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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
ครั้งที่ 2/๒๕64   

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
ณ ห้องประชุมเฮือนวารีกุญชร ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 

-------------------------------- 
 

        ผู้มาประชุม 
             1. รศ.ดร.ณอคุณ       สิทธิพงศ ์          ประธานกรรมการ   
             2. นางอุบลรัตน์        พ่วงภิญโญ        หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
                                                              (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
             3. นายเอกสิทธิ์         ยุทธชัยวรกุล      ผู้อ านวยการกองกฎหมายและระเบียบ ส านักงบประมาณ 
                                                              (ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ) (CONFERENCE)   
             4.นายธชัพล             อภิรติมัย          ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
             5. นางสาวบุษราภรณ์  กอบกิจพานิชผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
             6. นายนฤทัต            เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
             7. นายอนุชา            ด ารงมณ ี          กรรมการภาคเอกชน (CONFERENCE)  
             8. พล.ต.ท.ประหยัชว์  บุญศร ี             กรรมการภาคเอกชน 
             9. นายราม              สภุา                 กรรมการภาคเอกชน 
             10.นายเบญจพล       นาคประเสริฐ      กรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการ     

                                                     ส านักงานพัฒนาพิงคนครและเลขานุการ 
         ผู้เข้าร่วมประชุม       
             1. นางสาวรัตนา เรือนทราย   ผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
             ๒. นายชาตรี           คูหเทพารักษ์   รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ 
             ๓. นางสาวนิ่มนวล   ธัญญวัฒโนทัย     รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 
             4. นางภวันตี           จันทร์ปิง            รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
             5. นางสาวสุพิชญา หลิมตระกูล   หัวหน้างานยุทธศาสตร์งบประมาณและประเมินผล 
             6. นางสาวพัฒนา จินาวา              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
             7. นายสุรศักดิ์            สมมิตร             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
             8. นายณัฐพงษ์ รัชตประทาน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
             9. นายทศวรรษ   วงศ์นุ่ม    รักษาการเลขานุการผู้อ านวยการ 

                                                      ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐ น.  
 

       ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร แจ้งให้คณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาพิงคนคร ที่ประชุมผ่าน Video Conference  ได้แสดงตนเพื่อร่วมประชุม ประกอบด้วย  
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1. นายเอกสิทธิ์  ยุทธชัยวรกุล                กรรมการโดยต าแหน่ง 
2. นายอนุชา  ด ารงมณี                     กรรมการภาคเอกชน    

ซึ่งเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 มาตรา 9 (1)    
    

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานแนะน า 
- ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาใหม่  และผู้แทน ดังนี้ 
            ๑. นายพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
            ๒. นางอุบลรัตน์  พ่วงภิญโญ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
- กรรมการ ๒ ท่าน ประชุม Conference ได้แก่  
             ๑. นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล 
             ๒. นายอนุชา    ด ารงมณี 

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
        รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  ครั้งที่ 1/2564  
                       เมื่อวันที ่21 มกราคม 2564  
   ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
           รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2564 
โดยแก้ไขหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๒๔ – ๒๕  ให้ตัดข้อความดังต่อไปนี้ออก 
๑.๑ การจัดซื้อเครื่อง Halogram ชนิดใบพัดตามโครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ ๑๓ การก าหนด
ราคากลางไม่ได้มาตรฐานเดียวกันในการเปรียบเทียบราคา 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                      ในการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 21 
มกราคม 2564   ขอรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้  

มติ/ข้อสั่งการ  
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร การด าเนินงาน 

3.1 รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน 
มกราคม 2564 

ประจ าเดือนมกราคม ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 
๑. รายได้ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ จ านวน 24,015,048.94 บาท 
๒. รายงานผลการด าเนินงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 - รายได้จ านวน 21,663,602.44 บาท (ยังไม่ได้หักส่วนลด)  
 - รายได้ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖4 จ านวน 15,574,307.46 บาท 
3. รายงานสถานะเงินฝากธนาคารของส านักงานพัฒนาพิงคนคร  
    (องค์การมหาชน)  ณ วันที่ 31 มกราคม ๒๕๖4 มีเงินฝากธนาคาร 
    ทั้งสิ้น 1,230,593,814.73 บาท   
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๒.๒ ข้อบังคับส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการแต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

        ข้อ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่ งปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อ านวยการ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่และอ านาจแต่งตั้งรอง
ผู้อ านวยการ ตามมาตรา ๒๗(๑) ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ไม่มีรองผู้อ านวยการ 
                  ข้อ ๕ กรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งตามข้อ ๔ ต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และให้มีหน้าที่
และอ านาจตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๖ 
เว้นแต่การบรรจุหรือแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามมาตรา ๒๗ (๒) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อน 

        ข้อ ๗  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับนี้ไม่ได้ก าหนดเรื่องใด
ไว้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และค าวินิจฉัยชี้ขาดนั้นถือเป็นที่สุด 

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร ของ นายเบญจพล     
นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร  ไปอีก ๙๐ วัน  จนถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอโดยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  
                   ๕.๑ การจัดท าคู่มือการบริหารจัดการสัตว์ 
 
มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารน าคู่มือการบริหารจัดการสัตว์ไปแจ้งฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามคู่มือการ
บริหารจัดการสัตว์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อทราบ 
                          เรื่องท่ี 6.1  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
                                         ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกัน 
    ไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๐ -  ๒๕๖3 ประจ าเดือนมกราคม 2564 

 

     สรุปเรื่อง 
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โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  มีมติอนุมัติแผนรายละเอียดรายรับและ
รายจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)                         
วงเงินรวมทั้งสิ้น 459,574,150 บาท โดยใช้จากเงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย เงินสะสม จ านวน 
381,654,150 บาท และเงินรายได้ จ านวน 77,920,000 บาท เมื่อคราวประชุม ดังนี้ 

1.1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อนุมัติแผน
รายละเอียดรายรับและรายจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร             
(องค์การมหาชน) วงเงิน 278,947,150 บาท  

               1.2 ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 อนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงิน 800,000 บาท 

    1.3 ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพ่ิมเติม                
วงเงิน 179,800,000 บาท 

               1.4 ในคราวประชุม ครั้งที่  13/2563 เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2563 อนุมัติ
งบประมาณเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วงเงิน 13,114,000 บาท 

2. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจ าเดือนมกราคม 2564 จ านวนเงิน 54,459,445.81 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.52  มีงบประมาณคงเหลือจ านวนเงิน 418,228,704.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.48 
รายละเอียดดังนี้ 
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  สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564  
 

ล าดับ รายการ 
ผลการเบิกจ่ายเงินรวม 

ได้รับจัดสรร 
เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ 86,342,900.00 26,864,025.45 31.11 59,478,874.55 68.89 
๒ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 326,950,100.00 21,728,073.93 6.65 305,222,026.07 93.35 
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 118,324,200.00 21,260,244.73 17.97 97,063,955.27 82.03 
 2.2 ค่าครุภัณฑ์ 3,593,400.00 334,099.00 9.30 3,259,301.00 90.70 
 2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ 205,032,500.00 133,730.20 0.07 204,898,769.80 99.93 

3 
ส านักบริหารงานกลาง 
ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
ส านักตรวจสอบภายใน 

59,395,150.00 5,867,346.43 9.88 53,527,803.57 90.12 

 3.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 33,515,850.00 4,507,206.55 13.45 29,008,643.45 86.55 
 3.2 ค่าครุภัณฑ์ 34,300.00 0.00 0.00 34,300.00 100.00 
 3.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ 25,845,000.00 1,360,139.88 5.26 24,484,860.12 94.74 

รวม 472,688,150.00 54,459,445.81 11.52 418,228,704.19 88.48 
 

3. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑1/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม ๒๕๖3 มีมติอนุมัติให้ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 รายการ วงเงิน 16,582,500 บาท และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีมีหนี้ผูกพัน 88 รายการ วงเงิน 18,497,896.06 บาท และกรณี
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 รายการ วงเงิน 3,630,000 บาท รวมจ านวน  89 รายการ วงเงิน 
22,127,896.06 บาท  

              ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 ประจ าเดือนมกราคม 2564 ดังนี้ 

             1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

                 สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาอุทธรณ์การประกวดราคา          
ซ่ึง สพค. ได้ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาข้ออุทธรณ์ โดยกรมบัญชีกลาง มีผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์             
ให้ สพค. ด าเนินการยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้ขอซื้อ/          
ขอจ้าง จัดท าร่างขอบเขตงานฯ และใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอน/กระบวนการทางพัสดุ ท าให้
มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 16,592,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
 

หมายเหตุ : โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) 
 

   

รายการ 
จ านวนเงิน 
ที่ขอกัน 

เบิกจ่าย ร้อยละ คงค้างเบิกจ่าย ร้อยละ 
ส่งคืนเงิน

สะสม 
ร้อยละ 

กรณีไม่ไดก้่อหนีผ้กูพัน  
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ 
    1.1 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
(งานปรับปรุงระบบไฟฟา้สถานีไฟฟา้ที่ 1) 

 
16,582,500.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
16,582,500.00 

 
100.00 

 
0.00 

 
0.00 

รวม 16,582,500.00 0.00 0.00 16,582,500.00 100.00 0.00 0.00 
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 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 สพค. ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 15,171,007.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 
68.56 คงค้างเบิกจ่าย จ านวน 6,016,984.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.19 ส่งคืนเงินสะสม จ านวน 
939,903.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.25 
 

 

4. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑1/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม ๒๕๖3 มีมติอนุมัติให้ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จ านวน 7 รายการ วงเงิน 8,884,378.71 บาท  

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินขยายเวลาเบิกจ่ายสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ประจ าเดือนมกราคม 2564 ดังนี้ 

1. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากบริษัท คาสซิบา (ประเทศไทย) จ ากัด ส่งมอบสัตว์ 
ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในสัญญา (ส่งมอบ 4 ชนิด 60 ตัว คงค้าง 5 ชนิด 18 ตัว) และคณะกรรมการตรวจรับ  
ไม่สามารถด าเนินการตรวจรับทางพัสดุได้ เพราะขาดเอกสารระบุแหล่งที่มาของสัตว์ ซึ่ง สพค. ได้มีการขยาย
เวลาส่งมอบสัตว์และงดค่าปรับ เป็นจ านวน 3 ครั้ง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องด าเนินการขออนุญาตน าเข้าสัตว์ 
ภายใต้บทบัญญัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ (CITES) 
ของกรมอุทยานแห่งชาติพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยสิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 มีนาคม 2562 และบริษัทฯ 
ไม่ได้จัดส่งเอกสารระบุแหล่งที่มาของสัตว์ให้ สพค. ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ สพค.จึงมีหนังสือบอก
เลิกสัญญา และบริษัทฯ ได้มีหนังสือโต้แย้งการบอกเลิกสัญญา ท าให้มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 
5,526,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
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รายการ จ านวนเงินที่ขอกัน เบิกจ่าย ร้อยละ คงค้าง ร้อยละ 
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ  ๕,๕๒๖,๓๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๕๒๖,๓๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

รวม  5,526,300.00 0.00 0.00 5,526,300.00 100.00 
   หมายเหตุ : โครงการจัดหาสัตว์ทดแทน  (สัญญาซ้ือขายสัตว์ทดแทน จ านวน 9 ชนิด 78 ตัว) ระยะเวลา : 1 ก.ย. 2560 – 26 ส.ค. 2561 
                 สัญญาเลขที่ CNS281/2560 ลว 1 ก.ย. 2560 : คู่สัญญา บจก.คาสซิบา (ประเทศไทย) 
 

2. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

สพค. ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลค า
พิพากษาของศาลปกครอง) ท าให้มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 305,540 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

 

รายการ จ านวนเงินที่ขอกัน เบิกจ่าย ร้อยละ คงค้าง ร้อยละ 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 305,540.00 0.00 0.00 305,540.00 100.00 

รวม  305,540.00 0.00 0.00 305,540.00 100.00 
   หมายเหตุ : ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน สพค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 6 ราย  

3. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

สพค. ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1,474,248.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 
48.30 คงค้างเบิกจ่าย จ านวน 1,578,289.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.70   

 

รายการ จ านวนเงินที่ขอกัน เบิกจ่าย ร้อยละ คงค้าง ร้อยละ 
1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ 

289,889.96 
1,288,400.00 
1,474,248.75 

0.00 
0.00 

1,474,248.75 

0.00 
0.00 

100.00 

289,889.96 
1,288,400.00 

0.00 

100.00 
100.00 

0.00 
รวม  3,052,538.71 1,474,248.75 48.30 1,578,289.96 51.70 

   หมายเหตุ : 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 289,889.96 บาท ประกอบด้วย 
         1.1 เงินเดือนงวดเดือนพฤษภาคม 2560 ของนายศราวุฒิ  ศรีศกุน จ านวน 225,470 บาท – รอผลการพิจารณาความรับผิด
ทางละเมิดจากกรมบัญชีกลาง 
         1.1 ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินเดือน) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมด า รง – รอผลค าพิพากษา
ของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 
     2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จ านวน 1,288,400 บาท ประกอบด้วย 
         2.1 ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและค่าจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญา (เงินชดเชย) ของนางเนตรนภา สุทธิธรรมด ารง – รอผลค าพิพากษา
ของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 
 

 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1. จากตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 พบว่า ส านักงานพัฒนา 
พิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564            
น้อยกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 11.52 เนื่องมาจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
2563 ส านักงานได้รับอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าใช้จ่ายโครงการ             
วงเงินรวมจ านวน 192,914,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.81 ส่งผลให้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานและค่าใช้จ่ายโครงการ มีสัดส่วนการเบิกจ่ายน้อยกว่าวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจ าปี 

2. จากตารางผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2563 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงค้างเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากมี
การอุทธรณ์จากผู้เสนอราคา ซึ่งจะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการ
เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 68.56 ของงบประมาณที่กันไว้ เนื่องจากงบประมาณที่คงค้างเบิกจ่ายส่วนใหญ่     
คือ งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วและอยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา 
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3. จากตารางผลการเบิกจ่ายเงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 
2562 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยังไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากมีข้อพิพาทกับ
คู่สัญญา ซึ่งต้องด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็น 
ร้อยละ 100 เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุดและรอผลค าพิพากษาของศาลปกครอง และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คงค้างเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 51.70 เนื่องจากรอผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง/ศาลอาญาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 5  

ปัญหาและอุปสรรค 

1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผลกระทบ
โดยตรงต่อการด าเนินงานของส านักงาน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนงบประมาณประจ าปีได้  

2. งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและบางโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการตามข้ันตอนทางพัสดุ 

3. รายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณา
จากหน่วยงานภาครัฐอื่นที่ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการ 

แนวทางแก้ไข 

1. สพค. ได้มีการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยให้ทุกส่วนงานในสังกัด           
เร่งด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงการรายงานผลความคืบหน้าของ
การด าเนินการโดยเฉพาะงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ ทั้ งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ           
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นประจ าเดือน 

2. สพค. ได้มีการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับงบประมาณคงค้างเบิกจ่ายที่มีข้อพิพาทกับ
บุคคลภายนอก โดยน าเรื่องเสนอคณะท างานกลั่นกรองการพิจารณาฟ้องร้องคดีของ สพค. และ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานในล าดับต่อไป 

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
          รับทราบ 

 
  เรื่องที่ 6.2  รายงานงบการเงนิของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ไตรมาสที่ 1  
                  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

               สรุปเรื่อง 
                ตามข้อบังคับส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน 
และการบัญชี พ.ศ. 2556 หมวด 5 การบัญชี ข้อ 56 ให้ผู้อ านวยการจัดท ารายงานการเงินเสนอต่อ
คณะกรรมการทุกไตรมาส 
มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

          รับทราบ 






