสัตว์ป่าที่ส าคัญ และหายาก 
9.2 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีผลงานตีพิมพ์ทางด้านทางด้านการรีดน้ าเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ าเชื้อ 

การท าน้ าเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่า อย่างน้อย 1 เรื่อง 
9.3 มีเอกสารเผยแพร่งานวิจัยทางด้านทางด้านการรีดน้ าเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ าเชื้อ การท าน้ าเชื้อแช่แข็ง

ในสัตว์ป่า อย่างน้อย 5 เล่ม 
10. ผลลัพธ์ (Outcome) 

10.1 บุคลากรมีความสามารถในการรีดน้ าเชื้อสัตว์ป่า 
10.2 บุคลากรสามารถตรวจ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพน้ าเชื้อสัตว์ป่า 
10.3 บุคลากรมีความสามารถในการท าน้ าเชื้อสัตว์ป่าแช่แข็ง 

11. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
11.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

(1) ผลงานการวิจัยได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง (ส่งตีพิมพ์ตามวารสารงานวิจัยใน
ประเทศหรือต่างประเทศ) 

(2) จัดพิมพ์ผลงานโครงการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ อย่างน้อย 5 เล่ม 
(3) บุคลากรของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสามารถท าการศึกษาทางด้านการรีดน้ าเชื้อ การตรวจ

คุณภาพน้ าเชื้อ การท าน้ าเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่า จ านวน 3 คน 
11.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

(1) บุคลากรของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีท าการศึกษาทางด้านการรีดน้ าเชื้อ การตรวจคุณภาพ
น้ าเชื้อ การท าน้ าเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานด้าน
การรีดน้ าเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ าเชื้อ การท าน้ าเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าได้ 
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12. ขั้นตอนและ
แผนการ
ด าเนินงาน 
(PDCA) 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12.1 ขั้นวางแผนงาน (P) 
(1) เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หัวเรื่องวิจัย 

- การรีดน้ าเช้ือในสัตว์ป่า  
การตรวจคุณภาพน้ าเช้ือ  
การท าน้ าเช้ือแช่แข็ง 

- การวางยาสลบ 
- พฤตกิรรม                         

(2) เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมวิจัยและ
เก็บข้อมูลทางด้าน การรีดน้ าเชื้อ 
การตรวจคุณภาพน้ าเชื้อ การท า
น้ าเชื้อแชแ่ขง็             
12.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
(1) การเก็บข้อมูล ครั้งที่ 1 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมวจิัยและ
เก็บข้อมูลทางด้าน การรีด
น้ าเช้ือ การตรวจคุณภาพ
น้ าเช้ือ การท าน้ าเช้ือแชแ่ข็ง             

(2) การเก็บข้อมูล ครั้งที่ 2 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมวจิัยและ

เก็บข้อมูลทางด้าน การรีด
น้ าเช้ือ การตรวจคุณภาพ
น้ าเช้ือ การท าน้ าเช้ือแชแ่ข็ง             

(3) การเก็บข้อมูล ครั้งที่ 3 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมวจิัยและ

เก็บข้อมูลทางด้าน การรีด
น้ าเช้ือ การตรวจคุณภาพ
น้ าเช้ือ การท าน้ าเช้ือแชแ่ข็ง             

(4) การเก็บข้อมูล ครั้งที่ 4 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมวจิัยและ

เก็บข้อมูลทางด้าน การรีด
น้ าเช้ือ การตรวจคุณภาพ
น้ าเช้ือ การท าน้ าเช้ือแชแ่ข็ง             

12.3 ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
(1) รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
วิเคราะห์ผลของข้อมูล 

- การรีดน้ าเช้ือในสัตว์ป่า  
การตรวจคุณภาพน้ าเช้ือ  
การท าน้ าเช้ือแช่แข็ง                         

(2) เขียนบทความและส่งตีพิมพ ์                         
(3) จัดท ารูปเล่มรายงานผล
โครงการวิจัย             
12.4 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
(1) ปรับปรุงตามผลการประเมิน                         
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1 บุคลากรของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีความรู้ทางด้านทางด้านพันธุกรรม และสามารถน า

ความรู้มาวางแผนประชากรและการผสมพันธุ์สัตว์ป่าที่เหมาะสม จ านวน 3 คน 
14. งบประมาณ

ด าเนินการ 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวน 
1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 472,500 

1.1 ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ/ ที่ปรึกษางาน  
(4 คน X 4 ครั้ง X 10,000 บาท) 

160,000 

1.2 ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางและทีพ่ักของผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษางาน 
(4 คน X 4 ครั้ง X 10,000 บาท) 

160,000 

1.3 ค่าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์  เช่น 
- สารละลายน้ าเชื้อแช่แข็ง  
- ไนโตรเจนเหลว  
- Glycerol (กลีเซอรอล) 
- Tris Solution (สารละลายปรับ pH) 
- กลูโคส  
- สีย้อมน้ าเชื้อ Basic fuchsin 
- สีย้อมน้ าเชื้อ Bluish eosin 
- ฟีนอล (Phenol crystals) 
- เอทานอล (95% ethano) 
- antibody 
- อื่นๆ 

80,000 

1.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น 
- แผ่นสไลด ์
- สไลด์นับเมด็เลือด 
- หลอดเก็บน้ าเชื้อ ขนาด 1.5 ml 
- หลอดเก็บน้ าเชื้อ ขนาด 15 ml 
- หลอดเก็บน้ าเชื้อ ขนาด 50 ml 
- หลอดเก็บตัวอย่างเลือด EDTA 
- กระดาษวัดความเป็นกรดและดา่ง (pH paper) 
- อื่นๆ 

50,000 

1.5 ค่าจ้างเหมาท ารูปเล่มรายงานผลโครงการวิจัยเพื่อการเผยแพร ่
(เล่มละ 500 บาท) จ านวน 5 เลม่ 

2,500 

1.6 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าตรวจคุณภาพน้ าเช้ือ 4 ครั้ง 20,000 
รวมค่าใช้จ่าย 472,500 

15. วิธีการประเมินโครงการ 
      15.1 ผลงานการวิจัยได้รับการตอบรับการตีพิมพ์หรือตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
              (ส่งตีพิมพ์ตามวารสารงานวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ) 
      15.2 จัดพิมพ์ผลงานโครงการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ อย่างน้อย 5 เล่ม 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล 
(World Class Destination) 

๒. หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง  
ฝ่ายบริการ  
ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 

๓. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ชื่อ-สกุล นายชาตรี คูหเทพารักษ์  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง 
หมายเลขโทรศัพท์ 089-5524834 

๔. สถานะโครงการ 
 

 โครงการใหม่ 
 โครงการต่อเนื่อง 

๕. ความสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือ
ตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมภิบาล 

๖. หลักการและเหตุผล  
ตามวิสัยทัศน์ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร ที่จะเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการและส่งเสริม

การท่องเที่ยว ที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน และมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ก็คือ การบริหารจัดการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่
ส าคัญระดับโลก โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเรียนรู้ที่ส าคัญระดับโลก โดยมีเป้าประสงค์ให้ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ 
และหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะท าให้ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นไปตามเป้าประสงค์ดังกล่าว คือ การพัฒนาสินค้าและ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดให้บริการมาเป็นเวลามากกว่า ๑๐ ปี มีการพัฒนาสินค้า บริการ และ
จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึนเป็นหลายเท่า  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้เข้ามาใช้บริการมีโอกาสหรือทางเลือกมากขึ้น  
จะท าให้สามารถเพ่ิมรายได้จากการบริการที่หลากหลายและเกิดความประทับใจในความพร้อมของการบริการ          
อีกท้ัง ท าให้มาตรฐานการบริการสูงขึ้นเรื่อยๆ และเข้าสู่มาตรฐานสากลในที่สุด 
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๗. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้าใช้บริการท าให้มีรายได้มากข้ึน 
๒. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม และการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น 
๓. เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ 

๘. เป้าหมายของโครงการ 
๘.๑ เป้าหมายการด าเนินงาน 

๑)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ : - คน 
๒)  หน่วยงานร่วมด าเนินการ : - 
๓) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔) สถานที่ด าเนินโครงการ : ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 

๙. ผลผลิต (Output) 
๑. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่เป็นไปตามแผนงานโครงการ 
 

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome) 
๑. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการพิจารณาการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าในการลงทุน สามารถพิจารณา

รูปแบบ การด าเนินการ การใช้งบประมาณ ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานมากข้ึน 
 

๑๑. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

๑) ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ าโซนจากัวเทรล 
2) ปรับปรุงหลังคาบันไดทางเดินเชื่อมอาคารลานนาล่าง 
3) ซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่าง ส่วนแสดง และถนน Predator Prowl Zone - Savanna Safari Zone 

๑๑.๒ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
๑) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการบริการที่มีมาตรฐานสากลมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการและ

สร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
๒) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ได้มาตรฐาน 

๑๒. ขั้นตอนและ 
แผนด าเนินงาน 
(PDCA) 

 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๒.1 ปรับปรุงพื้นผวิทางเดนิรางระบายน้ าโซนจากัวเทรล (ฝ่ายปฏบิตักิารและซ่อมบ ารุง รบัผดิชอบ) 
๑๒.1.๑ ขั้นวางแผนงาน (P) 
- รายละเอียดรูปแบบ                         
- ก าหนดขอบเขตงานและระยะเวลาการ
ด าเนนิการ             

๑๒.1.๒ ขั้นด าเนินการ (D) 
- กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ                         
- ด าเนนิการจัดท าตามแผนงานแลว้เสร็จ 

            ๑๒.1.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- ทดสอบระบบ             
- ประเมินผล             
๑๒.1.๔ ขั้นปรบัปรุงตามผลการประเมิน (A) 
- สอบถามความพึงพอใจ             
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วิธีด าเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๒.2 งานปรบัปรุงหลังคาบนัไดทางเดินเชื่อมอาคารลานนาล่าง 
๑๒.2.๑ ขั้นวางแผนงาน (P) 
- ขออนมุัติรูปแบบ, ขออนมุัติจัดจ้าง, 
ประกาศเผยแพรแ่ผน                        

- ก าหนดขอบเขตงานราคากลาง, ขอ
อนุมตัิขอบเขตงานราคากลาง             

๑๒.2.๒ ขั้นด าเนินการ (D) 
- กระบวนการจดัซ้ือจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ ขออนุมัติขอซ้ือขอจ้าง, 
ประกวดราคา, คกก.พิจารณาผล,ขอ
อนุมตัิประกาศผลผู้ชนะ                         

- เสนอรับราคา, แจ้งท าสญัญา, 
ด าเนนิงานตามแผนงานแล้วเสร็จ 

            ๑๒.2.๓ ขั้นสรปุและประเมินผล (C) 
- ทดสอบ, คกก.ตรวจรับพัสด ุ             
- เบิกจ่าย, ประเมินผล             
๑๒.3.๔ ขั้นปรบัปรุงตามผลการประเมิน (A) 
- สอบถามความพึงพอใจ             
๑๒.3 งานซ่อมแซมปรบัปรุงระบบแสงสวา่ง ส่วนแสดงและถนน Predator Prowl Zone - Savanna Safari Zone 
๑๒.3.๑ ขั้นวางแผนงาน (P) 
- ขออนมุัติรูปแบบ, ขออนมุัติจัดจ้าง, 
ประกาศเผยแพรแ่ผน                        

- ก าหนดขอบเขตงานราคากลาง, ขอ
อนุมตัิขอบเขตงานราคากลาง             

๑๒.3.๒ ขั้นด าเนินการ (D) 
กระบวนการจดัซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุ ขออนุมัติขอซ้ือขอจ้าง, ประกวด
ราคา, คกก.พจิารณาผล,ขออนุมัติ
ประกาศผลผูช้นะ                         

- เสนอรับราคา, แจ้งท าสญัญา, 
ด าเนนิงานตามแผนงานแล้วเสร็จ 

            ๑๒.3.๓ ขั้นสรปุและประเมินผล (C) 
- ทดสอบ, คกก.ตรวจรับพัสด ุ             
- เบิกจ่าย, ประเมินผล             
๑๒.3.๔ ขั้นปรบัปรุงตามผลการประเมิน (A) 
- สอบถามความพึงพอใจ             

 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยตามแผนด าเนินงาน 

๑๔. งบประมาณ
ด าเนินการ 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวน (บาท) 
๑. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 13,005,๐๐๐ 

๑.๑ ปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ าโซนจากัวเทรล ๖,000,๐๐๐ 
๑.๒ งานปรับปรุงหลังคาบันไดทางเดินเชื่อมอาคารลานนาล่าง ๔๑๕,๐๐๐ 
๑.๓ งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่าง ส่วนแสดงและถนน Predator 

Prowl Zone - Savanna Safari Zone 
๖,๕๙๐,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 13,005,๐๐๐ 

๑๕. วิธีการประเมินโครงการ 
รายงานผลการเบิก-จ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ า Swan Lake 

๒. หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 

๓. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๙๙๐๑๒ 

๔. สถานะโครงการ 
 

  โครงการใหม่ 
 โครงการต่อเนื่อง 

๕. ความสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม 
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

๖. หลักการและเหตุผล  
พ้ืนที่โซนจากัวร์เทรลเป็นพ้ืนที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่มีส่วนแสดงสัตว์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้

โดยอยู่บริเวณรอบสระน้ า swan lake และมีน้ าพุดนตรีประกอบแสง สี เสียง ติดตั้งบริเวณกลางสระน้ า swan 
lake แต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติของสระน้ า swan lake จึงท าให้ดินและตะกอนไหลลงสู่สระน้ า
ส่งผลให้มีดินตะกอนสะสมอยู่เป็นจ านวนมาก และได้ส่งผลกระทบต่อน้ าพุดนตรีเพราะตะกอนจะเข้าไปในปั๊มน้ าพุ
ท าให้เกิดความเสียหายและท าให้หัวน้ าพุเกิดการอุดตัน ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงจ าเป็นต้องปรับปรุง  
ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสระน้ า swan lake เพ่ือป้องกันปัญหาดินตะกอนที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต   

เพ่ือให้การบริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีความสมบูรณ์แบบในการให้บริการนักท่องเที่ยว ส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ า swan lake โดยด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

(1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสระน้ า swan lake 
(2) งานจัดท าน้ าพุดนตรี ประกอบด้วย งานออกแบบน้ าพุดนตรี และงานจัดท าน้ าพุดนตรี (รื้อถอนและ

ติดตั้ง) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ติดตั้งระบบการแสดงน้ าพุดนตรี ประกอบแสงเลเซอร์เมื่อปี 2549  
เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีซึ่งเป็นน้ าพุดนตรีขนาดใหญ่ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศ
ไทยในเวลานั้น นับว่าประสบผลส าเร็จอย่างดี สามารถเพ่ิมแรงจูงใจในการตัดสินใจเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้อีก
ทางหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากความคิดเห็นนักท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมาที่ส่วนใหญ่แนะน าให้มีการแสดงต่างๆ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้ชมในช่วงระหว่างการรอนั่งรถชมสัตว์หรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการมานั่งพักผ่อน ประกอบกับน้ าพุ
ดนตรีเป็นจุดขายที่ส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพ่ิมมากขึ้น ฉะนั้นจึงถือได้ว่าน้ าพุ
ดนตรีเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี   

ระบบน้ าพุดนตรี (Musical Fountain with Water Screen) ปัจจุบันได้ช ารุดทรุดโทรมทั้งระบบจนไม่
สามารถเปิดการแสดงได้ ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าระบบน้ าพุดนตรีใหม่ทั้งระบบ  
รวมทั้งท าระบบน้ าพุดนตรีให้มีความทันสมัยกับเทคโนโลยี เพ่ือสร้างจุดขายอันสวยงามของน้ าพุดนตรี (Musical 
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Fountain with Water Screen) พร้อมแสง สี เสียง ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในยามค่ าคืน และ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกลับมาอีกครั้ง อนึ่ง งบประมาณโครงการน้ าพุดนตรีส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีเคยได้รับงบประมาณมาแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และไม่ได้ด าเนินการโดยได้ส่งคืนเงินเข้าเป็น 
เงินสะสมของส านักงานไปแล้ว จึงจ าเป็นต้องเสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๗. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการให้บริการของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นมาตรฐานสากล 
๒. เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
3. เพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

๘. เป้าหมายของโครงการ 
๘.๑ เป้าหมายการด าเนินงาน 

(๑)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ : - คน 
(๒)  หน่วยงานร่วมด าเนินการ : - 
(๓)  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 
(๔)  สถานที่ด าเนินโครงการ : ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  

๙. ผลผลิต (Output) 
๑. มีระบบการแสดงน้ าพุดนตรีเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมการให้บริการของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
2. มีระบบป้องกันดินตะกอนสะสมในสระน้ า swan lake 
  

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome) 
๑. กิจกรรมการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพ่ิมข้ึนและมีมาตรฐานสากล 
2. สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และท่องเที่ยวในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ 
3. สร้างรายได้ให้กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเกิดการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑๑. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

๑) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีกิจกรรมให้บริการเพ่ิมขึ้นอีกรูปแบบหนึ่ง 
๒) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

๑๑.๒ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
๑) ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความ 

พึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
๑๒. ขั้นตอนและ 

แผนด าเนินงาน 
(PDCA) 

 
 
 
 
 
 

  

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอน/
กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๒.1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ า Swan Lake 
๑๒.1.๑ ขั้นวางแผนงาน (P) 
(1) ส ารวจ ประเมิน วิเคราะห์
พื้นที่เป้าหมาย                        
(2) วางแผนและก าหนดพื้นที่
เป้าหมาย             
๑๒.1.๒ ขั้นด าเนินการ (D) 
(1) ก าหนดขอบเขตงานและ
ระยะเวลาการด าเนินการ             
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วิธีด าเนินการ/ขั้นตอน/
กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
(2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสด ุ                         
(3) ด าเนินการจัดท าตาม
แผนงานแล้วเสร็จ 

            ๑๒.1.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล ( C ) 
(1) สรุปแบบที่ใช้ในการจัดท า                    
๑๒.1.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน ( A ) 
(1) สอบถามความพึงพอใจ             
๑๒.2 งานจัดท าน้ าพุดนตรี 
๑๒.2.1 งานออกแบบน้ าพุดนตรี ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
๑๒.2.๑.1 ขั้นวางแผนงาน (P) 
(1) ส ารวจ ประเมิน วิเคราะห์
พื้นที่เป้าหมาย                        
(2) วางแผนและก าหนดพื้นที่
เป้าหมาย             
๑๒.2.1.๒ ขั้นด าเนินการ (D) 
(1) ก าหนดขอบเขตงานและ
ระยะเวลาการด าเนินการ             
(2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสด ุ                         
(3) ด าเนินการจัดท าตาม
แผนงานแล้วเสร็จ 

            ๑๒.2.1.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล ( C ) 
(1) สรุปแบบที่ใช้ในการจัดท า                    
๑๒.2.1.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน ( A ) 
(1) สอบถามความพึงพอใจ             
๑๒.2.2 งานจัดท าน้ าพุดนตรี ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี 
๑๒.2.2.1 ขั้นวางแผนงาน (P) 
(1) รายละเอยีดรูปแบบ                        
(2) ก าหนดขอบเขตงานและ
ระยะเวลาการด าเนินการ             
๑๒.2.๒.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
(1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสด ุ                         
(2) ด าเนินการจัดท าตาม
แผนงานแล้วเสร็จ 

            ๑๒.2.2.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล ( C ) 
(1) ทดสอบระบบ                    
(2) สังเกตการณ์             
๑๒.2.2.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน ( A ) 
(1) สอบถามความพึงพอใจ             

 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีจ านวนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น และกลับเข้ามาใช้บริการซ้ า 
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๑๔. งบประมาณ
ด าเนินการ 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวน 
๑. งานปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณสระน้ า Swan Lake 20,000,000 
2. งานจัดท าน้ าพุดนตรี ๑49,8๐๐,๐๐๐ 

2.๑ ค่าออกแบบน้ าพุดนตรี ส านกังานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
(อัตราค่าจ้างร้อยละ 7 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง จ านวน 
140,000,000 บาท)  

9,8๐๐,๐๐๐ 

2.2 ค่าจัดท าน้ าพุดนตร ี
- งานรื้อถอนโครงสร้างและระบบน้ าพุดนตรีเดิม 
- งานก่อสร้างโครงสร้างน้ าพุดนตรี 
- งานติดตั้งระบบน้ าพุดนตร ี
- งานติดตั้งระบบแสง สี เสยีง 
- งานติดตั้งระบบควบคมุ (Software + Hardware) 

๑4๐,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย 169,800,000 
หมายเหต ุ: อัตราค่าจ้างก าหนดตามกฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (1) บัญชี 1 ส าหรับประเภทงานสถาปัตยกรรม รายการออกแบบ 
ขนาดโครงการตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 250 ล้านบาท ซับซ้อนมากร้อยละ 7 

๑๕. วิธีการประเมินโครงการ 
๑. รายงานผลการเบิก-จ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖4 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

๒. หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริการ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

๓. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ฝ่ายบริการ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

๔. สถานะโครงการ 
 

  โครงการใหม่ 
 โครงการต่อเนื่อง 

๕. ความสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม 
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

๖. หลักการและเหตุผล  
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 

ท าให้ประเทศไทย และทุกๆ ประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การท่องเที่ยว การด าเนิน
ชีวิต และสุขภาพอันมีมูลค่ามหาศาล ซึ่งประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นรายได้หลักถึง 12% ของ 
GDP และวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงถึง 100% เพราะมี
มาตรการการปิดน่านฟ้า ท าให้ภาครัฐและภาคประชาชนต้องอยู่ในสภาวะวิกฤตจากพิษเศรษฐกิจที่หยุดชะงักตัวลง 
ทั้งนี้ความหวังเดียวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือ การท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศด้วยกันเอง 

ซึ่งส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากรายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ จึงมีแนวคิดที่จะฟ้ืนฟู ปรับปรุง และสร้างกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและชุมชน ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้
ให้กับชุมชน ซึ่งมีก าหนดการจัดกิจกรรมในช่วงฤดูหนาว โดยมีระยะเวลาการจัดงาน 14 วัน เพ่ือมุ่งหมายให้
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพ่ิมขึ้น โดยโครงการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐาน
ของการ และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้รู้จักในวงกว้าง โดยสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
และออนไลน์ 
๗. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและชุมชน 
๒. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมมากข้ึนและขยายวงกว้าง 
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๘. เป้าหมายของโครงการ 
๘.๑ เป้าหมายการด าเนินงาน 

(๑)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ : เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เทียบกับข้อมูลวันและเวลาเดียวกันของปี 
2563 

(๒)  หน่วยงานร่วมด าเนินการ : - 
(๓)  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 
(๔)  สถานที่ด าเนินโครงการ : ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี บริเวณลานจอดรถ และบริเวณริมสระน้ า 

swan lake 
8.๒ กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

(๑) จัดตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน พร้อมติดตั้งระบบไฟ แสง สี และตกแต่งบรรยากาศในท้องฟ้าด้วย 
ธีมบอลลูน 
(1.๑) ตกแต่งสถานที่ด้วยวัสดุจากรรมชาติ เช่นไม้ ผ้า กองฟาง ดอกไม้ ต้นไม้ และเน้นการน าสีสัน

ของความเป็นธรรมชาติและแสงสว่างของหลอดไฟยามค่ าคืน 
(1.๒) ตกแต่งบรรยากาศในท้องฟ้าด้วย ธีมบอลลูน 

(๒) จัดกิจกรรมเพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยว 
(2.๑) การแสดงดนตรี เพ่ือสร้างความบันเทิง สนุกสนาน 
(2.๒) การออกร้านขายสินค้าจากชุมชน สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก ของฝาก 
(2.๓) กิจกรรมการเล่นเกมส์ปาลูกโป่ง บ้านบอล ม้าหมุน และยิงปืน เพ่ือสร้างความสนุกสนานและ

บรรยากาศของเทศกาลแห่งความสุข 
(2.๔) การถ่ายภาพกับภาพบรรยากาศต่างๆ ในรูปแบบดิจิตัล เพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถ

เข้ามาร่วมกิจกรรม 
(2.๕) ร้านค้าจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

(๓) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงาน 
(3.๑) ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social&Online และ Offline  
(3.๒) ถ่ายภาพในงานเพ่ือประชาสัมพันธ์งานโดยการแชร์ภาพบนสื่อโซเชียลและออนไลน์ 

๙. ผลผลิต (Output) 
๑. กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
2. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อสร้างการรู้จัก 

๑๐. ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. นักท่องเที่ยว และรายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มข้ึน 
2.  ชุมชนในพ้ืนที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว 
 

๑๑. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
๑๑.๑ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

1. จ านวนนักท่องเที่ยวในช่วงจัดงานเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,500 คนต่อวัน 
2. จ านวนรายได้ของชุมชน 
3. เพิ่มจ านวนผู้รับรู้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจากการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 15,000 ราย 
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๑๒. ขั้นตอนและ 
แผนด าเนินงาน 
(PDCA) 

  

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอน/
กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๒.๑ ขั้นวางแผนงาน (P) 
(1) ส ารวจพื้นที ่ติดต่อ
หน่วยงานทอ้งถิ่น เพื่อเชิญให้
เข้าร่วมงาน                        
๑๒.๒ ขั้นด าเนินการ (D) 
(1) ติดต้ัง ตกแต่งสถานที่ 
บริเวณกิจกรรมโดยรอบพื้นที ่             
(2) ประชาสัมพันธ์งานผ่าน 
โซเชียลและออนไลน์ รวมทั้ง
สื่อท้องถิ่น                         
(3) ด าเนินการจัดกิจกรรม 

            ๑๒.๓ ขั้นสรุปและประเมินผล ( C ) 
(1) สรุปผลการจัดกจิกรรม                    
๑๒.๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน ( A ) 
(1) สอบถามความพึงพอใจ             

 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้รับการฟื้นฟู และเกิดกระตุ้นเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยว 
2. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้นและขยายในวงกว้างมากข้ึน 

๑๔. งบประมาณ
ด าเนินการ 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวน 
๑. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,00๐,๐๐๐ 

๑.๑ จดัตกแต่งสถานท่ีในการจัดงาน พร้อมติดตั้งระบบไฟ แสง สี และ
ตกแต่งบรรยากาศในท้องฟ้าด้วยธมีบอลลูน 

1.2 จดักิจกรรมเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว 
1.3 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงาน 

 

รวมค่าใช้จ่าย 10,00๐,๐๐๐  

๑๕. วิธีการประเมินโครงการ 
1. จัดเก็บข้อมูลจากสถานที่จัดงาน 
2. จัดเก็บข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง 
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1. ชื่อโครงการ โครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2564 

2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริการ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

3. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

นางสาวรัตนา  เรือนทราย  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

4. สถานะโครงการ  โครงการใหม่ 
 โครงการต่อเนื่อง 

5. ความสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 : ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

6. หลักการและเหตุผล  
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการบนพ้ืนฐานธรรมชาติที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น Theme 

Park ที่มีสินค้าและบริการที่โดดเด่น สร้างประสบการณ์ ความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจ าเป็นต้องมีกิจกรรมใหม่ๆ เป็นจุดดึงดูด และสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่เดิม 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในทุกระดับ สร้างความประทับใจ สร้างรายได้ให้กับเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี 

ประกอบกับในปี พ.ศ. 2562 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดรางวัลกินรี  
ครั้งที่ 12 ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกสองปี ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ส่งผล
งานเข้าร่วมประกวด ได้รางวัลดีเด่น 2 ครั้ง ในปี 2556 และ ปี 2558 ได้รางวัลยอดเยี่ยม ในปี 2560 ท าให้
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติมากข้ึน 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานในการให้บริการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การด้านการ
ท่องเที่ยวที่เป็นเลิศ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว 
และควรปรับปรุงพื้นที่ส่วนให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีความสวยงามและน่าสนใจอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับองค์การด้านการเรียนรู้และด้านการท่องเที่ยวต่อไป  
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือพัฒนาและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม เพ่ือรองรับ
กิจกรรมการประกวดรางวัลกินรีของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

2) เพ่ือพัฒนาและฝึกฝนทักษะบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในการเป็นผู้ให้ความรู้ และนักสื่อความหมาย แก่
นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการ 

3) เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมพ้ืนที่บริเวณส่วนให้บริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประกวดรางวัล
กินร ี
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8. เป้าหมายของโครงการ 
8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

(1) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจรรมตามโครงการ   ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงาน/โรงเรียน 
(2) หน่วยงานร่วมด าเนินการ    สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
(3) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

8.2 สถานที่ด าเนินโครงการ  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ภายนอกเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารี 

9. ผลผลติ (Output) 
1) กิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม เพ่ือรองรับกิจกรรมการประกวดรางวัลกินรี 

ส าหรับให้บริการนักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการ  
2) บุคลากรส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการพัฒนาความรู้  ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้           

ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม 
3) สถานที่รองรับกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับการประกวดรางวัลกินรี

ได้รับการปรับปรุง ให้มีความพร้อมที่ใช้ในการรองรับกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน 
10. ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) โปรแกรมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพ่ิมข้ึน 

2) สร้างความตระหนักและความเข้าใจ ในด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม ให้กับนักเรียน นักศึกษา  
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ 

3) สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์การด้านการอนุรักษ์และด้านการท่องเที่ยว 
4) ทักษะที่เพ่ิมขึ้นของบุคลากรส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในการให้บริการ ด้านการสื่อความหมาย  

ด้านองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม 
11.  ตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1) กิจกรรม/แนวทางการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม อย่างน้อย 1 กิจกรรม  
2) บุคลากรส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ที่มีความสามารถในด้านสื่อความหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์

และสภาพแวดล้อม เพ่ิมมากข้ึน 
3) พ้ืนที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา เพ่ือรองรับกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม

มากขึ้น  
4) มีนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม  

ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงาน/โรงเรียน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1) บุคลากรมีการพัฒนาด้านองค์ความรู้และทักษะในเรื่องการสื่อความหมาย สามารถน าเสนอและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม 
2) ภาพลักษณ์องค์การที่ดีในด้านการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสภาพแวดล้อม ในเขตภูมิภาค

เหนือ 
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12. ขั้นตอนและ
แผนการ
ด าเนินงาน 
(PDCA) 

 
 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑2.๑ ขั้นวางแผนงาน (P) 
(1) ประสานงานกับหนว่ยงาน

การศกึษาภาครัฐพร้อมแจ้ง
รายละเอียดกิจกรรมให้ทราบ 

            (2) เตรียมความพรอ้มของทมีงาน 
            ๑2.๒ ขั้นด าเนินการ (D) 

(1) ประกอบกิจกรรมตามแผนงาน 
            ๑2.๓ ขั้นสรปุและประเมินผล (C) 

(1) รวบรวมข้อมูลของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยแบ่งตามประเภท
ตัวชี้วัด 

            (2) ประเมนิผลขอ้มูลเชิงคุณภาพ
พร้อมสรุปผล 

            ๑2.๔ ขั้นปรบัปรุงตามผลการประเมิน (A) 
(1) ปรับปรุงและแก้ไขให้สมบูรณ ์

            
13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) หลักสูตร/กิจกรรม ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของนักเรียน นักศึกษา 
หน่วยงานต่างๆ ที่มาใช้บริการได้อย่างเหมาะสม 

2) ยกระดับภาพลักษณ์ขององค์การด้านการเป็นศูนย์องค์ความรู้และด้านการท่องเที่ยว 
3) เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้งานและถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่อง 

14. งบประมาณ
ด าเนินการ 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 130,000 

1) ค่าบุคลากรช่วยด าเนินกิจกรรม 50,000 
2) ค่าวัสดสุ านักงานท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 10,000 
3) ค่าด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ อาทิ  
- ของรางวัล หรือ ของที่ระลึก  

40,000 

4) ปรับปรุงและซ่อมแซมป้ายตามจุดกิจกรรมเดิม จดุช้าง จุดฮิปโป 
และป้ายค าเตือนต่างๆ 

30,000 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 130,000 

15. วิธีการประเมินโครงการ 
วิธีการที่ใช้ประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1) สรุปรายชื่อเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
2) สรุปรายชื่อโรงเรียน/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ 
วิธีการที่ใช้ประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
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1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือนส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริการ, ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง 
 

3. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้อ านวยการฝ่ายบริการ, หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ, หัวหน้างานช่างยนต์ 
 

4. สถานะโครงการ 
 

 โครงการใหม่ 
 โครงการต่อเนื่อง 

5. ความสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้
สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล 

 กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

 

6. หลักการและเหตุผล  
     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ที่ด าเนินงานโดยการก ากับดูแลของส านักงานพัฒนา        

พิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งในเวลากลางวัน และในเวลากลางคืนและอาจนับ
ได้ว่าเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังเน้นในความเป็น Nature Theme Park 
ซึ่งจะแตกต่างจากสวนสัตว์ทั่วๆ ไป  

     หลังจากผ่านช่วงวิกฤตโควิด 19 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร จ ามีนโยบายที่จะด าเนินการปรับปรุงภาพลักษณ์ของการให้บริการให้มีความทันสมัย
โดยการน าระบบเทคโนโลยี Mixed Reality MR เป็นการรวมกันของโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนเข้า
ด้วยกันเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมและการแสดงภาพใหม่โดยที่วัตถุทางกายภาพและดิจิทัลอยู่ร่วมกันและโต้ตอบ
กันแบบเรียลไทม์ ความมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมใหม่ 

      เพ่ือให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีความโดดเด่น น่าสนใจ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม
ใช้บริการ และเป็นการเพ่ิมพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวทีเ่ดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น 
 
 

7. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
- เพ่ือสร้างกระแสการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิด เทรนด์ท่องเที่ยวใหม่ ผ่านกิจกรรม  
- เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์การให้บริการที่มีความทันสมัยโดยน าอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ที่เหมาะสมเข้ามาประยุกต์ใช้ 
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8. เป้าหมายของโครงการ 
8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

(1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  -  คน 
(2) หน่วยงานร่วมด าเนินการ  -  
(3) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256๔ ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 256๕ 
(4) สถานที่ด าเนินโครงการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  

 
8.2 กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

ด าเนินการสร้างโลกความจริงผสม (mixed reality) ซ้อนทับแบบไร้ขอบ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของ
เชียงใหม่ไนท์ไนซาฟารี โดยจ าลองบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของยุค Jurassic รวมถึงสิ่งมีชีวิตไดโนเสาร์ 
สายพันธ์ต่างๆ ในยุคนั้น แบบ 3D  

ด าเนินการปรับปรุงรถบัสที่มีอยู่ ของส านักงานเชียงใหม่ไนซาฟารีให้สามารถเป็นรถที่สามารถแสดงผล 
โลกความจริงผสม ผ่านหน้าต่างทุกบานของรถ พร้อมติดตั้งระบบเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเชื่อมต่อโลกจริง 
และโลกเสมือน รวมถึงระบบปรับอากาศของรถบัส จ านวน ๒ คันเพ่ือเป็น pilot project ในการขยายการบริการ
ต่อไป  

ด าเนินการสร้าง Content โลกความจริงผสม (Mixed Reality) ในยุค Jurassic ซ้อนทับบนเส้นทางเดิน
รถซาฟารีเดิมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเชื่อมต่อระบบให้รถ mixed reality บัส บริการน าผู้เข้าชมเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี สามารถย้อนเวลาไปชมโลกยุค Jurassic ได ้

ด าเนินการสร้าง content โลกความจริงผสม (Mixed reality) บริเวณรอบสระน้ า Swan lake ของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้ผู้ใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สามารถมีส่วนร่วมในโลกความจริงเสริม (Augmented 
Reality) ตัวอย่างเช่น การมองสัตว์  

ด าเนินการสร้าง Application มือถือแบบจ่ายครั้งเดียวส าหรับดาวน์โหลด เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างเก็บค่าบริการ
จากผู้เข้าชม เป็นส่วนเพ่ิมนอกจากบัตรเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ และสามารถเก็บข้อมูลผู้เข้าชมไว้เพ่ือปรับปรุง
การให้บริการด้วย 

 
9. ผลผลิต (Output) 

- มีรถบัสพร้อมระบบโลกความจริงผสม (mixed reality) จ านวน ๒ คัน ให้บริการและเป็นกิจกรรมใหม่
ส าหรับนักท่องเที่ยว 

 

10. ผลลัพธ์ (Outcome) 
- มีกิจกรรมเพ่ิมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม ใช้บริการ 
- สร้างภาพลักษณ์ที่น่าจดจ าด้วยกิจกรรมแปลกใหม่ 

 

11. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
11.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

- จ านวนนักท่องเที่ยวใช้บริการ นั่งรถชมระบบโลกความจริงผสม (mixed reality) จากจ านวน
นักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 

11.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
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12. ขั้นตอนและ
แผนการ
ด าเนินงาน 
(PDCA) 

 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 256๔ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12.1 ขั้นวางแผนงาน (P) 
(1) ร่าง TOR                         
12.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
(1) ขออนุมัติ จัดท า TOR                          
12.3 ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
(1) ติดต้ังและทดสอบการใช้งาน                         
12.4 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
(1) เร่ิมใช้งานจริง                         

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ แปลกใหม่ ในการท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
- มีรายได้ส่วนหนึ่งจากการให้บริการ การประมาณรายได้ 

 
 

14. งบประมาณ
ด าเนินการ 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวน 
1. ปรับปรุงรถบสั ของส านักงานเชียงใหม่ไนซาฟารี จ านวน ๒ คัน 
2. Content โลกความจริงผสม (Mixed Reality) ในโซน Savanna 
3. ด าเนินการสร้าง content โลกความจริงผสม (Mixed reality) บริเวณรอบ

สระน้ า Swan lake 
4. ระบบ software 
5. อุปกรณ์ hardware ส าหรับใช่ในรถบัส ๒ คัน 

1,๐๐๐,๐๐๐ 
1,๕๐๐,๐๐๐ 
1,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

1,๕๐๐,๐๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ๕,๒๐๐,๐๐๐ 

 

15. วิธีการประเมินโครงการ 
- มีระบบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือนของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
- จ านวนนักท่องเที่ยวใช้บริการนั่งรถชมระบบโลกความจริงผสม (mixed reality) จากจ านวนนักท่องเที่ยว

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
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 ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพเิศษ/ ส านักตรวจสอบภายใน  

 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 

2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล   
ส านักบริหารงานกลาง 

3. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล   
ส านักบริหารงานกลาง 

4. สถานะโครงการ 
 

 โครงการใหม่ 
  โครงการต่อเนื่อง 

5. ความสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ภาคเหนือตอนบน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในระดับสากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร 

6. หลักการและเหตุผล  
เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักขององค์กรที่จะท าให้องค์กรขับเคลื่อน การบริหารงานขององค์กรใดจะพัฒนาไป

อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นกุญแจไขสู่ความส าเร็จ ดังนั้น การพัฒนา
บุคลากรจึงเป็นสิ่งส าคัญขององค์กร  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับองค์การ เป็นการมุ่งพัฒนาคนให้เกิด
ความเชี่ยวชาญที่สามารถท างานให้แก่องค์การได้อย่างมีผลิตภาพสูง และพร้อมรับการขยายตัวและการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การพัฒนาระดับนี้ จึงจะเป็นเรื่องของการบูรณาการระหว่างการพัฒนาบุคคล การพัฒนา
อาชีพ และการพัฒนาองค์การ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาจากการเรียนรู้ของบุคคล ไปสู่ทีมการเรียนรู้และองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ไปพร้อมกัน องค์กรจึงจะพัฒนาไปสู่ความส าเร็จในการแข่งขันระดับโลกาภิวัฒน์ได้  

จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น สพค. ได้ด าเนินการส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น โดยได้แบ่ง
ผู้ปฏิบัติงานที่จะพัฒนาออกเป็น 3 ประเภท คือ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะมุ่งเน้นที่พัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพและตรงตามความคาดหวังของแต่ละหน้าที่ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักซึ่งเป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคล 
ทุกต าแหน่ง 

7.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการให้สามารถบริหารงานและบริหาร
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.3 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละสายงานได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานนั้นๆ ได้อย่างตรงตามความคาดหวังของงานต าแหน่งนั้นๆ 

7.4 เพ่ือใหส้ านักงานน าไปใช้วัดผลการด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนมากขึ้น 



แบบฟอร์มเสนอโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
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แผนงานพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ ค่าใช้จ่ายโครงการ ส านักบรหิารงานกลาง/ 
 ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพเิศษ/ ส านักตรวจสอบภายใน  

 

8. เป้าหมายของโครงการ 
8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

(1) ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 257 คน ส าหรับปี 2564 
(2) ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 257 คน (ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน) 
(3) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
(4) สถานที่ด าเนินโครงการ จังหวัดเชียงใหม่ หรือต่างจังหวัด 

8.2 กลุ่มเป้าหมาย 
(1) ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. จ านวน 257 คน 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 
การบรรยาย /การฝึกอบรม /การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ / การศึกษาดูงานจากสถานีที่จริง 

9. ผลผลิต (Output) 
9.1 ผู้ปฏิบัติงาน สพค. ทุกระดับและทุกสายงาน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก 2 ตัว                        

#1.Team Work #2.Integrity  
9.2 ผู้ปฏิบัติงาน สพค. ทุกระดับและทุกสายงาน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน     

10. ผลลัพธ์ (Outcome) 
10.1 ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตาม

หน้าที่ ตามท่ี สพค. ก าหนด 
10.2 ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. สามารถดึงเอาศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล

และมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบจากผลการประเมินการท างานของปี 2564 
11. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1) ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากเป้าหมาย 
2) ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากเป้าหมาย  
3) ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากเป้าหมาย  

12. ขั้นตอนและ
แผนการด าเนิน 
งาน (PDCA) 

 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอน/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12.1 ขั้นวางแผนงาน (P) 
(1) วางแผนการฝึกอบรม                         
(2) ตรวจสอบแผนงาน                         
12.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
(1) จัดท าเอกสารขออนุมัติด าเนินโครงการ                         
(2) จัดท าเอกสารเชิญวิทยากรและที่

เกี่ยวขอ้ง                         
(3) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

            12.3 ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
(1) สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตาม

โครงการ                         
(2) จัดท ารายงานโครงการ                         
12.4 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
(1) สรุปและปรับปรุงตามผลการประเมิน                         
(2) ปรับปรุงรายงานผลงาน 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้ปฏิบัติงานของ สพค. สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานของตนเอง

และองค์กรอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่ตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ ซึ่งส่งผลต่อ
การด าเนินงานองค์กรที่มีประสิทธิภาพในภาพรวม 

14. งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวน (บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (หลักสูตร) 400,000 
1.1 อบรมด้านความปลอดภัย 

(๑) เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานและคณะกรรมการความ
ปลอดภัยในการท างาน 

(๒) หลักสตูรการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
จ านวน ๖ รุ่นๆละ ๓ ช่ัวโมง จ านวน ๒๐ คนต่อรุ่น  
- ค่าวิทยากร บรรยาย ๑ ช่ัวโมง x ๒ คน x ๒,๕๐๐ บาท x ๖ รุ่น 
- ค่าวิทยากร ปฏิบตัิ ๑ ช่ัวโมง x ๑ คน x ๒,๕๐๐ บาท x ๖ รุ่น 
- ค่าใบประกาศนียบัตร ๒๐ บาท x ๑๒๐ คน 
- ค่าอุปกรณส์าธิตการดับเพลิง 
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มส าหรับวิทยากร จ านวน ๓ คน x  

๕๐๐ บาท x ๓  วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรบัวิทยากร และเจ้าหน้าท่ีผู้เข้า

อบรม จ านวน ๑๕๖ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ 
(๓) การปฐมพยาบาลและช่วยปฏบิัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  

จ านวน ๒ รุ่นๆ ละ ๖ ช่ัวโมง จ านวน ๕๐ คนต่อรุ่น 
- ค่าวิทยากร (เช้า) ๑ คน x ๓ ช่ัวโมง x ๒,๐๐๐ บาท x ๒ รุ่น 
- ค่าวิทยากร (บ่าย) ๔ คน x ๓ ช่ัวโมง x ๑,๕๐๐ บาท x ๒ รุ่น 
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มส าหรับวิทยากร จ านวน ๕ คน x  

๕๐๐ บาท x ๒  วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรบัวิทยากร และเจ้าหน้าท่ีผู้เข้า

อบรม จ านวน ๑๑๐ คน x ๗๕ บาท x ๒ มื้อ 
1.2 อบรมการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านบัญชี การเงิน พัสดุ 

บริหารงานทั่วไป และการตรวจสอบภายใน 
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๒๐,๐๐๐ 

 
๗4,000 

 
๓๐,๐๐๐ 
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๔,๕๐๐ 

 
๑๕,๖๐๐ 

 
69,500 

 
12,000 
36,000 

๕,๐๐๐ 
 

16,500 
 
 

๒๓๖,๕๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย 400,000 

15. วิธีการประเมินโครงการ 
15.1 จัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ 
15.2 จัดท าแบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม 
15.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

 


