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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
ครั้งที่ 12/๒๕63  วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563  

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)  
4.นายบุญเสริม  จิตเจนสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

(ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)  
5. นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
6. นายอนุชา  ด ารงมณี          กรรมการภาคเอกชน 
7. พล.ต.ท.ประหยัชว์   บุญศรี    กรรมการภาคเอกชน 
8 .นายเบญจพล           นาคประเสริฐ     กรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                                    ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร และเลขานุการ 

ผู้ลาประชุม 
1. นายราม  สุภา           กรรมการภาคเอกชน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม       
1 . นางสาวรัตนา เรือนทราย ผู้อ านวยการฝุายบริการ 
๒. นายชาตรี  คูหเทพารักษ์ รักษาการผู้อ านวยการฝุายบริหารจัดการสัตว์ 
๓. นางสาวนิ่มนวล   ธัญญวัฒโนทัย  รักษาการผู้อ านวยการฝุายการตลาด 
๔. นางสาวพรทิพย์        วรพิทยาภรณ์     ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 
๕. นางสาวจิราภรณ์       งดงาม           รักษาการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
๖. นางภวันตี  จันทร์ปิง          รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
๗. นายเอก  สายสนิท หัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อมบ ารุง 
๘. นางสาวสุพิชญา หลิมตระกูล หัวหน้างานยุทธศาสตร์และประเมินผล 
๙. นางสาวเสาวลักษณ์    กิตตินุกูล     รักษาการหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑๐. นางสาวพัฒนา จินาวา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๑. นายสุรศักดิ์  สมมิตร  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
๑๒. นายอาชวิศร์ มาลัย  นักกฎหมาย 
๑๓. นายณัฐพงษ ์ รัชตประทาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๔. นายทศวรรษ   วงศ์นุ่ม  รักษาการเลขานุการผู้อ านวยการ 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐ น. 
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เรื่องท่ี 5.3 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
  

สรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการ 
ตามพระราชกฤษภีกา จัดตั้งส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 หมวด 1  

การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอ านาจหน้าที่  ตามมาตรา 7 ให้ส านักงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
(4) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 

งามของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร  
(5) ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

ในพ้ืนที่การพัฒนาพิงคนคร โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
เพ่ือให้การด าเนินการของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร จึงควรมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
เพ่ือท าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เปูาหมาย และแผนการด าเนินงานด้านการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:CSR) ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
พิจารณากลั่นกรองแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาพิงคนคร ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 
ๆ ภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม ในแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงบการ และ
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของส านักงานพัฒนาพิงคนคร และเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย ทั้ง
ในระดับผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome) หรือเปูาหมายของแผนการด าเนินงานประจ าปี ประสานการ
ด าเนินการกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนชุมชนและภาคประชาสังคม เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือในการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของส านักงานพัฒนา
พิงคนคร 
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ นางสาวบุษราภรณ์          
กอบกิจพานิชผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ด าเนินการเลือกคณะอนุกรรมการตามองค์ประกอบ 

 
 
ระเบียบวาระที่   6   เร่ืองเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 6.1  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักงานพัฒนาพิงคนคร ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖4 และรายการผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ -  ๒๕๖3 ประจ าเดือนตุลาคม 2563 

 สรุปเรื่อง 
๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 

2563 อนุมัติแผนรายละเอียดรายรับและรายจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงินจ านวน 278,974,150 บาท โดยใช้จากเงินนอกงบประมาณ 
ประกอบด้วย เงินสะสมจ านวน 201,054,150 บาท และเงินรายได้ จ านวน 77,920,000 บาท 
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2. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าเดือนตุลาคม 2563 จ านวน 
7,416,787.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.66 มีงบประมาณคงเหลือจ านวน 271,557,362.43 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 97.34 รายละเอียดดังนี้ 

   ๒.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม  
 

ล าดับ รายการ 
ผลการเบิกจ่ายเงินรวม 

ได้รับจัดสรร 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ 85,542,900.00 6,130,797.55 7.17 79,412,102.45 92.83 
๒ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 137,822,600.00 156,237.01 0.11 137,666,362.99 99.89 
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 118,276,700.00 156,237.01 0.13 118,120,462.99 99.87 
 2.2 ค่าครุภัณฑ์ 3,528,400.00 0.00 0.00 3,528,400.00 100.00 
 2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ 16,017,500.00 0.00 0.00 16,017,500.00 100.00 

3 
ส านักบริหารงานกลาง 
ส านักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
ส านักตรวจสอบภายใน 

55,608,650.00 1,129,753.01 2.03 54,478,896.99 97.97 

 3.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 29,713,650.00 1,129,753.01 3.80 28,583,896.99 96.20 
 3.2 ค่าครุภัณฑ์ 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 100.00 
 3.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ 25,845,000.00 0.00 0.00 25,845,000.00 100.00 

รวม 278,974,150.00 7,416,787.57 2.66 271,557,362.43 97.34 

๓. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑1/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
๒๕๖3 มีมตอินุมัตใิห้ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 - 2563 จ านวน 90 รายการ วงเงิน 38,710,396.06 บาท และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จ านวน 7 รายการ วงเงิน 8,884,378.71 บาท  

4. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 รายละเอียดดังนี้ 

    4.1 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน           
1 รายการ วงเงิน 16,582,500 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 16,582,500 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

หมายเหตุ : โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (งานจ้างปรับปรุง
ระบบไฟฟูาสถานีไฟฟูาที่ 1) 

4.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 89 รายการ วงเงิน 
22,127,896.06 บาท แยกเป็นกรณีมีหนี้ผูกพัน จ านวน 88 รายการ วงเงิน 18,497,896.06 บาท เบิกจ่าย
แล้ว จ านวน 7 รายการ วงเงิน 1,653,433.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.30 มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 62 
รายการ วงเงิน 10,529,314.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.69 ส่งคืนเงินสะสม จ านวน 250,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.01 และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จ านวน 1 รายการ วงเงิน 3,630,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย มี
งบประมาณคงเหลือ 3,630,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00  

 

รายการ 
จ านวนเงิน 
ที่ขอกัน 

เบิกจ่าย ร้อยละ คงค้างเบิกจ่าย ร้อยละ 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการ 
    1.1 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 
16,582,500.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
16,582,500.00 

 
100.00 

รวม 16,582,500.00 0.00 0.00 16,582,500.00 100.00 
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หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายโครงการ กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 3,630,000 บาท คือ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ านวยความ
สะดวก สชน. (งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบวงเวียนช้างวารีกุญชร) 

 4.3 ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จ านวน 7 รายการ วงเงิน 
8,884,378.71 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 8,884,378.71 บาท คิดเป็น         
ร้อยละ 100 

 

รายการ จ านวนเงินที่ขอกัน เบิกจ่าย ร้อยละ คงค้าง ร้อยละ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการ  
 

๕,๕๒๖,๓๐๐.๐๐ 
 

๐.๐๐ 
 

๐.๐๐ 
 

๕,๕๒๖,๓๐๐.๐๐ 
 

๑๐๐.๐๐ 
รวม (1) 3,052,538.71 0.00 0.00 3,052,538.71 100.00 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 
305,540.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
305,540.00 

 
100.00 

รวม (2) 3,052,538.71 0.00 0.00 3,052,538.71 100.00 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
3. ค่าใช้จ่ายโครงการ 

 
289,889.96 

1,288,400.00 
1,474,248.75 

 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 

 
289,889.96 

1,288,400.00 
1,474,248.75 

 
100.00 

0.00 
100.00 

รวม (3) 3,052,538.71 0.00 0.00 3,052,538.71 100.00 
รวมทั้งสิ้น (1) + (2) + (3) 8,884,378.71 0.00 0.00 8,884,378.71 100.00 

มติคณะกรรมการบริหารพัฒนาพิงคนคร 

รับทราบ 
เรื่องที่ 6.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุง ก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ ส านักงานเชียงใหม่         

ไนท์ซาฟารี 

 สรุปเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการด้านบริหาร 
 ตามท่ีคณะอนุกรรมการด้านบริหาร ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ได้
มีมติให้รายงานความคืบหน้า ผลการด าเนินการโครงการปรับปรุง ก่อสร้างและพัฒนาพ้ืนที่ ส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี ที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณด าเนินการ ฝุายปฏิบัติติการและซ่อมบ ารุง ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ได้ด าเนินการสรุปผลความคืบหน้าการด าเนินงาน ดังนี้ 

รายการ 
จ านวนเงิน 
ที่ขอกัน 

เบิกจ่าย ร้อยละ คงค้างเบิกจ่าย ร้อยละ 
ส่งคืนเงิน

สะสม 
ร้อยละ 

กรณีมีหน้ีผูกพัน 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 295,535.75 0.00 0.00 295,535.75 100.00 0.00 0.00 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
    2.1 ส านักบริหารงานกลาง 
    2.2 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 
906,593.58 

11,526,154.86 

 
322,552.00 

1,330,881.93 

 
35.58 
11.55 

 
334,041.58 

10,195,272.93 

 
36.84 
88.45 

 
250,000.00 

0.00 

 
2.01 
0.00 

รวม 12,432,748,896.06 1,653,475.51 13.30 10,529,314.51 84.69 250,000.00 2.01 
3. ค่าครุภัณฑ์ 
    3.1 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 
767,727.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
767,727.00 

 
100.00 

 
0.00 

 
0.00 

4. ค่าใช้จ่ายโครงการ 
    4.1 ส านักบริหารงานกลาง 
    4.2 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 
1,309,157.92 
3,692,726.95 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
1,309,157.92 
3,692,726.95 

 
100.00 
100.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

รวม 5,001,884.87 0.00 0.00 5,001,884.87 100.00 0.00 0.00 
รวมกรณีมีหนีผ้กูพัน (1) 18,497,896.06 1,653,433.93 8.94 16,594,462.13 89.71 250,000.00 2.01 

กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ 
    1.1 ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 
3,630,000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
3,630,000.00 

 
100.00 

 
0.00 

 
0.00 

รวมกรณีไม่ไดก้่อหนีผ้กูพัน (2) 3,630,000.00 0.00 0.00 3,630,000.00 100.00 0.00 0.00 
รวมทั้งสิ้น (1) + (2) 22,127,896.06 1,653,433.93 7.47 20,224,462.13 91.40 250,000.00 1.13 






