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เกี่ยวกับส ำนักงำน 
 

ควำมเป็นมำ 
 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) : สพค.  จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556  ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 130 ตอนที่ 15 ก  
เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556  โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงหรือ
ต่อเนื่องกับเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพ่ือยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพ้ืนที่ดังกล่ำว  โดยมีกำรควบรวมและโอนกิจกำรโครงกำรเชียงใหม่  
ไนท์ซำฟำรี จำกองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) และศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ  จังหวัดเชียงใหม่  จำกส ำนักปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ มำอยู่
ภำยใต้กำรบริหำรของ สพค. โดยมีวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง ดังนี้ 
 (๑) วำงแผน พัฒนำ และบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจกำรที่ต่อเนื่องเพ่ือ
กำรพัฒนำพิงคนคร 
 (๒) พัฒนำโครงข่ำยกำรคมนำคม กำรขนส่ง และกำรสำธำรณูปโภคเพ่ือส่งเสริมภำรกิจตำม (๑) 
 (๓) ประสำนงำนและสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำพิงคนคร 
 (๔) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น
ในพ้ืนที่กำรพัฒนำพิงคนคร 
 (๕) ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพ้ืนที่กำร
พัฒนำพิงคนคร โดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่กิจกำร ทรัพย์สิน 
สิทธิ หนี้ และงบประมำณขององค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำร
มหำชน) (อพท.) เฉพำะในส่วนของส ำนักงำนพ้ืนที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้กับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) (สพค.) และมีมติเมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2556 อนุมัติโอนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่ กิจกำร 
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณของส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ในส่วนของ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ไปเป็นของส ำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ตำมควำมในมำตรำ 40 แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2556 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ให้ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
(สพค.) และหน่วยงำนภำยในปรับเปลี่ยนสถำนภำพ บทบำท ภำรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล และเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมำณของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีของกระทรวงทรัพยกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (องค์กำรสวนสัตว์) และศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำไปเป็นของกระทรวงกำรคลัง (กรมธนำรักษ์) 
และคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ก ำหนดวันสิ้นสุดควำม
รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของ สพค. ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ เป็นวันที่ 30 
กันยำยน 2561 และให้กรมธนำรักษ์รับผิดชอบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 
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2561 พร้อมทั้งเห็นชอบอัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเลิกจ้ำงและเงินช่วยเหลือเยียวยำแก่เจ้ำหน้ำที่ของ 
สพค. ที่ปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 28 พฤษภำคม 2561 เห็นชอบกำรขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
14 พฤษภำคม 2556 ซึ่งจัดให้ สพค. เป็นองค์กำรมหำชนกลุ่มที่ 1 พัฒนำและด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญ
ของรัฐเฉพำะด้ำน เปลี่ยนแปลงเป็นองค์กำรมหำชนกลุ่มที่ 2 บริกำรที่ใช้เทคนิควิชำกำรด้ำนหรือสหวิทยำกำร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับภำรกิจของ สพค. ที่เปลี่ยนแปลงไปตำมนโยบำยรัฐบำล และให้มีผลใช้บังคับกับผู้ด ำรง
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำร กรรมกำร ที่ปรึกษำ และอนุกรรมกำร และผู้อ ำนวยกำร สพค. คนถัดไป ตำม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน (กพม.) 

พระรำชกฤษฎีกำยุบเลิกส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 
เมษำยน 2562 โดยให้ยุบเลิกส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) แต่ให้สภำพนิติบุคคลของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ ยังคงด ำรงอยู่ตรำบเท่ำเวลำที่จ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
และให้โอนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ซึ่งเป็นของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ และบรรดำอ ำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมำณ และรำยได้ส่วน
ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติดังกล่ำว ตำมบัญชีรำยกำรทรัพย์สินที่คณะกรรมกำรบริหำรกำร
พัฒนำพิงคนครและกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลังร่วมกันจัดท ำขึ้นไปเป็นของกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง 
ทั้งนี้ ให้โอนส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีซึ่งเป็นของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ และบรรดำอ ำนำจหน้ำที่ 
กิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมำณ และรำยได้ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ในส่วนของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีไปเป็นขององค์กำรสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภำยใน
ระยะเวลำที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด และให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ซึ่งปฏิบัติงำนในส่วนที่
เกี่ยวกับส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) เพรำะเลิกหรือยุบต ำแหน่ง และได้รับค่ำตอบแทนกำรเลิกจ้ำงและเงินช่วยเหลือเยียวยำตำมที่
คณะรัฐมนตรีก ำหนด ในระหว่ำงที่ยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ ให้ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ มีอ ำนำจบริหำร
จัดกำรส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและกิจกำรที่ต่อเนื่องจนกว่ำกำรด ำเนินกำรจะแล้วเสร็จ 
 ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ ได้โอนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติฯ ให้กับกรมธนำรักษ์แล้ว
เมื่อวันที่ ๗ สิงหำคม ๒๕๖๓ ส ำหรับส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ยังไม่มีกำรด ำเนินกำรโอนย้ำย ส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ จึงยังมีอ ำนำจบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี และกิจกำรที่ต่อเนื่อง จนกว่ำกำร
ด ำเนินกำรโอนย้ำยแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นไปตำมมำตรำ ๕ วรรคสอง ของพระรำชกฤษฎีกำยุบเลิกส ำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2562 
 ในครำวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2565 รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(นำยอนุชำ นำคำศัย) เสนอว่ำได้ประชุมหำรือเรื่องกำรด ำเนินกำรโอนส ำนักงำนเชียงใหม่ ไนท์ซำฟำรีไปเป็น
ขององค์กำรสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้แทนกระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)  และส ำนักงำน ก.พ.ร. แล้วเห็นว่ำ 
ปัจจุบันบริบทและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 
2560 ประกอบกับรูปแบบและวัตถุประสงค์ กำรจัดตั้งองค์กำรมหำชนและกำรบริหำรจัดกำรองค์กรของ
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและองค์กำรสวนสัตว์มีควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรรวม
หน่วยงำนและกำรด ำเนินกำรในอนำคต จึงเห็นควรให้มีกำรทบทวนกำรโอนส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีไป
เป็นขององค์กำรสวนสัตว์ และพิจำรณำจัดตั้งองค์กำรบริหำรไนท์ซำฟำรี (องค์กำรมหำชน) ต่อไป  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจำรณำแล้วลงมติว่ำ 
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     1. เห็นชอบให้ทบทวนกำรโอนส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีไปเป็นขององค์กำรสวนสัตว์ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2560 (เรื่องรำยงำนกำรประเมินผลองค์กำรมหำชนตำมข้อสั่งกำร
นำยกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2558 เรื่องกำรทบทวนควำมจ ำเป็นในกำรมีอยู่ขององค์กำรมหำชน) และ
ให้พิจำรณำกำรจัดตั้งองค์กำรบริหำรไนท์ซำฟำรี (องค์กำรมหำชน) ต่อไป ตำมที่รัฐมนตรีประจ ำส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี (นำยอนุชำ นำคำศัย) เสนอ 
      2. ให้คณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับควำมเห็นของ
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและส ำนักงำน ก.พ.ร. ไปพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วน 
ที่เก่ียวข้อง 
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คณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร 
(ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ 24 พฤษภำคม 2565 – 23 พฤษภำคม 2569) 

 

 

นำยณอคุณ สิทธิพงศ ์
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร 

นำยประจญ ปรัชญ์สกุล 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
กรรมกำรโดยต ำแหน่ง   

นำยเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ 
ผู้แทนกรรมกำรโดยต ำแหน่ง  

นำยพิชัย เลิศพงศ์อดิศร 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
กรรมกำรโดยต ำแหน่ง 

พลเอกโกศล ประทุมชำติ 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

นำยปกรณ์ คุณสำระ 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

นำงสำวบุษรำภรณ์ กอบกิจพำนิชผล 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

นำยนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ 
กรรมกำรภำคเอกชน 

พลต ำรวจโทประหยัชว์ บุญศรี 
กรรมกำรภำคเอกชน 

นำงศรีมำลำ พรรณเชษฐ์ 
กรรมกำรภำคเอกชน 

นำงสำวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ 
รองผู้อ ำนวย ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพิงคนคร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ จ ำนวน 14 ครั้ง มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม 

ร้อยละ 80 ขึ้นไปจ ำนวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

ประชุมครั้งที ่ วันท่ี จ ำนวนคณะกรรมกำรฯ จ ำนวนกรรมกำรเข้ำประชุม ร้อยละ 
11/2564 28 ตลุำคม 2564 11 10 90.91 

12/2564 25 พฤศจิกำยน 2564 11 10 90.91 

13/2564 23 ธันวำคม 2564 11 10 90.91 

1/2565 5 มกรำคม 2565 11 11 100 

2/2565 27 มกรำคม 2565 11 10 90.91 

3/2565 24 กุมภำพันธ์ 2565 11 11 100 

4/2565 24 มีนำคม 2565 11 11 100 

5/2565 11 เมษำยน 2565 11 10 90.91 

6/2565 28 เมษำยน 2565 11 9 81.82 

7/2565 23 มิถุนำยน 2565 11 11 100 

8/2565 27 กรกฎำคม 2565 11 10 90.91 

9/2565 25 สงิหำคม 2565 11 11 100 

10/2565 25 สงิหำคม 2565 10 10 100 

11/2565 22 กันยำยน 2565 11 11 100 
 
หมำยเหตุ : กำรประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2565 เป็นกำรประชุมที่ไม่มีฝ่ำยบริหำร  
(ผู้อ ำนวยกำร) เข้ำร่วมประชุม 
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คณะอนุกรรมกำร 
 
คณะอนุกรรมด้ำนบริหำร 
1. นำยนฤทัต  เจริญเศรษฐศิลป์     ประธำนอนุกรรมกำร 
2. นำยปกรณ์ คุณสำระ      อนุกรรมกำร 
3. นำยเบญจพล นำคประเสริฐ     อนุกรรมกำร  
4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร    เลขำนุกำร 
5. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและแผนงำน    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6. หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล 
1. พลต ำรวจโทประหยัชว์  บุญศร ี    ประธำนอนุกรรมกำร 
2. นำงศรีมำลำ พรรณเชษฐ์     อนุกรรมกำร  
3. นำยกฤษณ์พีรัช  คมสุรศิษฐ์     อนุกรรมกำร   
4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน                 เลขำนุกำร 
5. นำงสำวจิรำภรณ์  งดงำม                ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6. นำงสำวโชติกำ  อินตำนวน                ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
๑. นำงสำวบุษรำภรณ์  กอบกิจพำณิชผล    ประธำนอนุกรรมกำร 
๒. นำงสำววรำภรณ์  ตั้งตระกูล     อนุกรรมกำร 
๓. นำยจำรุเดช  บุญญสิทธิ์      อนุกรรมกำร 
๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร    อนุกรรมกำร 
๕. รองผู้อ ำนวยกำรจ ำนวนหนึ่งคนซึ่งผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย  อนุกรรมกำร 
6. ผู้แทนเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง     อนุกรรมกำร 
7. หัวหน้ำงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทดลองงำนของเจ้ำหน้ำที่กลุ่มนักบริหำร 
1. นำยนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์     ประธำนอนุกรรมกำร 
2. นำยเบญจพล  นำคประเสริฐ     อนุกรรมกำร 
3. นำงสำวบุษรำภรณ์  กอบกิจพำณิช    อนุกรรมกำร 
4. นำงเทวำลักษณ์  นักไร่      เลขำนุกำหัวหน้ำงำนบริหำร 
        ทรัพยำกรบุคคล  
 
 
 
 
 

https://pinkanakorn.or.th/people/%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c/
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คณะอนุกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
1. นำยบุญเสริม  จิตเจนสุวรรณ      ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวรัตนำ  เรือนทรำย      กรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำร 
3. นำยอนุรุทธ์  อังศุสิงห์       กรรมกำร 
    หัวหน้ำงำนฝึกและแสดงสัตว์ 
4. นำยไพบูลย์  เมฆมำนะ       กรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นำยภำคภูมิ  ไชยปุรณะ       กรรมกำร 
    นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงบประมำณ 
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ภำรกิจหลักตำมโครงสร้ำงของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
 ภำยหลังมีพระรำชกฤษฎีกำยุบเลิกส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2562 
คงเหลือภำรกิจ ดังนี้ 
 (1) ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรทั้งปวงของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีและ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กำรให้กำรบริกำรสวนสัตว์และสวนสนุก กำรดูแลและกำรฝึกสัตว์ กำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัด
เลี้ยง กำรค้ำภำยใน กิจกรรมกำรตลำด กำรพัฒนำสินค้ำและกำรให้บริกำร กำรดูแล ปรับปรุงและกำรดูแล
รักษำอำคำรสถำนที่และพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบ รวมทั้ง กำรด ำเนินกำรด้ำนมวลชนสัมพันธ์และด ำเนินงำน
อ่ืนๆตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย ประกอบด้วย 

- ฝ่ำยบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล พัฒนำ งำนบัตรเข้ำชม งำนอ ำนวยควำม
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว งำนให้ควำมรู้สำระ และควำมบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว ในกิจกรรมชมสัตว์ กิจกรรมสวน
สนุก กิจกรรมอ่ืนๆ รวมทั้งกำรให้บริกำรบ้ำนพัก จัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน ประกอบด้วย กลุ่มงำนอ ำนวย
ควำมสะดวกนักท่องเที่ยว กลุ่มงำนบ้ำนพักจัดเลี้ยงและกำรค้ำภำยใน 

- ฝ่ำยบริหำรจัดกำรสัตว์ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรักษำสัตว์ อนุรักษ์ วิจัยและพัฒนำ
พันธุ์สัตว์ กำรเลี้ยง กำรดูแลรักษำสุขภำพสัตว์ กำรฝึกสัตว์เพ่ือน ำออกแสดง ประกอบด้วยกลุ่มงำน  
สัตวแพทย์ อนุรักษ์และวิจัย กลุ่มงำนบริหำรสวัสดิภำพสัตว์ 

- ฝ่ำยปฏิบัติกำรและซ่อมบ ำรุง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง ดูแล
รักษำและซ่อมบ ำรุงอำคำร ยำนพำหนะ อุปกรณ์ทุกระบบ กำรดูแลจัดแต่งภูมิทัศน์ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรจรำจร และกำรสื่อสำร ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ประกอบด้วย กลุ่ม
งำนโยธำและซ่อมบ ำรุง กลุ่มงำนภูมิทัศน์และจัดกำรสิ่งแวดล้อม กลุ่มงำนรักษำควำมปลอดภัย ควำมสะอำด
และจรำจร 

- ฝ่ำยกำรตลำด มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรับจอง กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด กำร
พัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย งำนบริหำรงำนขำยและรับจอง งำนแผนและวิจัยกำรตลำด และงำน
พัฒนำสินค้ำและบริกำร 
 (2) ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

 เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของส ำนักงำนและกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำร ผู้อ ำนวยกำร และหน่วยงำนภำยในก ำกับส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร หน่วยตรวจสอบภำยในกำร
บริหำรทรัพยำกรส ำนักงำน กำรประชำสัมพันธ์ กำรผลิตสื่อต่ำงๆ รวมทั้งกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำร 
องค์กรปกครองท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนอื่น ตลอดจนกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ขององค์กร กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเพ่ือให้บรรลุตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ของส ำนักงำนพัฒนำ
พิงคนคร ประกอบด้วย 

- ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบ งำนด้ำนเอกสำร งำนทะเบียนรับ – ส่ง
หนังสือ งำนจัดเก็บเอกสำร งำนพิมพ์หนังสือ กำรประสำนงำนทั้งภำยในภำยนอกองค์กร งำนควบคุมดูแล
ยำนพำหนะ ประกอบด้วย งำนเลขำนุกำร งำนธุรกำร งำนควบคุมยำนพำหนะ 

- ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ กลั่นกรองและประสำนกำรน ำเรื่อง
เสนอคณะกรรกำร อนุกรรมกำร จัดเตรียม นัดหมำย อ ำนวยควำมสะดวก ในกำรด ำเนินงำนประชุมของ
คณะกรรมกำร จัดท ำรำยงำนกำรประชุมของคระกรรมกำร และกำรก ำกับดูแลกำรประชุมอนุกรรมกำร  
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กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ หรือข้อสั่งกำรของคณะกรรมกำร และอนุกรรมกำร ประกอบด้วย  
งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร งำนธุรกำร งำนประชุมคณะกรรมกำร 

- ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร ก ำกับดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในส่วนงำนกำรเงิน และงำนบัญชี ให้ถูกต้องตำมระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ
จัดท ำเอกสำรกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรวิเครำะห์ กำรเงิน จัดท ำกระแสเงินสด ตำมรำยกำรใช้จ่ำยเงินให้
เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน บันทึก
บัญชีของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้ถูกต้องและเป็นไปตำมหลักสำกล ประกอบด้วยงำนกำรเงิน งำนบัญชี 

- ฝ่ำยวิชำกำรและแผนงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร ก ำกับ ทบทวน ดูแล 
ถ่ำยทอดงำนยุทธศำสตร์ กำรรวบรวมข้อมูลในกำรจัดท ำงบประมำณ แผนงำน แผนกำรใช้จ่ำยเงิน และ
ประเมินผลกำรจัดท ำและติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี กำรจัดท ำแผนและรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ควบคุมภำยใน กำรจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย งำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนจัดท ำงบประมำณ งำนวิจัย ติดตำมและประเมินผล งำนควบคุมภำยใน และ
บริหำรควำมเสี่ยง 

- ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำร จัดกำร ก ำกับดูแล 
ติดตำมและประเมินผล กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย 
พัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำน จัดฝึกอบรม กำรเสริมสร้ำงวินัย ปลูกฝังสร้ำงค่ำนิยมขององค์กร กำรพัฒนำ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม พัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร กำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธิ สวัสดิกำรและผลประโยชน์
ของผู้ปฏิบัติงำนตำมข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศของส ำนักงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

- ฝ่ำยพัสดุและอำคำรสถำนที่ หน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำร จัดกำร ก ำกับดูแล และ
วำงแผนงำนจัดซื้อ จัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับของส ำนักงำน มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่ง
กำรหรือระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบริหำรสัญญำ ควบคุมดูแล จ ำหน่ำยวัสดุและครุภัณฑ์ บริหำร
จัดกำรและควบคุมดูแลด้ำนอำคำรสถำนที่ กำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินและกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินให้เกิดควำม
คุ้มค่ำ ประกอบด้วยงำนจัดซื้อจัดจ้ำง งำนทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สิน งำนบริหำรสัญญำ งำนควบคุมอำคำร
และสถำนที ่

- ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก ำหนดทิศทำง
ในกำรประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนตอบแทนสังคม (CSR) พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จัดท ำฐำนข้อมูลของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ทุกด้ำน พัฒนำเว็บไซต์ และสื่อประชำสัมพันธ์ของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร ประกอบด้วยงำนประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร งำนวำงแผนและ
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

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

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

    ๑) เปรียบเทียบเป้ำหมำยรำยได้กับผลกำรด ำเนินงำน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565) สรุปดังนี้ 
              หน่วย : บำท 

รำยกำร 
เป้ำหมำยปี  

๒๕๖5 
ผลกำรด ำเนินงำน 

(ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕) 
ร้อยละ 

๑. รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเชียงใหม่ 
ไนท์ซำฟำรี 

32,000,000 43,275,547.84 135.24 

- ค่ำขำยสินค้ำ (อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
สินค้ำท่ีระลึก อำหำรสัตว์) 

4,000,000 3,676,888.97 91.92 

- ค่ำบัตรเข้ำชม 25,218,000 36,150,815.42 143.35 
- ค่ำบริกำรที่พัก ห้องประชุมสมัมนำ/จัดเลี้ยง 800,000 2,130,975.13 266.37 
- ค่ำบริกำรรถโดยสำร/รถลำกพ่วง 5,000 2,523.36 50.46 
- ค่ำเช่ำสถำนท่ี 707,000 73,500 10.39 
- ค่ำบริกำรถ่ำยภำพ ปั่นจักรยำน กิจกรรม VR 770,000 - - 
- รำยได้อื่น (รำยได้ระหวำ่งหน่วยงำน, ค่ำปรับ) 500,000 1,240,844.96 248.17 

๒. รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนพัฒนำ 
พิงคนครฯ 

5,000,000 6,881,553.17 137.63 

- รำยไดด้อกเบี้ยรับ 5,000,000 6,797,058.70 135.94 
- รำยได้คำ่ปรับ - 84,494.70 N/A 
- รำยได้อื่น - - N/A 

รวมท้ังสิ้น 37,000,000 50,157,101.01 135.56 
หมำยเหตุ : รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีเป็นรำยได้ที่หักค่ำธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว 
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     2) ผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2565) สรุปดังนี้ 
 

               หน่วย : บำท 
รำยกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 
(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. 64) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
(ต.ค. ๖๔ – ก.ย. 65) 

+ เพ่ิมขึ้น/ - ลดลง 
จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

๑. รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

26,602,129.35 43,275,547.84 +16,673,418.49 +62.68 

- ค่ำขำยสินค้ำ (อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม สินค้ำที่ระลึก อำหำรสัตว์) 

2,542,252.76 3,676,888.97 +1,134,636.21 +44.63 

- ค่ำบัตรเข้ำชม 22,592,128.29 36,150,815.42 +13,558,687.13 +60.02 
- ค่ำบริกำรที่พัก ห้องประชุมสมัมนำ/ 

จัดเลีย้ง 
816,045.68 2,130,975.13 +1,314,929.45 +161.13 

- ค่ำบริกำรรถโดยสำร 7,476.64 2,523.36 -4,953.28 -66.25 
- ค่ำเช่ำสถำนท่ี 81,772.50 73,500 -8,272.50 -10.12 
- รำยได้อื่น (ค่ำปรับ, รำยได้อื่น) 562,453.48 1,240,844.96 +678,391.48 +120.61 

๒. รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนครฯ 

9,978,664.37 6,881,553.17 -3,097,111.20 -31.04 

- รำยไดด้อกเบี้ยรับ 8,885,330.82 6,797,058.70 -2,088,272.12 -23.50 
- รำยได้คำ่ปรับ 71,376.72 84,494.70 +13,117.98 +18.38 
- รำยได้อื่น 1,021,956.83 - - - 

รวมท้ังสิ้น 36,580,793.72 50,157,101.01 +13,576,307.29 +37.11 
หมำยเหต ุ: 1. รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นรำยได้ทีห่ักค่ำธรรมเนียมและส่วนลดเรียบร้อยแล้ว 
               2. ปี 2564 ปิดให้บริกำรเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีต้ังแต่วันที่ 16 เมษำยน – 15 มิถุนำยน 2564 และตั้งแตว่ันที่ 29 กรกฎำคม –  
                   31 สิงหำคม 2564 และเปิดให้บริกำรทุกวันศุกร์ เสำร์ อำทิตย์ ในเดือนกันยำยน 2564 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
        ของโรคโควิด-19 
                3. ปี 2565 เปิดให้บริกำรทุกวัน โดยมีส่วนลด 50% ในเดือนตุลำคม 2564 และจ ำหน่ำยรำคำเต็มในเดือนพฤศจิกำยน 2565 เป็นต้นไป   
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 3. รำยได้ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ณ 30 กันยำยน 
2565) ดังนี้ 

  
 
 
 

กรำฟแสดงรำยได้ของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  
ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2565 

 
 

 
 
 

 
 

 

ประเภทรำยได้ 
ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 
(ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 

พ.ศ. 256๔ 
(ต.ค. 6๓ – ก.ย. 6๔) 

พ.ศ. 2565 
(ต.ค. 64 – ก.ย. 65) 

รำยได้รวม 116,877,156.07 30,684,397.06 49,613,797.42 

ส่วนลด/ค่ำธรรมเนียม 35,741,507.71 4,082,267.71 6,338,249.58 

รำยได้สุทธิ 81,135,648.36 26,602,129.35 43,275,547.84 

+เพ่ิมขึ้น/-ลดลง (บำท) -146,581,105.21 -54,533,519.01 +16,673,418.49 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง (ร้อยละ) -64.37 -67.21 +62.68 

(ล้ำนบำท) 

81.1356 

26.6021 
43.2755 

35.7415 

4.0823 

6.3382 

0.0000

20.0000

40.0000

60.0000

80.0000
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

รำยได้สุทธิ ส่วนลด/ค่ำธรรมเนียม 
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กำรสร้ำงมูลค่ำด้ำนเศรษฐกิจและมูลค่ำด้ำนสังคมจำกกำรด ำเนินงำนของ 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
 
 กลุ่มเป้ำหมำยในกำรค ำนวณมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและมูลค่ำสังคม ประกอบด้วย ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
เสียจำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

1) มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
(1) รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศ 

             สูตรค ำนวณ    
 
 

 
        หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนกัทอ่งเที่ยวชาวไทย ใช้ข้อมูลสถิตขิองกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา                              

    

 ผลกำรด ำเนินงำน 
 

2,916.27 บำท/คน x 172,195 คน = 502,167,112.65 บำท 
 

(2) รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 
   สูตรค ำนวณ    
 
 

 
 หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายตอ่หัวของนกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาติ ใชข้้อมูลสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                              

   
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 
6,045.83 บำท/คน x 7,989 คน = 48,300,135.87 บำท 

(3) มูลค่ำกำรจ้ำงงำน คิดจำกอัตรำเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงของผู้ปฏิบัติงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี, 
จ้ำงเหมำปฏิบัติงำนรำยบุคคล, พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย และพนักงำนท ำควำมสะอำดที่ปฏิบัติงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี รวมเป็นมูลค่ำ 114,832,271.40 บำท 

(4) กำรหมุนเวียนเศรษฐกิจในพ้ืนที่จำกกำรใช้จ่ำยเงินของรัฐ วัดจำกค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำรซื้อ
สินค้ำและบริกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ รวมเป็นมูลค่ำ 61,990,607.18 บำท  

(5) รำยได้ของผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวที่เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ วัดจำกมูลค่ำกำรให้ส่วนลด 
ค่ำบัตรเข้ำชม ค่ำที่พัก ที่ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีให้กับบริษัทน ำเที่ยว รถตู้ รถแท็กซี่ รถสี่ล้อแดง 
รถตุ๊กตุ๊ก และมัคคุเทศก์ รวมเป็นมูลค่ำ 6,338,249.58 บำท 
  ดังนั้น มูลค่ำทำงเศรษฐกิจของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 จ ำนวน 733,628,376.68 บำท 

ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวของนักท่องเที่ยวชำวไทย x จ ำนวนนักท่องเที่ยวชำวไทยที่ซื้อบัตรเข้ำชมเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  

ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ  x  จ ำนวนนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่ซื้อบัตรเข้ำชมเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี
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 2) มูลค่ำทำงสังคม 
  ส ำหรับมูลค่ำทำงสังคมจำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีมี ดังนี้ 

 

มูลค่ำทำงสังคม ผลกำรค ำนวณมูลค่ำทำงสังคม 
(๑) ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและ

ยกระดับคุณภำพชีวิตและควำม
เป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่ 

- กำรด ำเนินกิจกรรมของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีก่อให้เกิดกำร
ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนทำงออ้ม เช่น ผู้ประกอบกำรรับเหมำก่อสร้ำง 
ผู้ประกอบกำรภำยนอกเช่ำพื้นที่เพื่อด ำเนินกิจกรรมถ่ำยภำพ กำรจัด
กิจกรรมลำนอำหำรช่วงส่งทำ้ยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ และกำรเปิดให้
บุคคลภำยนอกหรือบริษัทมำเช่ำพื้นที่ รำ้นถ่ำยรปู/รถจ ำหนำ่ยอำหำร
ฟู้ดทรัค/ร้ำนขำยขนมปังภำยใตแ้บรนด์ sweet buns/ร้ำนจ ำหน่ำย
อุปกรณ์มำยำกล/เชำ่พื้นที่กิจกรรมศิลปะ/ ร้ำนกำแฟ ณ กรงนก 
- ด ำเนินกำรอบรมยุวชนอำสำและน ำเที่ยวท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 จ ำนวน 40 รำย   
- ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม”้ ภำยใต้โครงกำร CSR พันธมิตร 
สีเขียว เพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้ำง
ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ให้กับพื้นทีโ่ดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี จ ำนวน 
300 ต้น ได้แก่ ต้นลูกหว้ำ (มะเก๋ียง), ต้นกระถินเทพำ, ต้นมะขำมป้อม, 
ต้นมะค่ำโมง และต้นจำมจุรี ที่ได้มำจำกสถำนีเพำะช ำกล้ำไม้ห้วยดินด ำ 

(๒) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสัตวป์่ำแก่
เยำวชนและบุคคลทั่วไป เชน่ กำร
ด ำเนินกิจกรรม CSR สนบัสนนุด้ำน
กำรศึกษำให้กับสถำบนักำรศึกษำ
ต่ำงๆ เปน็ต้น 

- ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีจัดกิจกรรมที่ให้ควำมรู้ด้ำนธรรมชำติและ
สัตว์ป่ำให้แก่เยำวชน โดยจะมีนักเรียนจำกโรงเรียนต่ำงๆ ที่ขำดโอกำส
และไม่มีงบประมำณมำทัศนศึกษำที่ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  ซึ่ ง ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ยังไม่มีนักเรียนเข้ำมำทัศนศึกษำ เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-๑๙ 
- ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีได้ให้ควำมอนุเครำะห์สถำบันกำรศึกษำ
ต่ำงๆ จัดส่งนักศึกษำเข้ำมำฝึกงำนทำงด้ำนสัตวแพทย์ กำรดูแลสัตว์ป่ำ 
กำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกนักท่องเที่ยวและงำนบริหำรทั่วไป 
จ ำนวน 63 รำย  

(๓) เกิดรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยอำหำร
สัตว์ กำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำ OTOP 

- กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ๔ ต ำบลกลุ่มผลิตอำหำรสัตว์ ซึ่งมีเครือข่ำยผู้ผลิต
อำหำรสัตว์ในอ ำเภอต่ำงๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง  เช่น 
ล ำพูน ล ำปำง และ แม่ฮ่องสอน  มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์
ให้กับเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี รวมทั้งสิ้น 20.82 ล้ำนบำท 

(๔) ด ำเนนิกำรจัดกำรด้ำนสิง่แวดล้อม 
เช่น กำรผลิตปุ๋ยจำกมูลสัตว์และผลิต
ปุ๋ยหมักชีวภำพแบบน้ ำ (EM) 

- ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีผลิตปุ๋ยจำกมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี จ ำนวน 799 กระสอบ โดยปุ๋ยที่ได้น ำมำใช้ส ำหรับงำนภูมิทัศน์ใน
พื้นที่เพื่อกำรรักษำสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 115 กระสอบ คงเหลือจ ำนวน 
684 กระสอบ 
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ผู้ใหญ่ 
(ไทย) 

๗๘.๕๗% 

เด็ก 
(ไทย) 

 ๒๑.๑๖% 

ผู้ใหญ่ 
(ต่ำงชำติ) 
๐.๒๒% 

เด็ก 
(ต่ำงชำติ) 
๐.๐๕% 

ผู้ใหญ่ 
(ไทย) 

71.52% 

เด็ก 
(ไทย) 

 24.05% 

ผู้ใหญ่ 
(ต่ำงชำติ) 
3.86% 

เด็ก 
(ต่ำงชำติ) 
0.57% 

สถิติจ ำนวนนักท่องเที่ยวของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
 
    ๑) จ ำนวนนักท่องเที่ยวของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 – 
๒๕๖5 (ณ 30 กันยำยน 2565) สรุปดังนี้ 
 

 
ปีงบประมำณ 

 

จ ำนวนนักท่องเท่ียวซ้ือบัตรเข้ำชม (คน) 
นักท่องเที่ยวชำวไทย นักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศ 

รวม 
ผู้ใหญ่  เด็ก  รวม ผู้ใหญ่  เด็ก  รวม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 139,942 33,914 173,856 
(62.26%) 

95,192 10,193 105,385 
(37.74%) 

279,241 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 93,041 25,056 118,097 
(99.73%) 

256 61 317 
(0.27%) 

118,414 

พ.ศ. ๒๕๖5 128,865 43,330 172,195 
(95.57%) 

6,950 1,039 7,989 
(4.43%) 

180,184 

 
    ๒) สัดส่วนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้ำชมเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 และ  
พ.ศ. ๒๕๖5 ณ 30 กันยำยน 2565 สรุปดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

- 
 

ภำพรวม 
คนไทย ๙๙.73% 
คนต่ำงชำติ 0.27 % 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

- 
 

ภำพรวม 
คนไทย 95.57% 
คนต่ำงชำติ 4.43% 
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ผลกำรใช้จ่ำยเงินของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

ผลเบิกจ่าย กันเงินไว้เบิกเหลื่อมป ี รวมทั้งสิ้น คงเหลือ (ส่งคืน) 

วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ 

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
(ค่าใช้จ่ายบคุลากร) 

๙๐.๕๕๖๕ ๘๘.๕๘๓๖ ๙๗.๘๒ ๐.๑๗๑๘ ๐.๑๙ ๘๘.๗๕๕๔ ๙๘.๐๑ ๑.๘๐๑๑ ๑.๙๙ 

เงินงบประมาณ ๗๙.๑๑๕๒ ๗๘.๑๙๖๙ ๙๘.๘๔ ๐.๑๗๑๘ ๐.๒๒ ๗๘.๓๖๘๘ ๙๙.๐๖ ๐.๗๔๖๔ ๐.๙๔ 
เงินนอกงบประมาณ ๑๑.๔๔๑๓ ๑๐.๓๘๖๖ ๙๐.๗๘ - - ๑๐.๓๘๖๖ ๙๐.๗๘ ๑.๐๕๔๖ ๙.๒๒ 
๒. แผนงานพื้นฐาน ๒๐๓.๖๖๕๐ ๑๒๔.๙๔๐๖ ๖๑.๓๕ ๕๗.๓๔๗๖ ๒๘.๑๖ ๑๘๒.๒๘๘๒ ๘๙.๕๐ ๒๑.๓๗๖๘ ๑๐.๕๐ 
เงินงบประมาณ ๒๗.๒๐๐๐ ๒๒.๘๓๘๕ ๘๓.๙๗ ๐.๐๗๐๓ ๐.๒๖ ๒๒.๙๐๘๘ ๘๔.๒๒ ๔.๒๙๑๒ ๑๕.๗๘ 
เงินนอกงบประมาณ ๑๗๖.๔๖๕๐ ๑๐๒.๑๐๒๑ ๕๗.๘๖ ๕๗.๒๗๗๓ ๓๒.๔๖ ๑๕๙.๓๗๙๔ ๙๐.๓๒ ๑๗.๐๘๕๖ ๙.๖๘ 
๒.๑ ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ๑๒๕.๗๔๑๓ ๑๐๕.๐๙๐๑ ๘๓.๕๘ ๖.๕๘๐๖ ๕.๒๓ ๑๑๑.๖๗๐๗ ๘๘.๘๑ ๑๔.๐๗๐๕ ๑๑.๑๙ 
เงินงบประมาณ ๒๗.๒๐๐๐ ๒๒.๘๓๘๕ ๘๓.๙๗ ๐.๐๗๐๓ ๐.๒๖ ๒๒.๙๐๘๘ ๘๔.๒๒ ๔.๒๙๑๒ ๑๕.๗๘ 
เงินนอกงบประมาณ ๙๘.๕๔๑๓ ๘๒.๒๕๑๖ ๘๓.๔๗ ๖.๕๑๐๓ ๖.๖๑ ๘๘.๗๖๒๐ ๙๐.๐๘ ๙.๗๗๙๓ ๙.๙๒ 
๒.๒ ค่าใช้จ่ายลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์) 

๑.๙๙๕๐ ๑.๕๖๐๔ ๗๘.๒๒ - - ๑.๕๖๐๔ ๗๘.๒๒ ๐.๔๓๔๖ ๒๑.๗๘ 

เงินงบประมาณ - - - - - - - - - 
เงินนอกงบประมาณ ๑.๙๙๕๐ ๑.๕๖๐๔ ๗๘.๒๒ - - ๑.๕๖๐๔ ๗๘.๒๒ ๐.๔๓๔๖ ๒๑.๗๘ 
๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ ๗๕.๙๒๘๘ ๑๘.๒๙๐๑ ๒๔.๐๙ ๕๐.๗๖๗๐ ๖๖.๘๖ ๖๙.๐๕๗๑ ๙๐.๙๕ ๖.๘๗๑๗ ๙.๐๕ 
เงินงบประมาณ - - - - - - - - - 
เงินนอกงบประมาณ ๗๕.๙๒๘๘ ๑๘.๒๙๐๑ ๒๔.๐๙ ๕๐.๗๖๗๐ ๖๖.๘๖ ๖๙.๐๕๗๑ ๙๐.๙๕ ๖.๘๗๑๗ ๙.๐๕ 

รวมทั้งสิ้น ๒๙๔.๒๒๑๕ ๒๑๓.๕๒๔๒ ๗๒.๕๗ ๕๗.๕๑๙๔ ๑๙.๕๕ ๒๗๑.๐๔๓๖ ๙๒.๑๒ ๒๓.๑๗๗๙ ๗.๘๘ 
เงินงบประมาณ ๑๐๖.๓๑๕๒ ๑๐๑.๐๓๕๕ ๙๕.๐๓ ๐.๒๔๒๑ ๐.๒๓ ๑๐๑.๒๗๗๕ ๙๕.๒๖ ๕.๐๓๗๗ ๔.๗๔ 
เงินนอกงบประมาณ ๑๘๗.๙๐๖๓ ๑๑๒.๔๘๘๗ ๕๙.๘๖ ๕๗.๒๗๗๓ ๓๐.๔๘ ๑๖๙.๗๖๖๑ ๙๐.๓๕ ๑๘.๑๔๐๒ ๙.๖๕ 

 
 

กรำฟแสดงผลกำรใช้จ่ำยเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 213.5242  
ล้ำนบำท 

(ร้อยละ 72.57)  

 57.5194  
ล้ำนบำท 

(ร้อยละ 19.55) 

 23.1779  
ล้ำนบำท 

(ร้อยละ 7.88) 

ผลเบิกจ่ำย 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมป ี

คงเหลือ (ส่งคืน) 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
 1) แผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน 
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)  

 
 

• โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
• โครงกำรพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ เพิ่มรำยได้ให้ชุมชน) 
• โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อสรำ้งสวัสดภิำพที่ดี (Animal Welfare) 
• โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสู่

มำตรฐำนสำกล (World Class Destination) 
• โครงกำรผสมเทียม (AI - Artificial Insemination) สัตว์ป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ 
• โครงกำรกำรแสดง Cowboy Show 
• โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้นกนักลำ่ (Raptors Flying) 
• โครงกำรวิจัยและพัฒนำ CSR 
• โครงกำรคืนม้ำเทวดำสู่ยอดดอย 
• โครงกำรเพลิน (Plean = Play & Learn) ใจไปกับ Night Safari 
• โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงเสำวิทยุรับสง่สัญญำณควำมถี่ 245 เมกะเฮิร์ต 

ขนำดควำมสูง 30 เมตร 
• โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงสถำนีน้ ำมนัเช้ือเพลิง ภำยในส ำนักงำนเชียงใหม่

ไนท์ซำฟำรี 
• โครงกำรปรับปรุงระบบโครงข่ำยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภำยใน

ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
• โครงกำรจัดท ำระบบ POS (Point of sale system) ส ำหรับบริหำรจัดกำร

ร้ำนค้ำของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  

แผนงำนยุทธศำสตร์
เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำร
สร้ำงควำม สำมำรถใน

กำรแข่งขัน 

• โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. 2565 
• โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงบูรณำกำร ประจ ำปี 2565 
• โครงกำรพัฒนำระบบ ERP : Enterprise Resource Planning 
• โครงกำรจ้ำงเหมำพัฒนำและปรับปรงุเว็บไซต์ ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำน
กำรสร้ำงควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขัน 
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  2. แผน/ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรตำมแผนงำนยุทธศำสตร์ และแผนงำนพื้นฐำน 

 ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 จ ำนวน 
18 โครงกำร วงเงินจ ำนวน 75,928,800 บำท ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 18,290,092.93 บำท  
คิดเป็นร้อยละ 24.09 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมป ีจ ำนวน 50,767,011.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 66.86 และมี
เงินเหลือจ่ำย จ ำนวน 6,871,696.07 บำท คิดเป็นร้อยละ 9.05 ประกอบด้วย 

ที่ รำยกำร 
แผน  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เงินเหลือจ่ำย 

จ ำนวน 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวน 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 
จ ำนวน 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 

แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงควำม 
สำมำรถในกำรแขง่ขัน 

44.7938 8.6578 19.33 31.1816 69.61 4.9544 11.06 

1 โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 0.7000 0.5733 81.91 - - 0.1267 18.09 
2 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อสร้ำงสวัสดิภำพสัตว์

ที่ดี (Animal Welfare) 
6.8100 - - 5.9250 87.00 0.8850 13.00 

3 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรให้บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล (World Class 
Destination) 

0.3000 0.2718 90.60 - - 0.0282 9.40 

4 โครงกำรผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) 
สัตว์ป่ำเพื่อกำรอนุรักษ ์

0.3700 0.2609 70.51 - - 0.1091 29.49 

5 โครงกำรกำรแสดง Cowboy Show 3.7450 0.8179 21.84 2.3800 63.55 0.5471 14.61 

6 โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้นกนักลำ่ (Raptors Flying) 2.1318 0.0680 3.19 1.7850 83.73 0.2788 13.08 

7 โครงกำรวิจัยและพัฒนำ CSR 2.6275 - - 1.0742 40.88 1.5533 59.12 

8 โครงกำรคืนม้ำเทวดำสู่ยอดดอย 5.7640 3.7610 65.25 1.5236 26.43 0.4794 8.32 
9 โครงกำรเพลิน (Plearn = Play & Learn) ใจไปกับ 

Night Safari 
18.3055 2.0049 10.95 16.1440 88.19 0.1566 0.86 

10 โครงกำรพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสีเขียวให้ไนท์ เพิ่มรำยได้
ให้ชุมชน) 

1.0900 0.4880 44.77 0.3660 33.58 0.2360 21.65 

11 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงเสำวิทยุรับส่งสัญญำณ
ควำมถี่ 245 เมกะเฮิร์ต ขนำดควำมสูง 30 เมตร 

0.4500 0.4120 91.56 - - 0.0380 8.44 

12 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงสถำนีน้ ำมนัเช้ือเพลิง 
ภำยในส ำนกังำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

1.5000 - - 1.2632 84.21 0.2368 15.79 

13 โครงกำรปรับปรุงระบบโครงข่ำยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV ภำยในส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

0.5000 - - 0.2226 44.51 0.2774 55.49 

14 โครงกำรจัดท ำระบบ POS (Point of sale system) 
ส ำหรับบริหำรจัดกำรร้ำนค้ำของส ำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี 

0.5000 - - 0.4981 99.62 0.0019 0.38 

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 31.1350 9.6323 30.94 19.5854 62.90 1.9173 6.16 

1 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. 2565 0.6790 0.4571 67.32 - - 0.2219 32.68 

2 โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงบูรณำกำร ประจ ำปี 2565 23.6160 8.0716 34.18 14.0639 59.55 1.4804 6.27 
3 โครงกำรพัฒนำระบบ ERP: Enterprise Resource 

Planning 
6.3400 0.6135 9.68 5.5215 87.09 0.2050 3.23 

4 โครงกำรจ้ำงเหมำพัฒนำและปรับปรุงเวบ็ไซต์ 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี

0.5000 0.4900 98.00 - - 0.0100 2.00 

รวมทั้งสิ้น 75.9288 18.2901 24.09 50.7670 66.86 6.8717 9.05 
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 3) แผน/ผลกำรปฏิบัติงำน ตำมตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖5  

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย  
(หน่วยนับ) 

ผลปฏิบัติงำน  
(หน่วยนับ) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
รำยได้ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้ำหมำย 

  

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ : จ ำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  
เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

170,500 (คน) 180,184 (คน) 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ : รำยได้ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นไปตำมเป้ำหมำย 32 (ล้ำนบำท) 43.27 (ล้ำนบำท) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ
ด้ำนกำรท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง 

  

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจดักำรส ำนักงำนตำม
แผนด ำเนินงำนขององค์กร 

80 (ร้อยละ) 100 (ร้อยละ) 
 

  4) แผน/ผลกำรปฏิบัติงำน ตำมตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
จำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ/ตัวชีว้ัด 

ค่ำเป้ำหมำย  
(หน่วยนับ) 

ผลปฏิบัติงำน  
(หน่วยนับ) 

ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนกำรสร้ำงรำยได้เพ่ิมจำกกำรท่องเท่ียวในพื้นที่
ภำคเหนือตอนบน 

  

- ตัวช้ีวัด : Economic Impact ต่อพื้นที่เป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ 820.57 (ล้ำนบำท) 733.48 (ล้ำนบำท) 
ผลสัมฤทธิ์ : เกิดกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนให้สำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยตำมพันธกิจ 

 
 

- ตัวช้ีวัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 80 (ร้อยละ) 100 (ร้อยละ) 
 

 
 5) กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำย  ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข 

จำกผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๑๘ 
โครงกำร วงเงินจ ำนวน 75,928,800 บำท ณ ๓0 กันยำยน ๒๕๖๕ (ตุลำคม ๒๕๖๔ - กันยำยน ๒๕๖๕) มี
ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 69,057,103.93 บำท คิดเป็นร้อยละ 90.95 ประกอบด้วย ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ จ ำนวน 18,290 ,092.93 บำท คิดเป็นร้อยละ ๒4.09 และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  จ ำนวน 
50,767,011.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 66.86 โดยมีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 
6,871,696.07 บำท คิดเป็นร้อยละ 9.05 จำกผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมพบว่ำล่ำช้ำกว่ำแผนกำรใช้
จ่ำยเงิน เนื่องจำกบำงโครงกำรที่ได้รับอนุมัติงบประมำณไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที หรือยังไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ และบำงโครงกำรเปลี่ยนแปลงแบบรูปรำยกำรและประมำณกำรรำคำ ส่งผลให้เริ่มด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำและล่วงเลยระยะเวลำตำมแผนที่ก ำหนดไว้ จึงมีจ ำนวนวงเงินกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีสูง  
  



ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)  21 
 

รำยกำร จ ำนวน (บำท) ร้อยละ 
วงเงินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำน 75,928,800.00 ๑๐๐.๐๐ 
ผลกำรเบิกจ่ำย 69,057,103.93 90.95 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 18,290,092.93 ๒4.09 
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 50,767,011.00 66.86 

เงินเหลือจ่ำย 6,871,696.07 9.05 
 
ปัญหำอุปสรรค  
1. รำยกำรก่อสร้ำง บำงรำยกำรมีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบรูปรำยกำรจำกเดิมที่ได้รับ

งบประมำณ เพ่ือให้เหมำะสมกับสภำพของพ้ืนที่ก่อสร้ำง จึงท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดจ้ำงก่อสร้ำงได้ทันที 
มีผลให้กำรด ำเนินงำนเกิดควำมล่ำช้ำจำกแผนเดิมที่ก ำหนดไว้ 

2. กำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้ำงในส่วนของกำรก ำหนด TOR และรำคำกลำง พบว่ำ 
คณะกรรมกำรพัสดุมักจะใช้เวลำในกำรด ำเนินงำนค่อนข้ำงนำน และบำงรำยกำรมีกำรประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง
แล้ว แต่ไม่มีผู้มำยื่นเสนอรำคำ จึงต้องด ำเนินกำรเริ่มขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้ำงใหม่อีกครั้ง ท ำให้ส่งผลต่อระยะเวลำ
กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ล่ำช้ำออกไป 

3. กรณีเกิดกำรอุทธรณ์เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ต้องรอกำรผลกำรพิจำรณำกำรอุทธรณ์ซึ่งมี
กระบวนกำรที่ล่ำช้ำ เนื่องจำกจะต้องรอค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ส่งผล
ให้กระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเกิดควำมล่ำช้ำ จึงไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ทันในปีงบประมำณ ท ำให้ต้องมีกำรกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมป ี

 
แนวทำงกำรแก้ไข 
1. ทบทวนแผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมและ/หรือปรับลดวงเงิน

งบประมำณ รวมทั้งกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงรำยกำรและวงเงินงบประมำณเพ่ือไปด ำเนินกำรในรำยกำรที่
จ ำเป็นอื่นและมีควำมจ ำเป็นและมีควำมพร้อมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

2. กำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องจัดท ำและตรวจสอบรำยละเอียด
เอกสำรให้ถูกต้องครบถ้วน และมีควำมรอบคอบมำกขึ้น เพ่ือป้องกันเกิดกำรอุทธรณ์เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

3. กรณีงำนจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีควำมซับซ้อน ควรมีกำรแต่งตั้งบุคคลภำยนอกที่เป็นผู้ช ำนำญกำรหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงำนซื้อหรือจ้ำงนั้นๆ ร่วมเป็นกรรมกำรด้วย 

4. จัดอบรมและให้ควำมรู้กับบุคลำกรทุกหน่วยงำนเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรด ำเนินด้ำนพัสดุ
เพ่ิมเติม 
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 6) รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

 6.1 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 

ที ่ โครงกำร 
เป้ำหมำย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลกำรปฏิบัติงำน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕65 ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
เชิงปริมำณ % 

1 โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
วงเงิน 700,000 บำท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมำณ 2565 

12 
(ครั้ง) 

22 
(ครั้ง) 

100 - ด ำเนนิกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบรอ้ยแล้ว จ ำนวน 22 
รำยกำร วงเงิน 573,335.92 บำท คดิเปน็รอ้ยละ 81.91 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 126,664.08 บำท 
(๑) กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยออกบูท ร่วมกับ

กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.), 
สมำคมธุรกิจท่องเท่ียว, ท่องเท่ียวและกีฬำ, 
ATTA, ผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเท่ียว, 
หน่วยงำน DMC ฯลฯ วงเงิน 100,000 
บำท 

4 
(ครั้ง) 

14 
(ครั้ง) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 14 
รำยกำร วงเงิน 96,248.28 บำท ดังน้ี 
๑. งำนเท่ียวท่ัวไทยสไตล์พรีเมียม (TITF) ครั้งท่ี 27 ร่วมกับ

สมำคมไทยบริกำร (ATTA) ณ ไอคอนสยำม กรุงเทพฯ วงเงิน 
24,148.28 บำท 

๒. งำนเท่ียวไทย มั่นใจไปกับ SHA ร่วมกับกำรท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย ณ เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) 

๓. งำนเจรจำพันธมิตรทำงธุรกิจ (B2B) กับผู้ประกอบกำร สมำคม
สมำพันธ์ธุรกิจกำรท่องเท่ียวส่วนภูมิภำค แห่งประเทศไทย 
(TFOPTA) รร.ดวงตะวันเชียงใหม่ ร่วมกับสมำคมสมำพันธ์
ธุรกิจกำรท่องเท่ียวส่วนภูมิภำค แห่งประเทศไทย (TFOPTA) 
และสภำอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) 

๔. งำนเจรจำธุรกิจโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและพบปะ
ผู้ประกอบกำรท่องเท่ียวกรุงเทพมหำนคร - เชียงใหม่ กิจกรรม 
Chiangmai B2B Net Working Dinner ณ ภัตตำคำรตูลู่ 
เชียงใหม่ (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) 

๕. งำนเจรจำธุรกิจกับพันธมิตรทำงธุรกิจ เอเย่นต์จำกประเทศ
อินเดีย งำน India Market Travel Meet ณ โรงแรมระริน
จินดำ เวลเนส เชียงใหม่ (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) 

๖. งำน One Stop Shopping Expo @Chiangmai ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษำ (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) 

๗. งำนประชุมใหญ่ไลออนส์สำกลภำครวม 310 ประเทศ ครั้งท่ี 
56 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) 

๘. งำนแอ่วม่วน Travel Fair 2022 ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล 
เชียงใหม ่(ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) 

๙. งำนชำติพันธุ์ สีสันแห่งล้ำนนำเชียงใหม่ ร่วมกับส ำนักงำนกำร
ท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) 

๑๐. งำน Chiang Mai Hot Deal @Phuket วงเงิน 13,500 บำท 
๑๑. งำน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2022 วงเงิน 

46,600 บำท 
๑๒. งำนเชื่อมโยงธุรกิจท่องเท่ียวข้ำมภำค เจรจำธุรกิจกับ

ผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเท่ียวหัวหิน-ชะอ ำ-เพชรบุรี 
ร่วมกับสมำคมโรงแรมไทยภำคเหนือ ณ โรงแรมฮำโมไนซ์ 
เชียงใหม่ (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) 
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ที ่ โครงกำร 
เป้ำหมำย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลกำรปฏิบัติงำน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕65 ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
เชิงปริมำณ % 

     ๑๓. งำน Amazing Thailand Golf & More Trade Meet 
ร่วมกับ ททท. ณ Nimman convention Center (ไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย) 

๑๔. งำนส่งเสริมกำรขำยกำรท่องเท่ียวข้ำมภูมิภำค Roadshow 
สิงห์เหนือพบเสือใต้ @หำดใหญ่ วงเงิน 12,000 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 3,751.72 บำท 
(2) กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยออกบูท/เจรจำ

ธุรกิจ 4 ภำค วงเงิน 100,000 บำท 
4 

(ครั้ง) 
4  

(ครั้ง) 
100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 4 

รำยกำร วงเงิน 82,519 บำท ดังน้ี 
๑. งำนส่งเสริมกำรตลำดระหว่ำงภูมิภำค Road Show กระบี่ - 

ภูเก็ต วงเงิน 18,200 บำท 
๒. งำนส่งเสริมกำรตลำดระหว่ำงภูมิภำค “หนีทะเลมำหำเขำ 

เรำมำเชียงใหม่” ณ จังหวัดระยอง วงเงิน 15,000 บำท 
๓. งำนไทยเท่ียวไทย ครั้งท่ี 63 ณ ไบเทคบำงนำ กรุงเทพฯ 

วงเงิน 36,270 บำท 
๔. งำนม่วนชื่นม่วนใจ๋ Amazing Chiang Mai X Isan ณ จังหวัด

อุดรธำนี และหนองคำย วงเงิน 13,049 บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 17,481 บำท 

(๓) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำวัสดุ และอุปกรณ์
ส ำหรับส่งเสริมกำรขำย วงเงิน 50,000 
บำท 

3 
(ครั้ง) 

3 
(ครั้ง) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 49,806 
บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 194 บำท 
(๔) กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยต่ำงประเทศ 

ร่วมงำน South Asia Travel and 
Tourism Exchange (SATTE) 2022  
ณ ประเทศอินเดีย วงเงิน 450,000 บำท 

1 
(ครั้ง) 

1 
(ครั้ง) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
344,762.64 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 105,237.36 บำท 

2 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพือ่สรำ้งสวัสดิ
ภำพสตัวท์ีด่ี (Animal Welfare) 
วงเงิน 6,810,000 บำท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมำณ 2565 
(๑) ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive - Thru 

วงเงิน 6,810,000 บำท ดังน้ี 
(1.๑) ปรับปรุงส่วนวิลเดอร์บีสด้ำนซ้ำย 

(จัดท ำรั้วไม้แก่นสูง 2 เมตร ยำว 
15-20 เมตรโดยประมำณ) 

(1.๒) ปรับปรุงส่วนวิลเดอร์บีสด้ำนขวำ 
(จัดท ำรั้วไม้แก่นสูง 2 เมตร ยำว  
6 เมตร และปลูกหญ้ำบริเวณ 
Shelter 90 ตำรำงเมตร) 

(1.๓) ปรับปรุงส่วนม้ำลำย เสือชีตำร์ และ
ยีรำฟ (จัดท ำรั้วไม้แก่นสูง 2 เมตร 
ยำวช่วงละ 5 เมตร จ ำนวน 14 จุด) 

(1.๔) ปรับปรุงส่วนเสือชีตำร์ (จัดท ำรั้วไม้
แก่นสูง 2 เมตร พร้อมเนินดิน 80 
เซนติเมตร และปลูกหญ้ำ 950 
ตำรำงเมตร) 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 5,925,000 บำท ตำมสัญญำ
เลขท่ี CNS 226/2565 ลงวันท่ี 29 มิถุนำยน 2565 วงเงิน
ตำมสัญญำจ ำนวน 5,925,000 บำท มีจ ำนวน 6 งวดงำน 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 885,000 บำท 
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ที ่ โครงกำร 
เป้ำหมำย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลกำรปฏิบัติงำน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕65 ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
เชิงปริมำณ % 

 (๒) ค่ำใช้จ่ำยในกำรค่ำเดินทำงและที่พักของ
ผู้เชี่ยวชำญ/ ท่ีปรึกษำงำน วงเงิน 
120,000 บำท 

2 
(ครั้ง) 

2 
(ครั้ง) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 2 ครั้ง 
วงเงิน 34,980 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 85,020 บำท 
(๓) ค่ำสำรเคมีทำงวิทยำศำสตร์ วงเงิน 

50,000 บำท 
3 

(รำยกำร) 
3 

(รำยกำร) 
100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 3 

รำยกำร วงเงิน 49,990 บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 10 บำท 

(๔) ค่ำวัสดุอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ วงเงิน 
50,000 บำท 

4 
(ครั้ง) 

4 
(ครั้ง) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 4 ครั้ง 
วงเงิน 49,971.50 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 28.50 บำท 
(๕) ค่ำจ้ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วงเงิน 

30,000 บำท 
2 

(ครั้ง) 
2 

(ครั้ง) 
100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 2 ครั้ง 

วงเงิน 29,960 บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 40 บำท 

5 โครงกำรกำรแสดง Cowboy Show 
วงเงิน 3,745,000 บำท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมำณ 2565 

1 
(กิจกรรม) 

1 
(กิจกรรม) 
(กันเงิน 1 
รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
817,940 บำท คิดเปน็ร้อยละ 21.84 

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 
2,380,000 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 547,060 บำท 
(๑) จัดซ้ืออุปกรณ์ฝึกสัตว์และอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

กำรแสดง วงเงิน 99,100 บำท 
1 

(ครั้ง) 
1 

(ครั้ง) 
100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 87,890 

บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 11,210 บำท 

(๒) กิจกรรมปรับปรุงพื้นท่ีส ำหรับกำรแสดง 
Cowboy Show วงเงิน 2,885,900 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 2,380,000 บำท ตำมสัญญำ
เลขท่ี CNS 241/2565 ลงวันท่ี 27 กันยำยน 2565 วงเงิน
ตำมสัญญำจ ำนวน 2,380,000 บำท มีจ ำนวน 5 งวดงำน 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 505,900 บำท 
(๓) จัดซ้ือครุภัณฑ์ วงเงิน 260,000 บำท 5  

(รำยกำร) 
5  

(รำยกำร) 
100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 

245,050 บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 14,950 บำท 

(3.๑) พัดลมอุตสำหกรรม ขนำด 24” 
วงเงิน 20,000 บำท 

4 (ตัว) 4 (ตัว) 100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 12,800 
บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 7,200 บำท 
(3.๒) ชุดเครื่องเสียง Mixer Console 

วงเงิน 80,000 บำท 
1 (ชุด) 1 (ชุด) 100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 76,800 

บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 3,200 บำท 

(3.๓) ชุด Amplifier วงเงิน 100,000 
บำท 

1 (ชุด) 1 (ชุด) 100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 98,900 บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 1,100 บำท 

(3.๔) คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบเสียง 
วงเงิน 20,000 บำท 

1 (ชุด) 1 (ชุด) 100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 18,750 บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 1,250 บำท 

(3.๕) ชุด Wireless Microphone วงเงิน 
40,000 บำท 

2 (ชุด) 2 (ชุด) 100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 37,800 บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 2,200 บำท 

(๔) จัดซ้ือม้ำลูกผสม วงเงิน 500,000 บำท 2 (ตัว) 2 (ตัว) 100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
485,000 บำท  

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 15,000 บำท 
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ที ่ โครงกำร 
เป้ำหมำย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลกำรปฏิบัติงำน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕65 ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
เชิงปริมำณ % 

(1.๕) ปรับปรุงส่วนยีรำฟ (อุปกรณ์ป้องกัน
สัตว์แทะต้นไม้ จัดท ำรั้วไม้แก่นสูง  
2 เมตร มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 
ยำวรอบวง 100 เมตร กลุ่มท่ี 2 
ยำวรอบวง 88 เมตร และกลุ่มท่ี 3 
ยำวรอบวง 100 เมตร) 

3 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเพือ่เพิม่ขีด
ควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำรสู่มำตรฐำน 
สำกล (World Class Destination) 
วงเงิน 300,000 บำท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมำณ 2565 
(๑) งำนปรับปรุงห้องแม่และลูก (BABY CARE 

ROOM) วงเงิน 300,000 บำท ดังน้ี 
(1.๑) งำนปรับปรุงห้องแม่และลูก (สถำนี 

SAVANNA) 
(1.๒) งำนปรับปรุงห้องแม่และลูก (สถำนี 

PREDATOR PROWL) 
(1.๓) จัดซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน 9 รำยกำร 

ดังน้ี 
1. พัดลมระบำยอำกำศติดผนัง 

ขนำด 8" จ ำนวน 2 เครื่อง  
2. เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 

9000 บีทียู จ ำนวน 2 เครื่อง  
3. ท่ีกดสบู่อัตโนมัติ ติดผนัง 

จ ำนวน 2 เครื่อง 
4. อ่ำงล้ำงมือ พร้อมเคำน์เตอร์ 

จ ำนวน 2 ชุด  
5. ท่ีเปล่ียนผ้ำอ้อมเด็ก ติดผนัง 

จ ำนวน 2 ชุด 
6. เก้ำอี้เดี่ยว พนักพิงสูง จ ำนวน  

2 ตัว 
7. โต๊ะข้ำง (ส ำหรับวำงของ) 

จ ำนวน 2 ตัว  
8. กล่องใสกระดำษเช็ดมือ จ ำนวน 

2 อัน  
9. ถังขยะแบบเหยียบ พลำสติก 

ควำมจุ 10 ลิตร จ ำนวน 2 อัน 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
271,793.61 บำท คิดเป็นร้อยละ 90.60 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 28,206.39 บำท 

4 โครงกำรผสมเทียม (AI-Artificial 
Insemination) สัตวป์่ำเพื่อกำรอนุรกัษ์ 
วงเงิน 370,000 บำท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมำณ 2565 

2 
(ครั้ง) 

2 
(ครั้ง) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
260,901.50 บำท คิดเปน็ร้อยละ 70.51 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 109,098.50 บำท 

(๑) ค่ำตอบแทนผู้เชี่ยวชำญ/ ท่ีปรึกษำงำน 
วงเงิน 120,000 บำท 

2 
(ครั้ง) 

2 
(ครั้ง) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 2 ครั้ง 
วงเงิน 96,000 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 24,000 บำท 
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ที ่ โครงกำร 
เป้ำหมำย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลกำรปฏิบัติงำน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕65 ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
เชิงปริมำณ % 

6 โครงกำรศนูยก์ำรเรียนรูน้กนกัล่ำ (Raptors 
Flying) 
วงเงิน 2,131,800 บำท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมำณ 2565 

1 
(กิจกรรม) 

1 
(กิจกรรม) 
(กันเงิน 2 
รำยกำร) 

100 - ด ำเนนิกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 
67,975 บำท คิดเปน็รอ้ยละ 3.19 

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี จ ำนวน 2 รำยกำร วงเงิน 
1,785,000 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 278,825 บำท 
(๑) จัดซ้ืออุปกรณ์เลี้ยงและฝึกสัตว์ วงเงิน 

35,000 บำท 
1 

(ครั้ง) 
1 

(ครั้ง) 
100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 32,280 

บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 2,720 บำท 

(๒) ปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อรองรับโครงกำร Raptor 
Flying วงเงิน 1,555,800 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 1,290,000 บำท ตำมสัญญำ
เลขท่ี CNS 231/2565 ลงวันท่ี 18 กรกฎำคม 2565 วงเงิน
ตำมสัญญำจ ำนวน 1,290,000 บำท มีจ ำนวน 4 งวดงำน 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 265,800 บำท 
(๓) จัดซ้ือครุภัณฑ์ วงเงิน 41,000 บำท 2  

(รำยกำร) 
2  

(รำยกำร) 
100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 35,695 

บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 5,305 บำท 

(3.๑) ตู้แช่อำหำรสัตว์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
14 คิว วงเงิน 25,000 บำท 

1 (ตู้) 1 (ตู้) 100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 19,795 
บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 5,205 บำท 
(3.๒) ชุดล ำโพงเคลื่อนท่ีพร้อมไมค์ลอย 

วงเงิน 16,000 บำท 
1 (ชุด) 1 (ชุด) 100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 15,900 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 100 บำท 
(๔) จัดซ้ือนกนักล่ำ 3 ชนิด จ ำนวน 6 ตัว 

วงเงิน 500,000 บำท ดังน้ี  
(๔.๑) ตระกูลนกเค้ำแมว 2 ชนิด จ ำนวน 

3 ตัว วงเงิน 296,120 บำท 
1. White Faced Scop Owl 

จ ำนวน 2 ตัว วงเงิน 
153,120 บำท 

2. Northern Great Horned 
Owl จ ำนวน 1 ตัว วงเงิน 
143,000 บำท 

(๔.๒) ตระกูลเหยี่ยว-อินทรี 1 ชนิด 
จ ำนวน 3 ตัว (Harris Hawk) 
วงเงิน 203,880 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 495,000 บำท ตำมสัญญำ
เลขท่ี CNS 239/2565 ลงวันท่ี 13 กันยำยน 2565 วงเงิน
ตำมสัญญำจ ำนวน 495,000 บำท มีจ ำนวน 1 งวดงำน 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 5,000 บำท 

7 โครงกำรวิจัยและพฒันำ CSR มุ่งเป้ำ 
วงเงิน 2,627,500 บำท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมำณ 2565 
(1) จ้ำงด ำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนำ CSR 

ประจ ำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 
(1.๑) ด ำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำทีมงำน

ด้ำน CSR ของส ำนักงำนเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำรี 

(1.๒) ด ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์กลยุทธ์ใน
กำรด ำเนินงำนด้ำน CSR ของ
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีท้ังใน

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 1,074,200 บำท ตำมสัญญำ
เลขท่ี CNS 212/2565 ลงวันท่ี 5 พฤษภำคม 2565 วงเงิน
ตำมสัญญำจ ำนวน 1,074,200 บำท มีจ ำนวน 3 งวดงำน 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 1,553,300 บำท 
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ที ่ โครงกำร 
เป้ำหมำย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลกำรปฏิบัติงำน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕65 ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
เชิงปริมำณ % 

และนอกองค์กำรแบบบูรณำกำร
ร่วมกับงำนประจ ำของบุคลำกรและ
ภำคีหน่วยงำนภำยนอก 

(1.๓) ด ำเนินกำรสร้ำงกลยุทธ์และออกแบบ 
Model ในกำรประเมินและติดตำม
กำรท ำงำนของทีม CSR ของ
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

(1.๔) ด ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์ควำม
คุ้มค่ำของโครงกำรส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

(1.๕) ด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำกำร
ท ำงำนของทีม CSR ของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี สู่เป้ำหมำย 
CSR ในระดับภำคและระดับประเทศ 

(1.๖) ด ำเนินกำรถอดแบบควำมส ำเร็จ
เป้ำหมำย CSR ของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรีสู่ระดับนำนำชำติ 

8 โครงกำรคนืม้ำเทวดำสู่ยอดดอย 
วงเงิน 5,764,000 บำท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมำณ 2565 

12 
(รำยกำร) 

12 
(รำยกำร) 
(กันเงิน 5 
รำยกำร) 

100 - ด ำเนนิกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 
3,761,010 บำท คิดเปน็ร้อยละ 65.25 

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี จ ำนวน 5 รำยกำร วงเงิน 
1,523,560 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 479,430 บำท 
(๑) กิจกรรมปรับปรุงคอกเพำะพนัธ์และเพิ่ม

จ ำนวนกวำงผำในที่เลี้ยง ปี 2565 
วงเงิน 4,790,000 บำท 

5 
(รำยกำร) 

5 
(รำยกำร) 
(กันเงิน 1 
รำยกำร) 

100 - ด ำเนนิกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบรอ้ยแล้ว จ ำนวน 4 
รำยกำร วงเงิน 3,757,010 บำท 

- ขอกนัเงินไว้เบิกเหล่ือมปี จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 
617,000 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 415,990 บำท 
(1.๑) ค่ำเดินทำง ติดต่อประสำนกำรท ำ 

MOU ประสำนงำนในควำมร่วมมือ 
วงเงิน 50,000 บำท 

4  
(ครั้ง) 

4  
(ครั้ง) 

100 - ด ำเนินกำรติดต่อประสำนกำรท ำ MOU กับองค์กำรสวนสัตว์ 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 50,000 บำท 
(1.๒) ค่ำใช้จ่ำยในกำรค่ำเดินทำงและที่

พักของผู้เชี่ยวชำญ/ ท่ีปรึกษำงำน 
วงเงิน 40,000 บำท 

2  
(ครั้ง) 

2  
(ครั้ง) 

100 - ด ำเนินกำรปรึกษำหำรือและขอข้อเสนอแนะจำกผู้เชี่ยวชำญ/  
ท่ีปรึกษำงำน เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 40,000 บำท 
(1.๓) ค่ำเขียนแบบ พร้อมจัดสร้ำงและ

ปรับปรุงคอกเพำะขยำยพันธุ์ 
วงเงิน 800,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 617,000 บำท ตำมสัญญำ
เลขท่ี CNS 237/2565 ลงวันท่ี 12 กันยำยน 2565 วงเงิน
ตำมสัญญำจ ำนวน 617,000 บำท มีจ ำนวน 3 งวดงำน 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 183,000 บำท 
(1.๔) เครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติ Freeze 

Control วงเงิน 900,000 บำท 
1 

(รำยกำร) 
1 

(รำยกำร) 
100 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 900,000 

บำท 
(1.๕) เครื่องมือผ่ำตัดในช่องท้องพร้อม

อุปกรณ์ วงเงิน 3,000,000 บำท 
1 

(รำยกำร) 
1 

(รำยกำร) 
100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 

2,857,010 บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 142,990 บำท 
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ที ่ โครงกำร 
เป้ำหมำย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลกำรปฏิบัติงำน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕65 ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
เชิงปริมำณ % 

 (๒) กิจกรรมประชำสัมพนัธ์ ปี 2565 
วงเงิน 974,000 บำท 

7 
(รำยกำร) 

7 
(รำยกำร) 
(กันเงิน 4 
รำยกำร) 

100 - ด ำเนนิกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบรอ้ยแล้ว จ ำนวน 3 
รำยกำร วงเงิน 4,000 บำท 

- ขอกนัเงินไว้เบิกเหล่ือมปี จ ำนวน 4 รำยกำร วงเงิน 
906,560 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 63,440 บำท 
(2.๑) สร้ำงกำรรับรู้ (แถลงข่ำว) วงเงิน 

20,000 บำท 
1 

(รำยกำร) 
1 

(รำยกำร) 
100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 4,000 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 16,000 บำท 
(2.๒) สร้ำงกำรรับรู้อย่ำงต่อเนื่อง วงเงิน 

144,000 บำท 
2  

(รำยกำร) 
2  

(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 141,240 บำท ตำมใบส่ังซื้อ
สั่งจ้ำงเลขท่ี POP 092/2565 ลงวันท่ี 29 กันยำยน 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 2,760 บำท 
1. บูสโพสต์ Facebook วงเงิน 

72,000 บำท 
1  

(รำยกำร) 
1  

(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 

2. บูสโพสต์ youtube วงเงิน 
72,000 บำท 

1  
(รำยกำร) 

1  
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 

(2.๓) ผลิตสื่อ วงเงิน 810,000 บำท 4 
(รำยกำร) 

4 
(รำยกำร) 
(กันเงิน 2 
รำยกำร) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ ำนวน 4 รำยกำร วงเงิน 765,320 
บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 44,680 บำท 

1. สื่อวีดีทัศน์ในรูปแบบ animation 
วงเงิน 250,000 บำท 

1  
(รำยกำร) 

1  
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 239,680 บำท ตำมใบส่ังซื้อ
สั่งจ้ำงเลขท่ี POP 091/2565 ลงวันท่ี 29 กันยำยน 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 10,320 บำท 
2. สื่อวีดีทัศน์ท่ัวไป วงเงิน 

100,000 บำท 
1  

(รำยกำร) 
1  

(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 81,000 บำท ตำมใบสั่งซ้ือ 
สั่งจ้ำงเลขท่ี POP 097/2565 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 19,000 บำท 
3. ผลิตตัว Mascot วงเงิน

60,000 บำท 
2 (ตัว) 2 (ตัว) 

(กันเงิน) 
100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 55,640 บำท ตำมใบสั่งซ้ือ 

สั่งจ้ำงเลขท่ี POP 073/2565 ลงวันท่ี 7 กันยำยน 2565 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 4,360 บำท 

4. ของที่ระลึก วงเงิน 400,000 
บำท 

1 (ครั้ง) 1 (ครั้ง) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 389,000 บำท ตำมใบส่ังซื้อ
สั่งจ้ำงเลขท่ี POP 095/2565 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 11,000 บำท 
9 โครงกำรเพลนิ (Plearn = Play + Learn) 

ใจไปกบั Night Safari 
วงเงิน 18,305,500 บำท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมำณ 2565 

12 
(รำยกำร) 

12 
(รำยกำร) 
(กันเงิน 6 
รำยกำร) 

100 - ด ำเนนิกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 
2,004,864 บำท คิดเปน็ร้อยละ 10.95 

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี จ ำนวน 6 รำยกำร วงเงิน 
16,144,010 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 156,626 บำท 
(๑) จัดท ำสื่อส ำหรับผู้รับบริกำรกลุ่มพิเศษ 

วงเงิน 500,000 บำท 
1 

(รำยกำร) 
1  

(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 2 งวดงำน วงเงิน 
249,500 บำท คงเหลือเบิกจ่ำย จ ำนวน 1 งวดงำน วงเงิน 
249,500 บำท 

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 249,500 บำท (งวดสุดท้ำย)
ตำมสัญญำเลขท่ี CNS 225/2565 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2565 
วงเงินตำมสัญญำจ ำนวน 499,000 บำท มีจ ำนวน 3 งวดงำน 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 1,000 บำท 
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 (๒) จัดเตรียมคู่มือ วัสดุอุปกรณ์ รองรับ
นักเรียน วงเงิน 150,000 บำท  

1 
(ครั้ง) 

1 
(ครั้ง) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
133,871 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 16,129 บำท 
(๓) ด ำเนินกำรเรียนรู้ตำมกิจกรรม วงเงิน 

350,000 บำท 
1 

(กิจกรรม) 
1 

(กิจกรรม) 
100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 

333,050 บำท ดังน้ี 
1. จัดท ำคู่มือ หมวก ปำกกำ กระเป๋ำผ้ำ และป้ำย ส ำหรับ

ด ำเนินกำรหลักสูตร “1 วันกำรเรียนรู้ CSR เชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี” ภำยใต้กิจกรรมเพลินใจไปกับไนท์ซำฟำรี วงเงิน 
83,000 บำท 

2. ด ำเนินกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกิจกรรมเพลินใจไปกับไนท์
ซำฟำรี ระยะเวลำตั้งแต่เดือนกรกฎำคม - สิงหำคม 2565
วงเงิน 250,050 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 16,950 บำท 
(๔) จัดอบรมยุวชนอำสำและน ำเท่ียวท้องถิ่น 

วงเงิน 211,500 บำท 
1 

(กิจกรรม) 
1 

(กิจกรรม) 
100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 

204,443 บำท ดังน้ี 
1. จัดท ำเสื้อ หมวก กระเป๋ำ ป้ำย back drop ป้ำย X-stand 

ป้ำย Roll-up และคู่มือยุวอำสำน ำเท่ียว วงเงิน 61,223 บำท 
2. จัดซ้ือปำกกำลูกลื่น สมุดจดบันทึก ป้ำยชื่อคล้องคอ และแคร่

ไม้ไผ่ วงเงิน 2,220 บำท 
3. จัดอบรมยุวชนอำสำและน ำเท่ียวท้องถิ่น ระยะเวลำตั้งแต่

เดือนมกรำคม - สิงหำคม 2565 วงเงิน 127,500 บำท 
4. จัดท ำป้ำย backdrop ใบประกำศนียบัตร และออกแบบท ำ

สื่อน ำเสนอ ส ำหรับปิดงำนจัดอบรมยุวชนอำสำและน ำเท่ียว
ท้องถิ่น วงเงิน 13,500 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 7,057 บำท 
(๕) จ้ำงองค์กรสื่อ วงเงิน 500,000 บำท 1 

(รำยกำร) 
1 

(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 499,000 บำท ตำมใบส่ังซื้อ
สั่งจ้ำงเลขท่ี POP 075/2565 ลงวันท่ี 9 กันยำยน 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 1,000 บำท 
(๖) Influencer วงเงิน 240,000 บำท 1 

(รำยกำร) 
1 

(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 238,610 บำท ตำมใบส่ังซื้อ
สั่งจ้ำงเลขท่ี POP 093/2565 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 1,390 บำท 
(๗) ผลิตสื่อวีดีทัศน์ วงเงิน 60,000 บำท 1  

(รำยกำร) 
1  

(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 57,000 บำท ตำมใบสั่งซ้ือ 
สั่งจ้ำงเลขท่ี POP 097/2565 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 3,000 บำท 
(๘) จัดงำนแถลงข่ำว วงเงิน 4,000 บำท 1  

(รำยกำร) 
1  

(รำยกำร) 
100 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 4,000 

บำท 
(๙) จ้ำงเขียนแบบ ChiangMai Night Safari 

Learning Center วงเงิน 190,000 บำท 
1  

(รำยกำร) 
1  

(รำยกำร) 
100 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 190,000 

บำท 
(๑๐) งำนปรับปรุงและซ่อมแซมพ้ืนท่ี 

ChiangMai Night Safari Learning 
Center วงเงิน 14,900,000 บำท 

 

1 
(รำยกำร) 

1  
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 14,900,000 บำท ตำมหนังสือ
ท่ี สพค 101.2.1/0923 ลงวันท่ี 26 สิงหำคม 2565 
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ที ่ โครงกำร 
เป้ำหมำย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลกำรปฏิบัติงำน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕65 ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
เชิงปริมำณ % 

 (๑๑) ปรับปรุงรถให้บริกำร เพื่อรองรับ
ผู้รับบริกำรกลุ่มพิเศษ วงเงิน 
1,000,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1  
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
890,000 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 110,000 บำท 
(๑๒) จัดซ้ือครุภัณฑ์ อุปกรณ์ส ำหรับงำน 

youtube วงเงิน 200,000 บำท 
1 

(รำยกำร) 
1 

(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 199,900 บำท ตำมใบส่ังซื้อ
สั่งจ้ำงเลขท่ี POP 060/2565 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 100 บำท 
10 โครงกำรพนัธมติรสีเขียว (เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ให้ไนท์ เพิ่มรำยได้ให้ชุมชน) 
วงเงิน 1,090,000 บำท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมำณ 2565 

9 
(รำยกำร) 

9 
(รำยกำร) 
(กันเงิน 3 
รำยกำร) 

100 - ด ำเนนิกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 
488,020 บำท คิดเปน็ร้อยละ 44.77 

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี จ ำนวน 3 รำยกำร วงเงิน 
365,975 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 236,005 บำท 
(๑) กิจกรรมแปรรูปมูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมัก วงเงิน 

5,000 บำท 
1 

(รำยกำร) 
1 

(รำยกำร) 
100 - ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ใช้งบประมำณ ซ่ึงสำมำรถ

ผลิตได้จ ำนวน 350 กระสอบ 4,000 กิโลกรัม ดังน้ี 
1. ขนำด 20 กิโลกรัม จ ำนวน 150 กระสอบ  
2. ขนำด 5 กิโลกรัม จ ำนวน 200 กระสอบ 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 10,000 บำท 

(๒) กิจกรรมแปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก 
วงเงิน 5,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 

(๓) กิจกรรมแปรรูปใบไม้เป็นภำชนะใส่อำหำร 
วงเงิน 10,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแปรรูปใบไม้เป็นภำชนะใส่อำหำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยไม่ใช้งบประมำณ ซ่ึงสำมำรถผลิตได้จ ำนวน 200 ชิ้น 4 แบบ 
แบบละ 50 ชิ้น ดังน้ี 
1. แบบสี่เหลี่ยม ขนำด 4×6 น้ิว 
2. แบบสี่เหลี่ยม ขนำด 5×8 น้ิว 
3. แบบสี่เหลี่ยม ขนำด 6×9 น้ิว 
4. แบบทรงกลม ขนำด 6 น้ิว 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 10,000 บำท 
(๔) ผลิตสื่อวีดีทัศน์ วงเงิน 60,000 บำท 1  

(รำยกำร) 
1  

(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 57,000 บำท ตำมใบสั่งซ้ือ 
สั่งจ้ำงเลขท่ี POP 097/2565 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 3,000 บำท 
(๕) ปรับปรุงพื้นท่ี และปลูกพืชคลุมดิน วงเงิน 

300,000 บำท 
1 

(รำยกำร) 
1 

(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 299,000 บำท ตำมสัญญำ
เลขท่ี CNS 240/2565 ลงวันท่ี 21 กันยำยน 2565 วงเงิน
ตำมสัญญำจ ำนวน 299,000 บำท มีจ ำนวน 1 งวดงำน 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 1,000 บำท 
(๖) ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้เหมำะสมกับพ้ืนท่ี 

วงเงิน 500,000 บำท 
1 

(รำยกำร) 
1 

(รำยกำร) 
100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 

289,000 บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 211,000 บำท 

(๗) จัดซ้ือเครื่องมือ และอุปกรณ์กำรแปรรูป
มูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมัก วงเงิน 10,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 9,975 บำท ตำมใบส่ังซ้ือ 
สั่งจ้ำงเลขท่ี POC 0313/2565 ลงวันท่ี 9 กันยำยน 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 25 บำท 
(๘) จัดซ้ือเครื่องมือ และอุปกรณ์กำรแปรรูป

ใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมัก วงเงิน 50,000 
บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
199,020 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 980 บำท 
(๙) จัดซ้ือเครื่องมือ และอุปกรณ์กำรขึ้นรูป

ใบไม้ท ำเป็นภำชนะใส่อำหำร วงเงิน 
150,000 บำท 
 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 
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ที ่ โครงกำร 
เป้ำหมำย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลกำรปฏิบัติงำน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕65 ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
เชิงปริมำณ % 

11 โครงกำรพฒันำและปรับปรุงเสำวิทยุรับส่ง
สัญญำณควำมถ่ี 245 เมกะเฮิร์ต ขนำด
ควำมสูง 30 เมตร 
วงเงิน 450,000 บำท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมำณ 2565 
(1) จัดจ้ำงเหมำเสำวิทยุรับส่งสัญญำณควำมถี่ 

245 เมกะเฮิร์ต ขนำดควำมสูง ๓๐ เมตร 
ดังน้ี 
(1.๑) เสำโครงถักลอยตัว ท ำด้วยเหล็ก 

ชุปกำวำไนท์ 
(1.๒) เสำไดโพล 8 ห่วง ย่ำนควำมถี่ 

245 MHz 
(1.๓) สำยน ำสัญญำณ 10 Dfb พร้อม 

ข้อต่อหัวท้ำย 
(1.๔) สำยล่อฟ้ำ 
(1.๕) ไฟกระพริบสัญญำณเตือน 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
412,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 91.56 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 38,000 บำท 

12 โครงกำรพฒันำและปรับปรุงสถำนีน้ ำมัน
เชื้อเพลิง ภำยในส ำนกังำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำร ี
วงเงิน 1,500,000 บำท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมำณ 2565 
(1) ปรับปรุงสถำนีน้ ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้ 

(1.๑) ปรับปรุงอำคำรสถำนีจ่ำยน้ ำมัน 
(1.๒) ก่อสร้ำงรั้วกั้นบริเวณ 
(1.๓) ก่อสร้ำงถนน คสล. 
(1.๔) ก่อสร้ำงก ำแพงกันดินขอบตลิ่ง 
(1.๕) ปรับปรุงภูมิทัศน์ขอบก ำแพงกันดิน 
(1.๖) ก่อสร้ำงถังน้ ำมันบนดิน 10,000 

ลิตร 
(1.๗) ก่อสร้ำงถังน้ ำมันใต้ดิน 5,000 ลิตร 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 1,263,197 บำท ตำมสัญญำ
เลขท่ี CNS 224/2565 ลงวันท่ี 20 มิถุนำยน 2565 วงเงิน
ตำมสัญญำจ ำนวน 1,263,197 บำท มีจ ำนวน 3 งวดงำน 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 236,803 บำท 

13 โครงกำรปรับปรุงระบบโครงข่ำย
กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ CCTV ภำยใน
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
วงเงิน 500,000 บำท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมำณ 2565 
(๑) ปรับปรุงโครงข่ำยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

CCTV ดังน้ี 
(1.๑) ส ำรวจพื้นท่ีส ำหรับกำรเดิน

สำยสัญญำณ และจุดติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

(1.๒) น ำแสนอแผนกำรด ำเนินกำร
ปรับปรุงระบบโครงข่ำยกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภำยใน
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 222,560 บำท ตำมใบส่ังซื้อ
สั่งจ้ำงเลขท่ี POP 068/2565 ลงวันท่ี 17 สิงหำคม 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 277,440 บำท 
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ที ่ โครงกำร 
เป้ำหมำย 

ทั้งปี 
(หน่วยนับ) 

ผลกำรปฏิบัติงำน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕65 ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
เชิงปริมำณ % 

(1.๓) ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบโครงข่ำย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 
ภำยในส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี 

(1.๔) ทดสอบระบบและเริ่มใช้งำนจริง 
14 โครงกำรจัดท ำระบบ POS (Point of sale 

system) ส ำหรับบริหำรจดักำรร้ำนค้ำของ
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
วงเงิน 500,000 บำท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมำณ 2565 
(๑) จัดท ำระบบ POS (Point of sale system) 

ส ำหรับบริหำรจัดกำรร้ำนค้ำของส ำนักงำน
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ดังน้ี 
(1.๑) โปรแกรม POS (Point of sale 

system) 
(1.๒) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ส ำหรับจุดจ ำหน่ำยหน้ำร้ำน 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 498,085 บำท ตำมสัญญำ
เลขท่ี CNS 233/2565 ลงวันท่ี 1 สิงหำคม 2565 วงเงิน
ตำมสัญญำจ ำนวน 498,085 บำท มีจ ำนวน 2 งวดงำน 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 1,915 บำท 

  6.2 แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ที ่ โครงกำร 
เป้ำหมำย 

ทั้งป ี
(หน่วยนบั) 

ผลกำรปฏิบัติงำน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕65 ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
เชิงปริมำณ % 

1 โครงกำรพฒันำบุคลำกร พ.ศ. ๒๕๖5 
วงเงิน 679,000 บำท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมำณ 2565 

18 
(หลักสูตร) 

18 
(หลักสูตร) 

100 - ด ำเนนิกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบรอ้ยแล้ว วงเงิน 
457,114 บำท คิดเปน็ร้อยละ 67.32 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 221,886 บำท 
(๑) อบรมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

วงเงิน 83,000 บำท 
2 

(หลักสูตร) 
2 

(หลักสูตร) 
100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 73,320 

บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 9,680 บำท 

(1.๑) ทบทวนปฐมพยำบำล และช่วย
ปฏิบัติกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
วงเงิน 30,000 บำท 

1 
(หลักสูตร) 

1 
(หลักสูตร) 

100 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 16 
มีนำคม 2565 วงเงิน 30,000 บำท 

(1.๒) อบรมอพยพหนีไฟประจ ำปี วงเงิน 
53,000 บำท 

1 
(หลักสูตร) 

1 
(หลักสูตร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 8 
สิงหำคม 2565 วงเงิน 43,320 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 9,680 บำท 
(๒) อบรมกำรปฏิบัติงำนส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ส ำนัก
บริหำรงำนกลำง และส ำนักตรวจสอบ
ภำยใน วงเงิน 396,000 บำท 

15 
(หลักสูตร) 

18 
(หลักสูตร) 

100 - ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 18 หลักสูตร วงเงิน 
322,794 บำท ดังน้ี 
1. หลักสูตรเทคนิคกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์องค์กร วันท่ี 16 - 17 

ตุลำคม 2564 วงเงิน 3,500 บำท 
2. หลักสูตรกฎหมำยงำนบุคคล วันท่ี 24 ธันวำคม 2564  

ผ่ำนโปรแกรม ZOOM (ไมม่ีค่ำใช้จ่ำย) 
3. หลักสูตรกำรประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 และ

หลักสูตรกำรพัฒนำท่ีปรึกษำในกำรพัฒนำองค์กรสู่กำรเป็น
ระบบรำชกำร 4.0 วันท่ี 13 มกรำคม 2565 (ไมม่ีค่ำใช้จ่ำย) 
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     4. หลักสูตรโครงกำรรู้สิทธิรักษำปี 2565 วันท่ี 18 มกรำคม 
2565 (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) 

5. หลักสูตรกำรก ำหนดร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) หรือรำยละเอยีด
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุกำรจัดท ำรำคำกลำง กำรตรวจรับ
พัสดุและควบคุมงำน ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 วันท่ี 21 
มกรำคม 2565 วงเงิน 52,350 บำท 

6. หลักสูตรแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมิน 
ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมกรอบแผนงำน
ของส ำนักงำนและประกำศปฏิทินกำรประเมิน ITA ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 (ไมม่ีค่ำใช้จ่ำย) 

7. หลักสูตรข้อก ำหนด ISO 9001:2015 และกำรประยุกต์ใช้ 
วันท่ี 27 มกรำคม 2565 ผ่ำนระบบ ZOOM & Facebook 
ไม่ได้ใช้งบประมำณ (ไมม่ีค่ำใช้จ่ำย) 

8. หลักสูตรกฎหมำยปกครองเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
ภำครัฐและวินัยข้ำรำชกำร วันท่ี 6 - 10 กุมภำพันธ์ 2565 
วงเงิน 18,065 บำท 

9. หลักสูตร Webinar Topic : They own Their work สร้ำง
จิตส ำนึกแห่งควำมรับผิดชอบและกำรเป็นเจ้ำของงำนให้กับ
ลูกน้อง วันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2565 (ไมม่ีค่ำใช้จ่ำย) 

10. หลักสูตรกฎหมำยปกครองเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิด
ของเจ้ำหน้ำท่ี วันท่ี 23 - 25 กุมภำพันธ์ 2565 วงเงิน 
18,094 บำท 

11. หลักสูตรกฏหมำยปกครองเกี่ยวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ วันท่ี 1 - 4 มีนำคม 2565 วงเงิน 
17,323 บำท 

12. หลักสูตรอบรมแนวทำงปฏิบัติในกระบวนกำรตรวจสอบ
ภำยใน ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับหน่วยงำน
ของรัฐเพื่อพัฒนำควำมรู้และใช้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
เชิงคุณภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม วันท่ี 8 - 10 เมษำยน ๒๕๖๕ 
วงเงิน 10,816 บำท 

13. หลักสูตรพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนเป็นทีม (Team Building) 
วันท่ี 29 เมษำยน 2565 วงเงิน 89,760 บำท 

14. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อกำรวำงยำสลบและ 
ทันตกรรมในสัตว์ตระกูลเสือ วันท่ี 5 - 6 พฤษำคม 2565 
วงเงิน 4,000 บำท 

15. หลักสูตรเทคนิคแนวทำงปฏิบัติกระบวนกำรบริหำรควำม
เสี่ยง กำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน ตำม
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 
2561 เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอย่ำงเป็นรูปธรรม รุ่นท่ี 11 วันท่ี 19 - 23 
พฤษภำคม 2565 วงเงิน 9,766 บำท 
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     16. หลักสูตรฝึกปฏิบัติ กำรตรวจฎีกำ เทคนิคกำรตรวจสอบ
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และวิธีปฏิบัติงำนของ
หน่วยรับตรวจ (ส ำนัก/กอง) ตำมท่ี พ.ร.บ. วินัยฯ ก ำหนด 
วันท่ี 5 - 7 สิงหำคม 2565 วงเงิน 9,800 บำท 

17. หลักสูตรกำรอบรมเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพงำนพัสดุ รุ่นท่ี 
2 วันท่ี 2 กันยำยน 2565 วงเงิน 49,120 บำท 

18. หลักสูตรเทคนิคกำรประเมินผลงำนประเมินผลงำน
ประจ ำปี และกำรให้ Feedback ผลกำรปฏิบัติงำน วันท่ี 
16 กันยำยน 2565 วงเงิน 40,200 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 73,206 บำท 
(๓) กิจกรรมศึกษำดูงำนในประเทศ วงเงิน 

200,000 บำท 
1 

(หลักสูตร) 
1 

(หลักสูตร) 
100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 8 - 10 

กันยำยน 2565 ณ สวนสัตว์เปิดซำฟำรีเวิล์ด กรุงเทพฯ และ
สวนนงนุชพัทยำ ชลบุรี วงเงิน 61,000 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 139,000 บำท 
2 โครงกำรประชำสัมพนัธ์เชิงบูรณำกำร 

ประจ ำปี ๒๕๖5 
วงเงิน ๒3,616,000 บำท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมำณ 2565 

46 
(รำยกำร) 

46 
(รำยกำร) 
(กันเงิน 

16 
รำยกำร) 

100 - ด ำเนนิกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบรอ้ยแล้ว จ ำนวน 30 
รำยกำร วงเงิน 8,071,638.90 บำท คิดเป็นร้อยละ 34.18 

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี จ ำนวน 16 รำยกำร วงเงิน 
14,063,924 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 1,480,437.10 บำท 
(1) กิจกรรมสร้ำงกำรรบัรู้ วงเงิน 

3,391,000 บำท 
10 

(รำยกำร) 
10 

(รำยกำร) 
(กันเงิน 4 
รำยกำร) 

100 - ด ำเนนิกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบรอ้ยแล้ว จ ำนวน 6 
รำยกำร วงเงิน 2,114,196 บำท 

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี จ ำนวน 4 รำยกำร วงเงิน 
1,204,550 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 72,254 บำท 
- เผยแพร่สปอต และเผยแพร่วิทยุ 

กระจำยเสียง วงเงิน 1,000,000 
บำท 

2 
(รำยกำร) 

2 
(รำยกำร) 
(กันเงิน 1 
รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 928,300 
บำท 

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 62,500 บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 9,200 บำท 

1. เผยแพร่สปอตและเผยแพร่วิทยุ 
กระจำยเสียง จังหวัดเชียงใหม่ 
วงเงิน 500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 7 งวดงำน วงเงิน 
437,500 บำท คงเหลือเบิกจ่ำย จ ำนวน 1 งวดงำน วงเงิน 
62,500 บำท 

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 62,500 บำท (งวดสุดท้ำย)
ตำมสัญญำเลขท่ี PDA 48/2565 ลงวันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2565 
วงเงินตำมสัญญำจ ำนวน 500,000 บำท มีจ ำนวน 8 งวดงำน 

2. เผยแพร่สปอตวิทยุกระจำยเสียง
จังหวัดเป้ำหมำย วงเงิน 
500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 490,800 
บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 9,200 บำท 
- กำรด ำเนินงำนโฆษณำประชำสัมพันธ์ 

Boost Post ระบบของ Facebook 
และ IG ของหน่วยงำน วงเงิน 
400,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 496,520 
บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 3,480 บำท 

- กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ในระบบ
ของ Tiktok ของหน่วยงำน วงเงิน 
100,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 
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 - กำรดูแลระบบและกำรประชำสัมพันธ์
บน Line OA ของหน่วยงำน วงเงิน 
70,000 บำท 

1  
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 39,376 
บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 30,624 บำท 
- ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วงเงิน 650,000 

บำท 
2 

(รำยกำร) 
2 

(รำยกำร) 
(กันเงิน 2 
รำยกำร) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ ำนวน 2 รำยกำร วงเงิน 647,050 
บำท ดังน้ี 
1. รำยกำรจัดจ้ำงผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และใบปลิวเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 

ภำษำไทย - อังกฤษ วงเงิน 497,500 บำท ตำมใบสั่งซ้ือสั่ง
จ้ำงเลขที่ POP 056/2565 ลงวันท่ี 11 พฤษภำคม 2565 

2. รำยกำรจัดจ้ำงผลิตแผ่นพับเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ภำษำไทย - 
อังกฤษ วงเงินจ ำนวน 149,550 บำท ตำมใบสั่งซ้ือสั่งจ้ำง
เลขท่ี POP 071/2565 ลงวันท่ี 5 กันยำยน 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 2,950 บำท 
- กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์บนสื่อ

สิ่งพิมพ์ วงเงิน 721,000 บำท 
2  

(รำยกำร) 
2 

(รำยกำร) 
(กันเงิน 1 
รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว รำยกำรจัดจ้ำง
ลงโฆษณำในสื่อสิ่งพิมพใ์นประเทศ ประเภทหนังสือพิมพ์ส่วนกลำง 
จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 200,000 บำท 

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รำยกำรจัดจ้ำงลงโฆษณำในสื่อสิ่งพิมพ์
ในประเทศ ประเภทหนังสือพิมพ์ส่วนกลำง จ ำนวน 1 รำยกำร 
วงเงิน 495,000 บำท ตำมใบส่ังซ้ือสั่งจ้ำงเลขที่ POP 083/ 
2565 ลงวันท่ี 22 กันยำยน 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 26,000 บำท 
- กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ

โทรทัศน์ วงเงิน 450,000 บำท 
1  

(รำยกำร) 
1 

(รำยกำร) 
100 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 450,000 

บำท 
(2) กิจกรรมกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์

วงเงิน 4,715,000 บำท 
17 

(รำยกำร) 
17 

(รำยกำร)
(กันเงิน 4 
รำยกำร) 

100 - ด ำเนนิกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบรอ้ยแล้ว จ ำนวน 13 
รำยกำร วงเงิน 3,073,672.90 บำท 

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี จ ำนวน 4 รำยกำร วงเงิน 
1,340,634 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 300,693.10 บำท 
(2.๑) จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ วงเงิน 

200,000 บำท 
2 

(รำยกำร) 
2 

(รำยกำร) 
100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 2 

รำยกำร วงเงิน 36,380 บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 163,620 บำท 

(2.๒) พิมพ์และติดต้ัง ป้ำยไวนิล บริเวณ
หน้ำทำงเข้ำเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
(บริเวณม้ำลำย) วงเงิน 48,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
47,936 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 64 บำท 
(2.๓) พิมพ์และติดตั้ง ป้ำยไวนิล แยกถนน

เชียงใหม-่หำงดง (๑๐๘) (แยกอิฐ
ภรำดร) วงเงิน 112,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
92,020 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 19,980 บำท 
(2.๔) พิมพ์สติ๊กเกอร์สี่สี วงเงิน 

100,000 บำท 
4 

(รำยกำร) 
4 

(รำยกำร) 
100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 4 

รำยกำร วงเงิน 99,156.90 บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 843.10 บำท 

(2.๕) จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ตำม
แผนงำน ISO ขององค์กร วงเงิน 
500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 454,750 บำท ตำมใบส่ังซื้อ 
สั่งจ้ำงเลขที่ POP 096/2565 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 45,250 บำท 



ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)  36 
 

ที ่ โครงกำร 
เป้ำหมำย 

ทั้งป ี
(หน่วยนบั) 

ผลกำรปฏิบัติงำน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕65 ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
เชิงปริมำณ % 

 (2.๖) กำรจัดท ำป้ำยหรือซุ้มประชำสัมพันธ์
ในสนำมบินเชียงใหม่ วงเงิน 
500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 1 งวดงำน วงเงิน 
371,200 บำท คงเหลือเบิกจ่ำย จ ำนวน 2 งวดงำน วงเงิน 
92,800 บำท 

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 92,800 บำท ตำมสัญญำ
เลขท่ี PDA 57/2565 ลงวันท่ี 15 มิถุนำยน 2565 วงเงิน
ตำมสัญญำจ ำนวน 464,000 บำท มีจ ำนวน 3 งวดงำน 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 36,000 บำท 
(2.๗) เครื่องมืออุปกรณ์ในกำร

ประชำสัมพันธ์ วงเงิน 500,000 
บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 493,484 บำท ตำมใบส่ังซื้อ 
สั่งจ้ำงเลขที่ POP 064/2565 ลงวันท่ี 20 กรกฎำคม 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 6,516 บำท 
(2.๘) กำรจัดนิทรรศกำรประชำสัมพันธ์ 

(หน.ส่วนรำชกำร, OTOP) และ
กิจกรรมประชำสัมพันธ์อื่นๆ วงเงิน 
300,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 299,600 บำท ตำมใบส่ังซื้อ 
สั่งจ้ำงเลขที่ POP 094/2565 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 400 บำท 

(2.๙) กำรเช่ำพ้ืนท่ีโฆษณำประชำสัมพันธ์ 
Billboard LED และสื่อประชำสัมพันธ์ 
วงเงิน 2,455,000 บำท 

5 
(รำยกำร) 

5 
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 5 
รำยกำร วงเงิน 2,426,980 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 28,020 บำท 
1. กำรเช่ำสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ 

Billboard เชียงใหม่ วงเงิน 
500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
492,200 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 7,800 บำท 
2. กำรเช่ำสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ 

Billboard กรุงเทพและปริมณฑล 
วงเงิน 500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
485,780 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 14,220 บำท 
3. กำรเช่ำสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ 

LED เชียงใหม่ วงเงิน 455,000 
บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
449,000 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 6,000 บำท 
4. กำรเช่ำสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ 

LED กรุงเทพและปริมณฑล 
วงเงิน 500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 500,000 
บำท 

5. กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ภำยใน
สนำมบิน วงเงิน 500,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 500,000 
บำท 

(3) กิจกรรมวนัส ำคัญต่ำงๆ วงเงิน 
1,160,000 บำท 

6 
(รำยกำร) 

6 
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนนิกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบรอ้ยแล้ว จ ำนวน 6 
รำยกำร วงเงิน 1,148,100 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 11,900 บำท 
(3.๑) วันปีใหม่ /คริตส์มำส วงเงิน 

500,000 บำท 
1 

(รำยกำร) 
1 

(รำยกำร) 
100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 

489,200 บำท 
- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 10,800 บำท 

(3.๒) วันตรุษจีน, วำเลนไทน์ วงเงิน 
70,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 70,000 
บำท 

(3.๓) วันสงกรำนต์ วงเงิน 200,000 
บำท 

1  
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
198,900 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 1,100 บำท 
(3.๔) วันเฉลิมพระชนมพรรษำ รัชกำล 10 

วงเงิน 200,000 บำท 
1 

(รำยกำร) 
1 

(รำยกำร) 
100 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 200,000 

บำท 



ส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)  37 
 

ที ่ โครงกำร 
เป้ำหมำย 

ทั้งป ี
(หน่วยนบั) 

ผลกำรปฏิบัติงำน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕65 ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
เชิงปริมำณ % 

 (3.๕) วันแม่แห่งชำติ วงเงิน 100,000 
บำท 

1  
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 100,000 
บำท 

(3.๖) กิจกรรมวันส ำคัญอื่นๆ วงเงิน 
90,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1  
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 90,000 
บำท 

(4) กิจกรรมกำรสื่อสำรองคก์รเชิงรุก วงเงิน 
14,350,000 บำท 

13 
(รำยกำร) 

13 
(รำยกำร) 
(กันเงิน 8 
รำยกำร) 

100 - ด ำเนนิกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบรอ้ยแล้ว จ ำนวน 5 
รำยกำร วงเงิน 1,735,670 บำท 

- ขอกนัเงินไว้เบกิเหลื่อมปี จ ำนวน 8 รำยกำร วงเงิน 
11,518,740 บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 1,095,590 บำท 
(๔.๑) กิจกรรมประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำง

เครือข่ำยพันธมิตร วงเงิน 
350,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 195,000 บำท ตำมใบส่ังซื้อ 
สั่งจ้ำงเลขที่ POP 090/2565 ลงวันท่ี 28 กันยำยน 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 155,000 บำท 
(๔.๒) กิจกรรมกำรสื่อสำรองค์กรเชิงรุก 

วงเงิน 10,000,000 บำท 
3 

(รำยกำร) 
3 

(รำยกำร) 
(กันเงิน 3 
รำยกำร) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ ำนวน 3 รำยกำร วงเงิน 9,720,000 
บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 280,000 บำท 

1. กิจกรรมเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
เพื่อกระตุ้นกำรท่องเท่ียวภำยใน 
ประเทศ วงเงิน 6,000,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 6,000,000 บำท ตำมหนังสือท่ี 
สพค 01/646 ลงวันท่ี 21 มิถุนำยน 2565 

2. กำรประชำสัมพันธ์บนสื่อ
ออนไลน์ ในประเทศ วงเงิน 
3,000,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 3,000,000 บำท ตำมหนังสือท่ี 
สพค 01/1027 ลงวันท่ี 23 กันยำยน 2565 

3. กำรจัดท ำสกู๊ปสั้นและเผยแพร่
เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ วงเงิน 
1,000,000 บำท 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 
(กันเงิน) 

100 - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 720,000 บำท ตำมสัญญำ
เลขท่ี PDA 60/2565 ลงวันท่ี 4 สิงหำคม 2565 วงเงินตำม
สัญญำจ ำนวน 720,000 บำท มีจ ำนวน 3 งวดงำน 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 280,000 บำท 
(๔.๓) กิจกรรมพิเศษ (Event) ของหน่วยงำน 

วงเงิน 3,000,000 บำท 
5 

(รำยกำร) 
5 

(รำยกำร) 
(กันเงิน 3 
รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 2 
รำยกำร วงเงิน 877,710 บำท 

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ ำนวน 3 รำยกำร วงเงิน 1,462,500 
บำท 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 659,790 บำท 
1. กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว

ด้ำนกีฬำ วงเงิน 1,000,000 บำท 
2 

(รำยกำร) 
2 

(รำยกำร) 
(กันเงิน 1 
รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว โดยกำรจัด
กิจกรรม Event Fifa Day จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 377,710 
บำท 

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กิจกรรมเส้นทำงปั่นจักรยำนชมวิว
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี วงเงิน 499,500 บำท ตำมใบสั่งซ้ือสั่งจ้ำง
เลขท่ี POP 084/2565 ลงวันท่ี 23 กันยำยน 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 122,790 บำท 
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ที ่ โครงกำร 
เป้ำหมำย 

ทั้งป ี
(หน่วยนบั) 

ผลกำรปฏิบัติงำน  
ณ 30 ก.ย. ๒๕65 ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
เชิงปริมำณ % 

 2. กิจกรรมสร้ำงกระแสกำร
ท่องเท่ียวไนท์ซำฟำรี วงเงิน 
2,000,000 บำท 

3 
(รำยกำร) 

3 
(รำยกำร) 
(กันเงิน 2 
รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 1 
รำยกำร วงเงิน 500,000 บำท 

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ ำนวน 2 รำยกำร วงเงิน 963,000 
บำท ดังน้ี 
1. รำยกำรจัดกิจกรรมสร้ำงกระแสกำรท่องเท่ียว ท ำจุดไฮไลท์

เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี วงเงิน 498,000 บำท ตำมใบส่ังซ้ือ 
สั่งจ้ำงเลขท่ี POP 080/2565 ลงวันท่ี 16 กันยำยน 2565 

2. รำยกำรจัดจ้ำงกิจกรรมปลุกกระแสกำรท่องเท่ียวนอกสถำนท่ี 
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี วงเงินจ ำนวน 465,000 บำท ตำมใบสั่ง
ซ้ือสั่งจ้ำงเลขท่ี POP 089/2565 ลงวันท่ี 28 กันยำยน 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 537,000 บำท 
(๔.๔) ผลิตของที่ระลึก เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมประชำสัมพันธ์ วงเงิน 
1,000,000 บำท 

4 
(รำยกำร) 

4 
(รำยกำร) 
(กันเงิน 1 
รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 3 
รำยกำร วงเงิน 857,960 บำท 

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 141,240 
บำท ตำมใบส่ังซ้ือสั่งจ้ำงเลขท่ี POP 085/2565 ลงวันท่ี 26 
กันยำยน 2565 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 800 บำท 
3 โครงกำรพฒันำระบบ ERP: Enterprise 

Resource Planning 
วงเงิน 6,340,000 บำท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมำณ 2565 
(๑) ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ ดังน้ี 

(1.๑) ปรับปรุงระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์วงเงิน 450,000 บำท 

(1.๒) ปรับปรุงระบบบริหำรงำนบุคลำกร 
วงเงิน 1,250,000 บำท 

(1.๓) Customization วงเงิน 
2,728,000 บำท 

(1.๔) Implementation วงเงิน 
1,188,800 บำท 

(1.๕) ติดตั้งบนระบบ Cloud หรือ 
Dedicate Server ต่อปี วงเงิน 
308,434 บำท 

(1.๖) ภำษี วงเงิน 414,766 บำท 

1 
(ระบบ) 

1 
(ระบบ) 
(กันเงิน) 

100 - ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 2 งวดงำน วงเงิน 
613,500 บำท คงเหลือเบิกจ่ำย จ ำนวน 2 งวดงำน วงเงิน 
5,521,500 บำท 

- ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงิน 5,521,500 บำท ตำมสัญญำ
เลขท่ี PDA 54/2565 ลงวันท่ี 6 พฤษภำคม 2565 วงเงิน
ตำมสัญญำจ ำนวน 6,135,000 บำท มีจ ำนวน 4 งวดงำน 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 205,000 บำท 

4 โครงกำรจ้ำงเหมำพัฒนำและปรับปรงุเว็บไซต์ 
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
วงเงิน 500,000 บำท 
แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมำณ 2565 
(๑) ด ำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์ ดังน้ี 

(1.๑) พัฒนำระบบกำรจองและจ ำหน่ำย
บัตรออนไลน์  

(1.๒) พัฒนำระบบจองท่ีพักล่วงหน้ำและ
กำรช ำระเงิน 

(1.๓) พัฒนำระบบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 
ท่ีระลึกออนไลน์ 

1 
(รำยกำร) 

1 
(รำยกำร) 

100 - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 
490,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 98 

- มีเงินเหลือจ่ำย วงเงิน 10,000 บำท 
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กำรประเมินองค์กร 
 

 

1. กำรประเมินผลองค์กำรมหำชนของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
 

ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย
ขั้นต่ ำ 

(50) 

เป้ำหมำย 

มำตรฐำน 

(75) 

เป้ำหมำย
ขั้นสูง 
(100) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนที่ได้ 
(เทียบจำก 

ค่ำเป้ำหมำย) 

คะแนนถ่วง
น้ ำหนัก 

Performance Perspective 
องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิผล 
1.1 ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับภำรกจิตำมวัตถุประสงค์กำรจดัตั้งที่แสดงให้เห็นกำรเชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและแผนระดับชำติ  
     1.1.1 กำรบริหำรจัดกำร
องค์กรในสภำวะวิกฤต ิ

35 - จัดท ำแผน
บริหำรจัด 
กำรองค์กร
ในสภำวะ
วิกฤต เสนอ 
คกก.สพค. 
- จัดส่งแผนฯ 
 ให้ส ำนักงำน 
ก.พ.ร. เพื่อ
เสนอ อ.กพม. 
ที่ได้รับมอบ 
หมำย 
- ปรับแผนฯ 
ตำมควำมเห็น
ของ อ.กพม. 
ที่ได้รับมอบ 
หมำย เสนอ 
คกก. สพค. 
และจัดส่งให้
ส ำนักงำน
ก.พ.ร. 

- เป้ำหมำย 
ขั้นต่ ำ 
- ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำม
แผนฯ ทุก 2 
เดือน และปรับ
แผน (ถ้ำมี) 
- รำยงำนผล
ด ำเนินกำรตำม
แผนฯ ปัญหำ
อุปสรรค รวม 
ถึงกำรปรับ 
แผนต่อ คกก. 
สพค. และจัด 
ส่งให้ส ำนักงำน 
ก.พ.ร. 

- เป้ำหมำย 
ขั้นมำตรฐำน 
- จัดท ำ
รำยงำนผล
กำรด ำเนิน 
กำรตำมแผน 
ปัญหำ
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง
แก้ไขแผนปี
ต่อไป เสนอ 
คกก.สพค. 
- จัดส่ง
รำยงำนฯ ให้
ส ำนักงำน 
ก.พ.ร. เพื่อ
เสนอ อ.กพม. 
ที่ได้รับมอบ 
หมำย 

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ครบถ้วน 
 
เป้ำหมำยขั้นมำตรฐำน 
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ครบถ้วน 
 
เป้ำหมำยขั้นสูง 
- อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร
จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน 
ปัญหำอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพือ่เสนอ
คณะกรรมกำรบริหำร
กำรพัฒนำในเดือน
ตุลำคม 2565 พร้อมทั้ง
จะจัดส่งให้ส ำนักงำน 
ก.พ.ร. ต่อไป 

100 35 

      1.1.2 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำรโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

5 ผลผลิต 
โครงกำรเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย 
ร้อยละ 80  
ของโครงกำร

ทั้งหมด 

ผลผลิตโครงกำร
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย  

ร้อยละ 90  
ของโครงกำร

ทั้งหมด 

ผลผลิต 
โครงกำรเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย
ทุกโครงกำร  

(ร้อยละ 100) 

ผลผลิตโครงกำร 
เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
ร้อยละ 83.33 ของ

โครงกำรทั้งหมด 
(ด ำเนินกำร ร้อยละ 100 

จ ำนวน 15  โครงกำร 
จำก 18 โครงกำร)  

(ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2565) 

58.33 2.92 

1.2 ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ
นโยบำยส ำคัญหรือแผนปฏิบัติกำร
ของกระทรวงที่มุ่งเน้นกำร
ขับเคลื่อนกำรบรูณำกำรร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในกระทรวง
เพื่อบรรลเุป้ำหมำยร่วมกัน 

       

ได้รับกำรยกเว้นในกำรวัดตัวช้ีวัดนี้ 
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ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย
ขั้นต่ ำ 

(50) 

เป้ำหมำย 

มำตรฐำน 

(75) 

เป้ำหมำย
ขั้นสูง 
(100) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนที่ได้ 
(เทียบจำก 

ค่ำเป้ำหมำย) 

คะแนนถ่วง
น้ ำหนัก 

องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินงำน 
2.1 ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน/ควำมคุม้ค่ำในกำรด ำเนินงำน 
     2.1.1 ควำมสำมำรถทำงกำร 
หำรำยได้เพื่อลดภำระงบประมำณ
ภำครัฐ 

5 15  
ล้ำนบำท 

20  
ล้ำนบำท 

(ประมำณกำร
รำยได้ 

ปี 2565) 

25  
ล้ำนบำท 

43.27 ล้ำนบำท 
 

100 5 

     2.1.2 ตัวช้ีวัดที่แสดงถึง
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน/
ควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินงำน 

25 - ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนิน 
งำน 92.96 
ล้ำนบำท  
- จัดท ำรำย 
งำนผลกำร
ด ำเนินกำร 
ได้แก่ กำร
ค ำนวณ
ค่ำใช้จ่ำย/
ต้นทุนแนว 
ทำงกำร
ควบคุม/ลด
ต้นทุน ปัญหำ
อุปสรรคและ
แนวทำง 
แก้ไขเสนอ
คณะกรรมกำร
บริหำรกำร
พัฒนำ 
พิงคนคร 

- ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนิน 
งำน 89.15 
ล้ำนบำท  
- จัดท ำรำย 
งำนผลกำร
ด ำเนินกำร 
ได้แก่ กำร
ค ำนวณ
ค่ำใช้จ่ำย/
ต้นทุน แนว 
ทำงกำร
ควบคุม/ลด
ต้นทุน ปัญหำ
อุปสรรคและ
แนวทำงแก้ไข
เสนอ
คณะกรรมกำร
บริหำรกำร
พัฒนำ 
พิงคนคร 

- ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนิน 
งำน 85.33 
ล้ำนบำท  
จัดท ำรำย 
งำนผลกำร
ด ำเนินกำร 
ได้แก่ กำร
ค ำนวณ
ค่ำใช้จ่ำย/
ต้นทุน แนว 
ทำงกำร
ควบคุม/ลด
ต้นทุน ปัญหำ
อุปสรรคและ
แนวทำงแก้ไข
เสนอ
คณะกรรมกำร
บริหำรกำร
พัฒนำ 
พิงคนคร 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำน 84.28 ล้ำน
บำท (ข้อมูล ณ  
30 ก.ย. 2565 เป็น
ข้อมูลที่รอเสนอต่อ
คณะกรรมกำร 
บริหำรกำรพัฒนำพิง
คนคร) 
- จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของ สพค. 
เสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรกำร
พัฒนำพิงคนครในเดือน
ตุลำคม 2565 

100 25 

Potential Perspective 
องค์ประกอบท่ี 3 ศักยภำพขององค์กำรมหำชน 
3.1 ผลกำรพัฒนำศักยภำพองค์กำรสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
     3.1.1 กำรพัฒนำองค์กำรสู่
ดิจิทัล  
            1) กำรพัฒนำระบบ
ข้อมูลให้เป็นดจิิทัล เพื่อน ำไปใช้สู่
กำรเปิดเผยข้อมลูภำครัฐ (Open 
Data) 
 

10 มีรำยชื่อชุด
ข้อมูล (Data 
 Set) ที่
สัมพันธ์กับ
กระบวนกำร
ท ำงำนตำม
ประเด็นกำร
ด ำเนินงำน
ภำยใต้ 
Focus Area 

- มคี ำอธิบำย
ข้อมูล 
(Metadata) 
ที่สอดคล้อง
ตำมมำตรฐำน
ที่ สพร. 
ก ำหนด (14 
รำยกำร) ของ
ทุกชุดข้อมูล 
(15 คะแนน)  
- มีระบบบญัชี
ข้อมูลของ
หน่วยงำน  
(Agency 
Data 

- น ำขึ้นชุด
ข้อมูล 
metadata 
และระบุ
แหล่งข้อมูล 
ส ำหรับชุด
ข้อมูลที่ถูก
จัดในหมวด 
หมู่สำธำรณะ 
ร้อยละ 
100 ของ
ชุดข้อมูลเปิด
ทั้งหมดบน
ระบบบัญชี
ข้อมูลของ

เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ครบถ้วน 
 
เป้ำหมำยขั้นมำตรฐำน 
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ครบถ้วน 
 
เป้ำหมำยขั้นสูง 
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ครบถ้วน  
 

100 10 
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ตัวชี้วัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย
ขั้นต่ ำ 

(50) 

เป้ำหมำย 

มำตรฐำน 

(75) 

เป้ำหมำย
ขั้นสูง 
(100) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนที่ได้ 
(เทียบจำก 

ค่ำเป้ำหมำย) 

คะแนนถ่วง
น้ ำหนัก 

Catalog) 
พร้อมแจ้ง 
URL ระบบ
บัญชีข้อมูล
ของหน่วยงำน  
(10 คะแนน) 

หน่วย 
งำนเพื่อให้
สำมำรถเข้ำ 
ถึงข้อมูล 
ได้ตำม
มำตรฐำน
คุณลักษณะ
แบบเปิดที่ 
สพร.ก ำหนด 
(20 คะแนน) 
- น ำขอ้มูล
เปิดไปใช้
ประโยชน์ได้
อย่ำงเป็น
รูปธรรม 
ตอบโจทย์
ตำมประเด็น
ภำยใต้ของ 
focus area 
อย่ำงน้อย  
1 ชุดข้อมูล 
(5 คะแนน) 

      3.1.2 กำรประเมินสถำนะ
ของหน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็น
ระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) 

10 275  
คะแนน 

- 350 
คะแนน 

- ด ำเนินกำรลงข้อมูล
ในระบบกำรประเมิน
กำรพัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(PMQA 4.0)  
แล้วเสร็จในวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565 
- ผลกำรประเมินที่ได้ 
คือ 376.46 คะแนน 

100 10 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรควบคุมดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 
4.1 ร้อยละควำมส ำเรจ็ของกำร
พัฒนำด้ำนกำรควบคมุดูแลกจิกำร
ของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน 

10 
(100 

คะแนน) 

ผ่ำนร้อยละ 100 ด ำเนินกำร 
ร้อยละ 100 

100 10 

รวม 97.92 คะแนนรวม 97.92 
สรุปผลกำรประเมินระดับองค์กำร ดีมำก 
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2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร 
(องค์กำรมหำชน)  
 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
ก่อนมีกำรจัดกำร 

(แผน) 

ระดับควำมเสี่ยง 
หลังมีกำรจัดกำร 

(ผล) 
หมำยเหตุ 

1. รำยไดเ้ชียงใหม่ 
ไนท์ซำฟำรี ไม่เป็นไป 
ตำมเป้ำหมำย 

S 25 
(สูงมำก) 

1 
(ต่ ำ) 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
จ ำนวน 43.27 ล้ำนบำท 

2. กำรควบคมุคุณภำพน้ ำ
ส ำหรับเลี้ยงสัตว์และด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ของเชียงใหม่
ไนท์ซำฟำร ี

O 9 
(สูง) 

20 
(สูงมำก) 

รำยงำนผลตรวจคุณภำพน้ ำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
จ ำนวน 33 จุด  
- ผ่ำนเกณฑม์ำตรฐำน จ ำนวน 18 
จุด คิดเป็นร้อยละ 54.54  
(ปี 2564 ร้อยละ 72.73) 
- ไม่ผ่ำนเกณฑม์ำตรฐำน จ ำนวน 
15 จดุ คิดเป็นร้อยละ 45.46 
(ปี 2564 ร้อยละ 27.27) 

3. กำรตำยของสัตว์ที่มีคณุค่ำ
สูงและมคีวำมส ำคัญด้ำนกำร
อนุรักษ ์

O 12 
(สูง) 

12 
(สูง) 

มีกำรตำยของสัตว์ที่มีมลูค่ำสูงและ
มีควำมส ำคัญด้ำนกำรอนุรักษ์ 
จ ำนวน 11 ตัว จำกท่ีมีทั้งหมด 
84 ตัว คดิเป็นร้อยละ 13.09 
(ปี 2564 ร้อยละ 16.33) 

4. กำรเกดิโรคระบำดสัตว์
ภำยในพื้นที่เชียงใหม่ 
ไนท์ซำฟำร ี

O 9 
(สูง) 

6 
(ปำนกลำง) 

มีโรคระบำดในสุกร ท ำให้มหีมูป่ำ
ตำย จ ำนวน 62 ตัว คิดเป็นมูลค่ำ 
124,000 บำท 

5. กำรเบิกจ่ำยของส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนครฯ ไมเ่ป็นไป
ตำมเป้ำหมำย 

F 25 
(สูงมำก) 

10 
(สูง) 

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ 3๐ กันยำยน 
2565 จ ำนวน ๒๗๑.๐๔ ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๒ โดยเบิกจ่ำย
จ ำนวน ๒๑๓.๕๒ ล้ำนบำท คิดเปน็
ร้อยละ ๗๒.๕๗ และกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีจ ำนวน ๕๗.๕๒ ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๕ 
(ปี 2564 เบิกจ่ำยร้อยละ 85.47) 

6. กำรจดัท ำหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรตำมข้อบังคับส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำร
มหำชน) ว่ำด้วยกำรพัฒนำ
และบรหิำรงำนบุคคล พ.ศ. 
2556 ไม่ครบถ้วนและ 
ไม่ชัดเจน 
 

C 12 
(สูง) 

12 
(สูง) 

ด ำเนินกำรจัดท ำหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรตำมข้อบังคับส ำนักงำน
พัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
ว่ำด้วยกำรพัฒนำและบรหิำรงำน
บุคคล พ.ศ. 2556 ท่ีก ำหนดไว้ยงั
ไม่ครบถ้วน 
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ประเด็นควำมเสี่ยง 
ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
ก่อนมีกำรจัดกำร 

(แผน) 

ระดับควำมเสี่ยง 
หลังมีกำรจัดกำร 

(ผล) 
หมำยเหตุ 

7. ระบบกำรให้บริกำรของ 
ส ำนักงำนเชียงใหม ่
ไนท์ซำฟำรีที่ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศใช้งำน
ไม่ได้และข้อมูลสูญหำย   

T 15 
(สูงมำก) 

15 
(สูงมำก) 

ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
และด ำเนินกำรปดิระบบ server 
แต่เกิดกรณีที่อุปกรณ์ Hardware 
ช ำรุด ท ำให้ไมส่ำมำรถเข้ำถึงข้อมลู
ได้ ซึ่งเป็นปัจจยัที่อยู่นอกเหนือ 
กำรคำดกำรณ์ทีเ่กิดขึ้น 

8. กำรใช้จ่ำยเงินไม่สอดคล้อง 
กับสถำนะกำรเงินขององค์กร 

F 12 
(สูง) 

3 
(ต่ ำ) 

ณ 30 กันยำยน 2565 มเีงิน
สะสมคงเหลือ จ ำนวน ๖๕๑.๒๓ 
ล้ำนบำท ซึ่งในจ ำนวนนี้มีรำยกำร 
ที่ต้องกันเงินส ำรองจ่ำยส ำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยกรณยีุบเลิก สพค. และ
รำยกำรหนี้สินรอเบิกจ่ำย จ ำนวน 
๑๖๑.๘๐ ล้ำนบำท 
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3. กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรของส ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
 กำรส ำรวจตัวแทนผู้รับบริกำรของสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี  คือกลุ่มนักท่องเที่ยวชำวไทย 
จ ำนวน 400 ตัวอย่ำง ด ำเนินกำรในช่วงเดือนเมษำยนถึงมิถุนำยน 2565 ประเด็นที่ส ำคัญที่ใช้ในกำรส ำรวจ 
ซึ่งครอบคลุมด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 1) ด้ำนขั้นตอนและกระบวนกำรให้บริกำร ครอบคลุม 
 - ควำมหลำกหลำยของช่องทำงกำรซื้อหรือจองบัตรเข้ำชม เช่น จุดจ ำหน่ำย กำรซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ 
 - กำรจัดโปรโมชันของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
 - ควำมสะดวกรวดเร็วและควำมเป็นระบบของกำรให้บริกำร 
 - ควำมชัดเจนของกำรอธิบำย ชี้แจง และแนะน ำกำรบริกำร 
 - ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน-หลังอย่ำงยุติธรรม 
 - ควำมเหมำะสมของระยะเวลำของกำรให้บริกำร (ช่วงเวลำเปิด-ปิด 13.00 – 20.00 น.) 
 - กำรจัดจุดรับข้อมูลแสดงควำมคิดเห็นของผู้มำใช้บริกำร 
 2) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ครอบคลุม 
 - ควำมสุภำพในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
 - ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ 
 - ควำมเอำใจใส่ ควำมกระตือรือร้น และควำมพร้อมที่ให้บริกำร 
 - ควำมพร้อม/ควำมตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติงำน 
 - ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร 
 - ควำมสำมำรถในกำรให้ค ำแนะนำหรือตอบข้อซักถำมและกำรช่วยแก้ไขปัญหำ 
 3) ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ครอบคลุม 
 - สถำนที่ตั้ง และควำมสะดวกในกำรเดินทำง 
 - ควำมร่มรื่นเหมำะแก่กำรพักผ่อนหย่อนใจของสถำนที่ 
 - ควำมเพียงพอของสิ่งอำนวยควำมสะดวกทั่วไป เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ห้องอำหำร ห้องจัดกิจกรรม 
 - สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ 
 - คุณภำพและควำมทันสมัยของอุปกรณ์ 
 - ควำมชัดเจนของป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำรหรือป้ำยประชำสัมพันธ์ 
 - เอกสำรข้อมูลข่ำวสำรประกอบกำรเยี่ยมชม 
 - กำรให้บริกำรรถรับส่งนักท่องเที่ยวของไนท์ซำฟำรี 
 - ระบบกำรจรำจรภำยในเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
 - ระบบแสงสว่ำงถนนทำงเดินภำยในอำคำรและภำยนอกอำคำร 
 - ควำมสะอำดของสถำนที่โดยรวม 
 - ควำมปลอดภัยของสถำนที่โดยรวม 
 - กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 เป็นกำรสแกนเข้ำออกพ้ืนที่
กำรวัด อุณหภูมิก่อนเข้ำพ้ืนที่กำรสวมหน้ำกำกอนำมัยทุกครั้งและกำรเว้นระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1-2 เมตร เป็นต้น 
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 4) ด้ำนบริกำรและกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี ครอบคลุม 
 - Day Safari (นั่งรถชมสัตว์กลำงวัน) 
 - Night Safari (นั่งรถชมสัตว์กลำงคืน) 
 - Dancing show (กำรแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์) 
 - Night predator (กำรแสดงนักล่ำรัตติกำล) 
 - Tiger show (โชว์เสือ) 
 - Tiger world (อำณำจักรเสือ) 
 - Petting Zoo 
 - ถ่ำยภำพกับสัตว์เชื่อง 
 - ควำมหลำกหลำยของชนิดสัตว์ภำยในเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี 
 - ซุ้มจ ำหน่ำยอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 - ร้ำนขำยของที่ระลึก 
 - บ้ำนพักนักท่องเที่ยว 
 - บ้ำนพักแคมป์กรำวด์ 
 5) ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ครอบคลุม 
 - ได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 
 - ได้รับกำรบริกำรที่คุ้มค่ำกับค่ำใช้จ่ำย 
 
 โดยภำพรวมของควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อสำนักงำนเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี พบว่ำควำมพึงพอใจ
ในทุกด้ำนของผู้ใช้บริกำรมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.26 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.60 
 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเมื่อแจกแจงพิจำรณำตำมด้ำนต่ำง ๆ จ ำนวน 5 ด้ำน ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร (ร้อยละ 87.70) รองลงมำ คือ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร (ร้อยละ 87.65) ด้ำน
บริกำร/กิจกรรม (ร้อยละ 87.14) และด้ำนขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรให้บริกำร (ร้อยละ 86.35) ส่วน
ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก จะมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่ ำที่สุด (ร้อยละ 84.20) 
 
 

 
 

86.35 
87.65 

84.08 

87.14 87.70 
86.60 

82
83
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กราฟแสดงผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมต่อการมาเที่ยว 
หรือใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร้อยละ 
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แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 

1. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
 

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ แผนงำนยุทธศำสตร ์ แผนงำนพื้นฐำน 

รำยกำร วงเงิน (บำท) กิจกรรม วงเงิน (บำท) กิจกรรม วงเงิน (บำท) 

ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 97,051,000 กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรด้ำน
กำรท่องเที่ยวของเชยีงใหม่ไนท์
ซำฟำรี (สชน.) 

136,184,300 กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน  
(สบง. และ สตน.) 

53,089,300 

(1) เงินเดือนและค่ำจ้ำง 84,869,500 (1) ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 112,744,300 (1) ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 25,361,900 

(2) เงินสมทบกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ 

1,812,000 (2) ค่ำสำธำรณูปโภค 10,770,000 (2) ค่ำสำธำรณูปโภค 48,000 

(3) เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรรักษำพยำบำล และ
ตรวจสุขภำพประจ ำป ี

3,000,000 (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน 
(ครุภัณฑ์) 

2,115,000 (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน 
(ครุภัณฑ์) 

539,400 

(4) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 10,555,000 (4) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร  
(ลักษณะด าเนินงาน) 

27,140,000 

(4) เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตร 

400,000 - ค่าใช้จ่ายโครงการ 
(ลักษณะด าเนินงาน) 

 1,029,600  

- ค่าใช้จ่ายโครงการ  
(ลักษณะลงทุน) 

 9,525,400 

รวม 90,081,500 รวม 136,184,300 รวม 53,089,300 

สัดส่วนงบประมำณ (ร้อยละ) 32.25 สัดส่วนงบประมำณ (ร้อยละ) 48.75 สัดส่วนงบประมำณ (ร้อยละ) 22.28 

รวมทั้งสิ้น 279,355,100 บำท (ร้อยละ 100) 

 

 
 
 

งบบุคลำกร 90,081,500 
บำท (32.25%) 

งบด ำเนินงำน 148,924,200 
บำท (53.31%) 

งบลงทุน  
2,654,400 บำท  

(0.95%) 

งบโครงกำรลักษณะด ำเนนิงำน  
28,169,600 บำท 

(10.08%) 

งบโครงกำรลักษณะลงทุน 
9,525,400 บำท (3.41%) 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
จ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ 

1. โครงกำรพัฒนำระบบจ ำหน่ำยบัตรเข้ำชม 
เชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี(2,000,000 บำท) 

2. โครงกำรปรับปรุงโซนจำกัวร์ เทรล) 
(2,500,000 บำท) 

3. โครงกำรจัดหำสัตว์เพิ่มเติม (5,025,400 บำท) 

1. โครงกำรส่งเสริมกำรขำยเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี (400,000 บำท) 
2. โครงกำรผลิตน้ ำเชื้อ และกำรผสมเทียมในสัตว์ป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (499,600 บำท) 
3. โครงกำรพันธมิตรสีเขียว (เพิ่มสเีขยีวให้ไนท์ เพิ่มรำยได้ใหชุ้มชน) (130,000 บำท) 
4. โครงกำรประชำสัมพันธ์เชงิบูรณำกำร ประจ ำปี 2565 (26,740,000 บำท) 
5. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. 2565 (400,000 บำท) 

หมำยเหตุ : คณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำ 
พิงคนคร อนุมัติในครำวประชุมคร้ังที่ 
11/2565 เมื่อวันที ่22 กันยำยน 
2565 วงเงินจ ำนวน 279,355,100 
บำท โดยใช้จ่ำยจำกเงินงบประมำณ 
จ ำนวน 78,881,300 บำท และเงิน
นอกงบประมำณ (เงินสะสม) จ ำนวน 
200,473,800 บำท 
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2. ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6  
 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย  
(หน่วยนับ) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้ของแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่เป้ำหมำย 

 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จ ำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เป็นไปตำมเป้ำหมำย 186,000 (คน) 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : รำยได้ของเชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี เปน็ไปตำมเป้ำหมำย 50 (ล้ำนบำท) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : กำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจด้ำนกำรท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง 

 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : กำรส่งเสรมิกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง 

80 (ร้อยละ) 

 
3. ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖6  
 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
จำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ/ตวัชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย  
(หน่วยนับ) 

ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มจำกกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน  

- ตัวชี้วัด : Economic Impact ต่อพื้นที่เป้ำหมำยไม่น้อยกวำ่ 744.61 (ล้ำนบำท) 
ผลสัมฤทธิ์ : เกิดกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย 
ตำมพันธกิจ 

 

- ตัวชี้วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัติงำนประจ ำป ี 80 (ร้อยละ) 
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กิจกรรมของส ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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สาํนักงานพฒันาพงิคนคร (องค์การมหาชน)
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